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Abstrakt

Cílem diplomové práce bylo najít a popsat digitální archivy, knihovny a repozitáře 
zpřístupňující technické a vědeckovýzkumné zprávy a získat informace o možnostech 
integrace těchto archivů.

První a druhá část diplomové práce obsahuje souhrn teoretických informací jednak o 
technických a vědeckovýzkumných zprávách, jednak o digitálních knihovnách a 
archivech. Třetí část je úvodem k hlavní části diplomové práce, jsou zde nastíněny 
obecné inforamce o zjištěných digitálních archivech a knihovnách zpřístupňujících 
technické a vědeckovýzkumné zprávy. Jádrem práce je čtvrtá kapitola s analýzami čtyř 
vybraných systémů: francouzské Knihovny technických a vědeckých zpráv LARA 
(http://lara.inist.fr), Serveru technických zpráv NASA (http://ntrs.nasa.gov), 
švýcarského Dokumentového serveru RERO DOC (http://doc.rero.ch) a Kolekcí 
technických zpráv Caltech spravovaných Kalifornským techmologickým institutem 
(http://libguides.caltech.edu/content.php?pid=26583&sid=192373). Zvláštní kapitola je 
věnována možnostem integrace digitálních archivů technickýh a vědeckovýzkumných 
zpráv společně s konkrétními příklady projektů integrace. Jedná se o evropskou 
iniciativu DRIVER - Vize infrastruktury pro digitální repozitáře pro evropský výzkum
(Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) (http://www.driver-
community.eu/) a národní nizozemský program Digitální akademické repozitáře -
DARE (Digital Academic Repositories) (http://www.narcis.info). Poslední závěrečná 
část shrnuje a hodnotí získané poznatky.

Klíčová slova 
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Předmluva
Tématem mé diplomové práce jsou zahraniční digitální knihovny, archivy a repozitáře, 

které mají ve svých fondech technické a vědeckovýzkumné zprávy. Problematika šedé 

literatury mě zaujala již v bakalářském studiu oboru Informační studia a knihovnictví 

a technickým a vědeckovýzkumným zprávám v elektronické podobě v českém 

prostředí byla věnována již moje bakalářská práce. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké digitální knihovny v zahraničí zpracovávají 

a zpřístupňují technické a vědeckovýzkumné zprávy. Předpokladem bylo, že budou 

nalezeny repozitáře určené pouze technickým a vědeckovýzkumným zprávám, ale 

i takové, kde budou tyto zprávy jen jedním z mnoha typů dokumentů ve fondu. Ze 

zjištěných digitálních knihoven a repozitářů pro technické a vědeckovýzkumné zprávy 

byly vybrány relevantní zástupce vhodní pro detailní analýzu. Analýzy obsahují obecné 

informace o příslušném digitálním archivu či knihovně, dále informace o jejich obsahu, 

uspořádání jejich sbírky, použitém softwaru a metadatovém formátu a službách daného 

systému. Zkoumány byly i úplné texty zpráv, jejich forma, vzhled a obsah ve srovnání 

s normou ČSN ISO 5966 a doporučením GLISC představeným v textu. Zájem jsem 

věnovala rovněž projektům a programům, které umožňují a prosazují integraci 

jednotlivých digitálních knihoven, archivů a repozitářů.

V rámci informační přípravy jsem provedla bibliografickou rešerši literatury k tématu. 

Dále jsem pátrala po digitálních knihovnách, archivech a repozitářích, které 

zpřístupňují technické a vědeckovýzkumné zprávy. Z vyhledaných knihoven byly 

vybrány takové, které se zdály být vhodné pro analýzu. Záznamy těchto zdrojů jsou 

umístěny v příloze na konci práce. Následně byl proveden užší výběr a ze seznamu byly

vybrány čtyři digitální knihovny, které byly důkladně analyzovány.

Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních celků. První a druhá část obsahuje 

teoretické informace jednak o technických a vědeckovýzkumných zprávách, jednak 

základní obecné informace o digitálních knihovnách, archivech a repozitářích. Třetí 

kapitola je výchozím bodem pro čtvrtou nosnou kapitolu diplomové práce. Jsou zde 

základní obecné poznatky získané při vyhledávání a zkoumání jednotlivých digitálních 

knihoven pro technické a vědeckovýzkumné zprávy. Jedná se o poznatky ohledně 

provozovatelů těchto digitálních knihoven, jejich obsahu, použitých technických 

a technologických prostředcích, službách atd. Čtvrtá kapitola je jádrem celé diplomové 
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práce, obsahuje analýzu vybraných zástupců digitálních knihoven. Pátá kapitola je 

věnována principům a možnostem integrace digitálních knihoven a archivů pro 

technické a vědeckovýzkumné zprávy i konkrétním příkladům integrace. V šesté části 

jsou shrnuty poznatky z analýzy a závěrečné hodnocení výsledků práce.

Jako podklady a studijní materiály pro zpracování diplomové práce mi sloužily 

převážně online zdroje. Tištěnou literaturu jsem použila pro první a druhou kapitolu, 

některé části textu z první kapitoly byly převzaty z mé bakalářské práce. Pro třetí 

a čtvrtou kapitolu týkající se analýzy konkrétních digitálních knihoven byly jako zdroje 

použity převážně informace z webových sídel knihoven a repozitářů, doprovodná 

dokumentace k systémům, případně články a prezentace od pracovníků systému. 

Podobný byl i postup u páté kapitoly o integraci. Použité zdroje jsou obsažené 

v soupisu použité literatury vytvořeného podle pravidel převzatých z norem ISO 690 

a ISO 690-2. V hlavní textové části práce jsem citovala podle prvního údaje záznamu 

a data vydání.

Jisté problémy jsem měla se sháněním relevantní literatury a dalších podkladů. 

V českém jazyce existuje poměrně málo publikací věnujících se konkrétně technickým 

a vědeckovýzkumným zprávám. Většina literatury, která je dostupná, pochází z druhé

poloviny minulého století. Podklady pro analýzy digitálních knihoven byly převážně 

v anglickém jazyce, problém byl s francouzským systémem, kde byly klíčové zdroje 

v jazyce francouzském, který neovládám. Na problém jsem narazila i při tvorbě 

citačních záznamů použitých zdrojů a záznamů digitálních knihoven v příloze, pokud 

se jednalo o popis webových sídel. Často zde chyběly základní informace potřebné pro 

bibliografický záznam zdroje. Vzhledem k tomu, že se jednalo o online zdroje, bylo 

také třeba je neustále znovu prohlížet, vzhledem k jejich častým aktualizačním 

změnám.

Na závěr bych zde chtěla poděkovat vedoucí mé diplomové práce, PhDr. Evě Bratkové, 

za odborné vedení mé práce, konzultace při vyhledávání a výběru vhodných kandidátů 

pro analýzu a cenné připomínky k práci.
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1 Technické a vědeckovýzkumné zprávy
Dokumenty typu zpráva jsou hlavním zdrojem vědeckých a technických informací 

a důležitým typem informačního materiálu. Pojem zpráva je definován jako „dokument 

obsahující prezentaci faktů nebo záznam nějakého jednání, zkoumání nebo události“ 

[ČSN ISO 5127, 2003, čl. 2.2.1.11]. Jejich vysoká informační hodnota je dána 

především novostí a specifičností obsahu, aktuálností a krátkou dobou, která uplyne 

mezi vytvořením zprávy a jejím zveřejněním. Odborníky a vědci jsou brány jako 

hodnotné komunikační prostředky při výměně informací a zkušeností.

Zprávy ovšem nebývají oficiálně publikovány, naopak bývají předmětem nekomerční 

distribuce. Vydávají je nejrůznější organizace a instituce a přístup k nim může být 

značně omezený. Zprávy dělíme na několik typů: zprávy výzkumné, technické, 

vývojové, studijní, cestovní a výroční [BRATKOVÁ, 2005]. Tato práce se bude 

zabývat zprávami technickými a vědeckovýzkumnými (výzkumnými).

Oba tyto typy zpráv se řadí do oblasti šedé literatury. Jako šedá literatura bývá 

označováno několik druhů informačních materiálů většinou odborného charakteru, 

které se vyznačují několika typickými znaky. Mají svá specifika ohledně tvorby, formy, 

výroby, rozšiřování a dostupnosti [MYŠKOVÁ, 2008, s. 279]. „Šedá literatura je 

literatura produkovaná na všech úrovních státní, respektive místní správy, 

akademických, obchodních a průmyslových organizací; může existovat jak v tištěné tak 

v elektronické formě a není kontrolovaná komerčními nakladateli“, tak zní definice 

šedé literatury, která zazněla na 3. mezinárodní konferenci o šedé literatuře GL ´97 

[Farace, 2006]. Tuto konferenci zajišťuje společnost GreyNet, zabývající se šedou 

literaturou. Byla založena v roce 1992. U jejího zrodu stály Britská knihovna, Institut 

vědeckých a technických informací (INIST) se sídlem v Nancy (Francie) a Newyorská 

akademie medicíny. Společnost řeší otázky vznikající kolem tvorby, zpřístupňování 

a využívání šedé literatury a každoročně pořádá Mezinárodní konferenci po šedou 

literaturu (International Conference on Grey Literature) [MYŠKOVÁ, 2008, s. 281].

1.1 Technické a výzkumné zprávy

V české terminologii není snadné vymezit pojmy technická a výzkumná zpráva. Pojmy

technická a výzkumná zpráva často splývají a tyto dokumenty nebývají ve fondech 

institucí nijak rozlišeny. Kromě pojmů technická a výzkumná zpráva se objevují i další 

termíny, vědeckotechnická zpráva a vědeckovýzkumná zpráva. Některé odborné 
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prameny tyto typy zprávy odlišují, některé nikoliv. Z charakteristik, kterými jsou 

technické a výzkumné zprávy popisovány, lze rozpoznat jisté odlišnosti mezi oběma 

typy zpráv.

Technické zprávy informují o řešení nějakého technického problému, o použitých 

metodách, materiálu atd. Výzkumné zprávy přináší informace o průběhu a výsledcích 

určitého výzkumu, výzkumného záměru nebo projektu. Toto jsou fakta odvozená 

z definic, které budou následovat.

V praxi se však setkáváme spíše se splýváním obou typů zpráv. I v některých 

odborných pramenech nejsou často od sebe odlišeny. Hana Vítková ve své knize 

Informační prameny shrnuje výzkumné, vývojové, technické a studijní zprávy jako 

jeden typ informačního pramene, který charakterizuje jako „dokumenty, obsahující 

výsledky prací vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů a pracovišť“ [VÍTKOVÁ, 

1973, s. 42]. Také Iva Vágnerová ve své diplomové práci uvádí jako souhrnný název 

pojem výzkumná zpráva. „Výzkumná zpráva je souhrnný pojem pro všechny 

informační dokumenty z laboratorní, vývojové, technické, konstrukční, výzkumné 

a jiné tvůrčí činnosti“ [VÁGNEROVÁ, 1978, s. 4].

V těchto případech pro oba typy zpráv existuje spíše souhrnné označení či souhrnná 

kategorie. Jiné relevantní prameny je sice odlišují, ale téměř nikde se neobjeví zároveň 

definice obou pramenů. Následující definice jsou převzaty z českého překladu 

mezinárodních norem ISO a z terminologických slovníků z oblasti informační vědy 

a knihovnictví.

Definice pojmu technická zpráva podle normy ČSN ISO 10444 zní takto: „Dokument 

popisující výsledky výzkumu, zkoumání nebo jiného studia, který je nejprve předložen 

osobě nebo instituci, pro niž bylo zkoumání provedeno nebo kterou bylo 

sponzorováno“ [ČSN ISO 10444, 1997, čl. 3.2]. Definice pojmu technická zpráva

podle normy ČSN ISO 9707 je poněkud jednodušší, ale říká o technické zprávě 

v podstatě to samé. Je to „dokument obsahující výsledky výzkumu nebo vývoje“ [ČSN 

ISO 9707, 1997, čl. 2.42].

Obě tyto normy zdůrazňují fakt, že technické zprávy mají zachycovat výsledky 

výzkumu, výzkumných záměrů, projektů a úkolů. Přitom by se pro takové dokumenty 

hodilo spíše označení výzkumná zprávy. O něco výstižnější se zdá být následující 

definice, která dává důraz na označení technická. Jádro této definice spočívá v tom, že 
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Eva Hlavatá považuje technickou zprávu za výsledek řešení spíše nějakého technického 

úkolu, kde jsou důležité údaje o technické stránce úkolu - o zvoleném řešení, 

materiálech, postupu při výrobě atd. Definice pojmu technická zpráva

z terminologického slovníku Evy Hlavaté potom zní: „Zpráva, která obsahuje podrobné 

údaje o použití materiálů, konstrukci a funkci výrobků, technické stránce výroby apod., 

aby se dosáhlo řešení, respektive vyřešení konkrétního technologického problému“ 

[HLAVATÁ, 1979, s. 332]. Oproti tomu uvádí Hlavatá definici pojmu výzkumná 

zpráva, která je uvedená i v terminologickém slovníku TDKIV: „Zpráva uvádějící 

údaje o řešení výzkumného úkolu, jeho postupu a dosažených výsledcích“ 

[HLAVATÁ, 1979, s. 197].

Následují další definice pojmu výzkumná zpráva od Marty Novákové a Mikuláše 

Mičátka. Nováková píše, že: „výzkumné zprávy jsou dokumenty, které souvisí 

s přípravou, realizací a hodnocením určitého vědeckého výzkumu a které obsahují 

rozbor i charakteristiku průběhu a výsledků řešení daného výzkumného úkolu“ 

[NOVÁKOVÁ, 1991, s.70]. Definice pojmu výzkumná zpráva Mikuláše Mičátka je 

o něco jednodušší a podobá se definici pojmu technická zpráva z normy ČSN ISO 

9707: Výzkumná zpráva je souhrnem poznatků získaných při řešení výzkumné úlohy 

[MIČÁTEK, s. 30].

Bohužel, v normách se termín „výzkumná zpráva“ neobjevuje. Pojednávají o nich

pouze zmíněné terminologické slovníky. Zcela výstižně však definují, co by mělo být 

podstatou výzkumné zprávy - souhrn poznatků vyplývajících z nějakého výzkumu, a to 

jak v oblasti techniky a technologií, tak třeba v oblasti humanitních a sociálních věd.

Souhrnnou charakteristiku jak technické, tak výzkumné zprávy podává následující 

definice z normy ČSN ISO 5966. Definice je určena pro dokument s názvem 

vědeckotechnická zpráva. Je zde psáno, že vědeckotechnická zpráva je: „Dokument 

popisující postup nebo výsledky vědeckého nebo technického výzkumu nebo stav 

řešení vědeckého nebo technického problému“ [ČSN ISO 5966, 1994, čl. 4].

Ještě složitější je terminologie v anglickém jazyce. Ta je nezbytná pro práci se 

zahraničními systémy. Klasické termíny  „technical report“ (technická zpráva) 

a „research report“ (výzkumná zpráva) jsou dobrý základ, ale technické a výzkumné 

zprávy se často skrývají pod úplně jiným označením. Často se objevují matoucí termíny 

„internal report“ (interní zpráva) a „external report“ (externí zpráva). Zpráva se může 

ukrývat i pod pojmem „research paper“ (výzkumný dokument), „project report“ 
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(projektová zpráva) nebo „technical notes“ (technické poznámky). Zvláštní označení 

pro spíše výzkumné zprávy existuje v oboru ekonomie, kde jsou tyto zprávy nazývány 

„working papers“ (doslova pracovní dokumenty, ale chápáno ve smyslu výzkumné 

zprávy).

1.2 Charakteristika technických a vědeckovýzkumných zpráv

Nejvíce informací uvádí Jan Bayer v části publikace Budování informačních fondů. Díl 

3., Speciální druhy dokumentů věnované výzkumným zprávám. Je zde však pojednáno 

jen o výzkumných zprávách.

Výzkumné zprávy jsou velmi aktuální. Mají originální původní obsah, texty bývají 

podrobné, konkrétní, členěné v logické celky, doplněné grafickým a dalším 

doplňkovým materiálem. Zprávy jsou těsně spjaty s probíhajícím či ukončeným 

výzkumem nebo řešením projektu či technického problému. Kromě výsledků výzkumu 

informují i o použitém zařízení při práci, metodách, pomůckách atd. [BAYER, 1985].

Nevýhodou vědeckovýzkumných zpráv je jejich rychlé zastarávání a problémy při 

jejich vydávání a šíření. Beáta Sedláčková navíc uvádí i skutečnost, že výzkumné 

zprávy nemusí být vždy plnohodnotnými dokumenty. Stává se tak v případě, že daná 

instituce pouze potřebuje poukázat na svou činnost, případně je nucena jistými 

publikacemi dokládat svou činnost [SEDLÁČKOVÁ, s. 55]. Velký význam nemají ani 

výzkumné „zprávy administrativního charakteru“ [KUNCOVÁ, 1968, s. 14], které 

podávají jen informace o průběhu výzkumu a nepřináší žádné nové poznatky. 

Na druhou stranu existují skutečně hodnotné výzkumné zprávy, které mohou být 

nedocenitelným zdrojem nových vědeckých informací.

Technické a vědeckovýzkumné zprávy se také dělí na několik typů podle různých 

hledisek: podle fáze řešení určitého výzkumu, podle obsahu, podle stupně zveřejnění 

nebo podle výsledného působení.

Následné dělení je odvozeno podle hlediska fáze řešení určitého výzkumu.

„Úvodní výzkumné zprávy“ vznikají zpravidla před začátkem určitého výzkumu. Mají 

za úkol uvést zájemce do problematiky v oblasti, kde bude výzkum prováděn, 

charakterizovat zkoumanou problematiku, zdůvodnit nutnost výzkumu a informovat 

o programu celého výzkumu. Může obsahovat i návrhy řešení výzkumu, postupy, 

metody a návrh rozpočtu. [VÁGNEROVÁ, 1978, s. ; RECHTOŘÍK, 1987, s. 5 ; 

NOVÁKOVÁ, 1969, s. 69].
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„Průběžné výzkumné zprávy“ (contract progress report) [VÁGNEROVÁ, 1978 ; 

RECHTOŘÍK, 1987, s. 5 ; STRAKA, s.12 ; NOVÁKOVÁ, 1969, s. 69] informují 

o současném stavu a průběhu výzkumu, přinášejí nové informace o postupech 

a dosažených prozatímních výsledcích v jednotlivých etapách výzkumného záměru 

(programu).

Dílčí výzkumné zprávy vznikají, pokud je výzkum dělen na více částí. Pak tyto dílčí 

zprávy informují o dané části výzkumu. Často mají charakter časopiseckých článků, 

bývají publikované ve vědeckých časopisech. Vychází v daných časových intervalech. 

[VÁGNEROVÁ, 1978, s. 7 ; STRAKA, s. 13]

Závěrečné výzkumné zprávy (final report) [VÁGNEROVÁ, 1978, s. 7 ; RECHTOŘÍK, 

1987, s. 6 ; STRAKA, s.12 ; NOVÁKOVÁ, 1969, s. 69] jsou vytvářeny po ukončení 

výzkumu. Jsou hlavním dokumentem, který vypovídá o výzkumu, podává celkové 

informace o řešení problému, podrobný popis postupů při výzkumu, obsahuje souhrn 

získaných poznatků, dosažené výsledky a hlavně závěry z celého výzkumu. Navrhuje 

další možnosti řešení a opatření. Mohou srovnávat dosažené výsledky s podobnými 

výzkumy v zahraničí.

Realizační zpráva [VÁGNEROVÁ, 1978, s. 7] obsahuje konkrétní ekonomické

vyjádření všech hmotných výstupů daného výzkumného úkolu. 

Výsledné závěry výzkumu [VÁGNEROVÁ, 1978, s. 7] vyjadřují globálně závěry 

celého výzkumného úkolu, zaměřují se na celkovou efektivnost výsledků. 

1.3 Produkce zpráv

Producenty technických a vědeckovýzkumných zpráv bývají výzkumné instituce, 

vysoké školy, vládní instituce i soukromé podniky a firmy. Přístup k jejich fondům je 

ztížený tím, že většinou nebývají veřejně publikovány a zůstávají na půdě své instituce. 

Také forma, ve které zprávy vznikají, je různá. Velmi často zprávy vznikají pouze ve 

formě rozmnoženin nebo několika krátkých papírových složek. Jako samostatné 

publikace bývají vydávány pouze závěrečné zprávy z řešení většího výzkumného 

záměru nebo projektu. Případně zprávy vychází ve formě časopiseckých článků, 

sborníku příspěvků nebo krátkých monografií v nevelkém počtu. Každá tato forma má 

své výhody i nevýhody. Rozmnoženiny jsou vydávány hned po ukončení výzkumu, ale 

jejich úprava je velmi jednoduchá. Sborníky většinou obsahují jen zkrácenou verzi 

zprávy a je zde patrný časový odstup. Články vychází ve vědeckých časopisech, ale 
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opět zde dochází k časové prodlevě mezi vznikem zprávy a jejím vydání. Monografie 

sice obsahují plnou verzi zprávy, ale vychází s velkým časovým odstupem od ukončení 

zprávy. Vycházejí v nevelkém počtu výtisků a distribuují se většinou jen předem 

domluveným institucím, které jsou na pozici spoluřešitelů nebo mají o výzkum velký 

zájem [STRAKA, 1985 ; ČERMÁKOVÁ, 1978].

Tento způsob publikování a zveřejňování znemožňoval přístup veřejnosti k technickým 

a vědeckovýzkumným zprávám. Jediným způsobem, jak se veřejnost mohla ke 

zprávám dostat, byly odborné knihovny, které zprávy shromažďovaly ve speciálních 

fondech. Jistou šancí byly také dokumentografické registrační systémy, které 

shromažďovaly informace o zprávách. V bývalém Československu to byly systémy 

ÚEVZOD, ASEP, v mezinárodním měřítku pak např. bývalý systém SIGLE.

V posledních letech dochází k posunu v oblasti produkce a distribuce zpráv.

V současné době zprávy vznikají již automaticky v elektronické verzi. Elektronického 

publikování zpráv využily univerzity, akademické instituce, odborná pracoviště i firmy 

a průmyslové společnosti. Tyto zprávy pak např. vystavují ve více či méně 

organizovaných sbírkách na svých webových sídlech na internetu, což je příklad situace 

v České republice [VYČÍTALOVÁ, 2007]. V zahraničí je situace lepší a sbírky zpráv 

jsou běžně začleňovány do digitálních knihoven, archivů a repozitářů, kde jsou 

zpřístupňovány buď zcela volně nebo s omezeným přístupem.

1.4 Forma a úprava zpráv podle normy ČSN ISO 5966

Podrobné informace o formě a obsahu technických a výzkumných zpráv přináší norma 

ČSN ISO 5966 - Dokumentace : Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Ta 

udává pravidla a doporučení, jak by měly tyto zprávy vypadat, jak po obsahové tak po 

formální stránce. Požadavky a návrhy na podobu zpráv z této normy lze aplikovat spíše 

na zprávy monografického typu. Požadavky nejsou závazné či povinné, jsou to spíše 

pozitivní doporučení [ČSN ISO 5966, 1994].

1.4.1 Členění zprávy

Každá zpráva by měla být členěna do čtyř hlavních celků, které mají ještě další 

pododdíly. Měly by to být tyto části: 

1. Úvodní část (včetně přední desky, je-li požadována)

2. Hlavní textová část zprávy
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3. Dodatky

4. Další závěrečné části (včetně zadní části, je-li požadována).

Norma ČSN ISO 5966 pak dále člení tyto celky do jednotlivých částí, ke kterým 

podává informativní výklad.

Úvodní část

Přední deska a přídeští jsou první a druhou stránkou zprávy. Deska slouží jednak 

k fyzické ochraně dokumentu a také podává první informace o zprávě. Měla by být 

úpravná a podávat základní informace o zprávě. Přídeští může obsahovat méně důležité 

specifické poznámky k obsahu zprávy.

Titulní stránka podává obvykle základní bibliografické údaje o zprávě, které jsou 

nezbytné k rychlé identifikaci a ke zpracování zprávy. Titulní stránka může být zároveň 

přední deskou.

Referát následuje ve zprávě po titulním listu a jeho úkolem je stručně a srozumitelně 

vystihnout podstatu dokumentu, zdůraznit cíle a metody zpracování a shrnout výsledky 

a závěry zprávy. Celý text by měl obsahovat 250-500 slov v jednom uceleném odstavci. 

Text by měly tvořit celé věty, obrazové a symbolické materiály by zde měly být použity 

jen pokud je to opravdu nezbytné. Za referátem může následovat výčet deskriptorů, 

klíčových slov nebo věcných klasifikačních znaků, sloužících k rychlé identifikaci 

obsahu. Referát může být buď na samostatné stránce zprávy, pak musí obsahovat 

nezbytnou bibliografickou identifikaci zprávy (jméno autora, název, identifikační znaky 

zprávy, odpovědnou organizaci a datum vydání), nebo může být součástí analytického 

listu.

Obsah je povinnou součástí úvodních informací zprávy a následuje za referátem. Tvoří 

ho názvy pododdílů zprávy a dodatků spolu s čísly stránek příslušných částí. Součástí 

obsahu je i seznam obrázků a tabulek. Za obsahem by měl následovat slovník znaků, 

symbolů, jednotek, zkratek a termínů, pokud jsou ve zprávě použity.

Předmluva definuje zprávu, zdůrazňuje určité aspekty práce, poukazuje na její

souvislost s jinými pracemi a sleduje historické okolnosti, které vedly ke vzniku 

výzkumu a následné sepsání zprávy. Umístěna bývá na konci úvodních stránek před 

hlavním textem.
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Hlavní textová část

Hlavní textová část se dělí ještě na několik oddílů - Úvod, Jádro zprávy, Závěry 

a doporučení, Poděkování a Citace. Úvod má za úkol podat základní informace o tom, 

čeho se zpráva týká. Je v něm nastíněn cíl práce, účel zprávy, zvolený metodický 

přístup a souvislost s jinými zprávami. Jádro zprávy obsahuje hlavní text zprávy, 

sleduje kroky výzkumu, popisuje teoretické podklady výzkumu, použité metody, 

shrnuje výsledky, případně zahrnuje i diskuse k určitému problému. Jádro zprávy se 

člení do oddílů, případně pododdílů, je možno vytvořit i zvláštní diskusní oddíl, který 

interpretuje a komentuje výsledky nebo odůvodňuje jisté postupy práce. Závěry 

prezentují dosažené výsledky a dedukce vycházející z celkového hodnocení práce. 

Doporučení navrhují další možné aktivity v dané oblasti, vyplývající ze závěrů nebo 

zkušeností získaných během práce. Není to nezbytná část zprávy, ale může být užitečná 

pro další zkoumání. Poděkování se uděluje například za poskytnutí autorských práv 

nebo ilustrací, neděkuje se spoluřešitelům, ti jsou uvedeni jako spoluautoři, pokud 

k práci znatelně přispěli. Poslední částí hlavní textové části jsou citace. Zahrnutí citací 

je nezbytné z hlediska citační etiky i v oblasti technických a výzkumných zpráv. Jedná 

se o krátké bibliografické záznamy použitých pramenů na konci hlavního textu. Odkazy 

na tyto záznamy se tvoří přímo v textu. Citace by měly být tvořeny podle normy 

ISO 690.

Dodatky

Dodatky mohou tvořit významnou část některých zpráv. V dodatcích je prezentován 

materiál, který:

a) je nezbytný pro úplnost, ale pokud by byl zařazen do hlavního textu zprávy, mohl by 

odvést pozornost od logického uspořádání práce,

b) nemůže být vhodně umístěn v hlavním textu zprávy pro svůj rozsah nebo rozdílný 

způsob reprodukce,

c) není nezbytný pro řadové čtenáře, ale je hodnotný pro specialistu z oboru.

Dodatky není bezpodmínečně nutné použít, ale jsou užitečné z hlediska srozumitelnosti 

textu a pro přiblížení a vyjasnění problematiky. Dodatky nejsou vázány se zbytkem 

zprávy, mohou tvořit její zvláštní část. Norma stanovuje i typy dodatků, mohou to být: 

doplňkové ilustrace nebo tabulky, výjimečný materiál (materiál, který je příliš dlouhý 

na to, aby byl zařazen do hlavního textu zprávy, nebo je reprodukovaný jiným 
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způsobem než zbytek zprávy), bibliografie (doplňková literatura pro zájemce o danou 

problematiku) nebo popis vybavení počítačových souborů. Popis vybavení 

počítačových souborů tvoří často zvláštní dodatek zprávy, může mít jiného autora než 

celá zpráva. Pak je vhodné uvést tohoto autora na titulním listě a pod názvem dodatku. 

Jedná se o technický popis použitého vybavení, počítačových programů, metod či 

technologií.

Další závěrečné části

Do závěrečných částí zprávy může patřit Analytický list, Rozdělovník a údaje 

o dostupnosti a Zadní deska. Analytický list je poslední lichá stránka s bibliografickými 

informacemi o zprávě. Rozdělovník slouží jako seznam bezprostředních příjemců 

zprávy. Zadní deska neboli čtvrtá strana obálky zahrnuje klasifikační znaky zprávy, 

jméno tiskárny, doplňkové údaje a místo uložení originálu zprávy. 

Každá zpráva by měla být identifikována svým vlastním číslem. Pokud existuje více 

zpráv k jednomu tématu, je vhodné spojit je do řady se společným názvem. V řadě je 

pak každá jednotlivá zpráva identifikovaná svým vlastním názvem a identifikačním 

číslem. Uvnitř zprávy se číslují jednotlivé části, oddíly a pododdíly. Číslování stránek 

by mělo být dané souvislou řadou arabských číslic, přičemž titulní strana má číslo 1.

1.4.2 Bibliografická identifikace zprávy

Identifikace zprávy se zpravidla nalézá na přední desce zprávy, na hřbetu, na titulním

listě nebo na listě analytickém.

Přední deska by měla obsahovat tyto informace: identifikační znaky zprávy, ISBN nebo 

ISSN, jméno a adresu odpovídající instituce, kompletní název a podnázvy částí, jméno 

autora, datum vydání, cenu (pokud je zpráva prodejná) a místo prodeje, zvláštní 

poznámky, omezení distribuce nebo klasifikace z hlediska utajení.

Na hřbetě zprávy se mohou objevit tyto bibliografické informace: příjmení autora, 

název a hlavní identifikační znaky zprávy.

Titulní stránka je hlavní zdroj bibliografických informací o zprávě, zahrnuje: omezení 

distribuce, stupeň utajení, identifikační znaky zprávy, ISBN nebo ISSN, jméno a adresu 

odpovídající instituce, kompletní název a podnázvy částí, jméno autora a adresu jeho 

pracoviště (pokud je rozdílné od instituce, která provádí výzkum), datum vydání, datum 

priority autora v lomených závorkách [rukopis dokončen…] a zvláštní poznámky.
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Analytický list bývá poslední lichou stranou zprávy, může nahradit i titulní list. Je to 

v podstatě formulář s očíslovanými bloky, do kterých se zapisují bibliografické 

informace a text referátu.

Důležitou bibliografickou informací je identifikátor zprávy. Většinou se jedná 

o alfanumerický kód. Instituce může mít svoje vlastní identifikační kódy, zprávy v edici 

mohou mít přidělen identifikátor ISSN, monografické zprávy ISBN. Identifikátor 

ISRN, určený pro technické zprávy, se v České republice bohužel neujal.

1.4.3 Obrazový a symbolický materiál

Tento materiál zahrnuje veškerý doplňkový materiál k textu, slouží k lepší názornosti

a porozumění textu. Může být tvořen ilustracemi (grafy, perokresby, fotografie), 

tabulkami, matematickými, fyzikálními a chemickými vzorci. Tento materiál je vhodné 

řadit do textu, pokud možno hned za část textu, která na něj odkazuje. Pokud to není 

možné, má být shromážděn na konci oddílu. Obrázky, grafy apod. by měly být 

číslované souvislou řadou číslic s legendou pod nimi.

1.4.4 Rozmnožování a tisk

Doporučenými formáty pro zprávy jsou formát A4 (210 mm x 297 mm) nebo formát 

A5 (140 mm x 210 mm). Tisknout by se mělo na nebarevný papír pokud možno jen 

z jedné strany kvůli dobré čitelnosti. Vazba by měla být pevná, aby dokument dobře 

chránila.

1.4.5 ISRN

Pro zpracování a vyhledávání zprávy jsou velmi potřebné identifikátory. ISRN 

(International standard technical report number neboli mezinárodní standardní číslo 

technické zprávy) je identifikátor, který umožňuje snadnější identifikaci technických 

zpráv. Tento alfanumerický identifikátor se skládá z maximálně 36 alfanumerických 

znaků a tvoří ho 3 části - Kód zprávy, Pořadová skupina, a Kód země. Po znaménku 

+ může být dodán lokální doplněk, který obsahuje další informace - typ publikace, typ 

nosiče nebo kód jazyka. 

Systém ISRN vznikl v 90. letech, byl založen na normě ISO z roku 1994 (u nás vyšel 

překlad v roce 1997 - ČSN ISO 10444) [ČSN ISO 10444, 1997]. Systém byl postaven 

na přidělování identifikátoru ISRN technickým zprávám. Mezinárodní agentura ISRN 

byla zřízena v Oborovém informačním centru (FIZ) v Karlsruhe a koordinovala aktivity 



21

celého systému. Udržovala mezinárodní registr čísel ISRN, generovala kódy pro 

národní centra a kontrolovala je. Národní centra pak rozdělovala kódy konkrétním 

zprávám, vytvářela národní registr čísel ISRN a přeposílala nové záznamy 

do mezinárodní databáze. V roce 2003 však Mezinárodní centrum zaniklo. V České 

republice se zvažovalo zřízení národního centra ISRN ve Státní technické knihovně

(dnes Národní technická knihovna), ale nakonec bylo zřízení zamítnuto kvůli malému 

počtu zájemců o zapojení do systému [ČSN ISO 10444, 1997].

Systém ISRN se neujal zdaleka tak úspěšně jako systémy ISBN nebo ISSN. Prozatím 

se zvažuje, zda bude dále fungovat, nebo bude zrušen.

1.5 Doporučení k elektronickým zprávám

Pro technické a vědeckovýzkumné zprávy v novodobé elektronické podobě vznikla pod 

křídly Iniciativy GLISC (Grey Literature International Steering Committee) 

i informační příručka s názvem Doporučení pro produkci vědeckých a technických 

zpráv: jak psát a distribuovat šedou literaturu (Guidelines for the production of 

scientific and technical reports: how to write and distribute grey literature) [Grey 

Literature International, 2006]. Dokument je volně přístupný na internetu na adrese 

http://www.glisc.info. Existuje v anglickém originále a v německém, francouzském 

a italském překladu. Příručka byla vytvořena na základě podkladů z konference o šedé 

literatuře v Lucemburku v roce 1997 a v New Yorku v roce 2004 a poprvé byla 

prezentována na 7. ročníku té samé konference v Nancy, v roce 2005. Jejími tvůrci byla 

skupina odborníků z celého světa (konkrétně ze 3 institucí a organizací: Institut pro 

vyšší zdravotnictví (Istituto Superiore di Sanitá ISS) v Itálii, Institut vědeckých 

a technických informací (Institut de l'Information Scientifique et Technique - INIST) ve 

Francii a Síťová služba pro šedou literaturu (Grey Literature Network Service -

GreyNet) v Nizozemsku nazývaná jako Nancy Group. Jedná se o odborníky, kteří 

rozpracovávají otázky kolem šedé literatury. Mezi nimi jsou producenti šedé literatury, 

knihovníci, informační profesionálové a další [Grey Literature International, 2006]. 

Příručka obsahuje doporučená pravidla pro tvorbu a zpřístupňování technických 

a vědeckovýzkumných zpráv v elektronické podobě a má sloužit především autorům 

a distributorům těchto dokumentů. Příručka udává pravidla přípravy zpráv, požadavky 

na jejich formu, vzhled a úpravu, ale zabývá se i etickou problematikou - autorskými 

právy a volným zpřístupňováním dokumentů. Co se týče požadavků na formu a úpravu, 

vychází při tom z textu normy ISO 5966 Dokumentace: Formální úprava vědeckých 

http://www.glisc.info/
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a technických zpráv. Cílem příručky je zajistit nezávislou a korektní produkci 

technických a vědeckovýzkumných zpráv. Příručka se dělí celkem do pěti hlavních 

částí. První část přestavuje dokument, jeho tvůrce, cíl a užití. druhá část se zbývá 

problematikou autorství. třetí část řeší problémy publikování zpráv, copyright 

a publikování zpráv na internetu, popřípadě v institucionálních repozitářích. Čtvrtá část 

pak udává pokyny autorům zpráv pro strukturu zpráv, uvádí potřebné identifikační 

údaje atd. Poslední část obsahuje obecné informace o příručce, o jejím užití, překladech 

apod. Doporučení jsou pravidelně aktualizována [Grey Literature International, 2006].

1.6 Registrace a shromažďování vědeckovýzkumných 
a technických zpráv

V minulosti byly hlavními zdroji informací o technických a výzkumných zprávách 

registrační dokumentografické systémy, které se buď zcela nebo částečně věnovaly 

shromažďování záznamů zpráv. V Československu vzniklo v průběhu let několik 

systémů. První z nich byl systém Ústřední evidence vědeckovýzkumných a vývojových 

prací. Věnoval se evidenci zpráv a disertací a jeho provoz zajišťoval ÚVTEIN - Ústav 

technických a ekonomických informací. Později ho nahradil systém ÚEVZOD

(Ústřední evidence výzkumných zpráv a obhájených disertací). Opět se jednalo 

o registraci výzkumných zpráv a disertací, provoz systému běžel pod dohledem ÚVTEI 

(Ústředí vědeckých technických a ekonomických informací). Systém zanikl v roce 

1989 [KUNCOVÁ, 1968 ; VÁGNEROVÁ, 1978]. Dodnes je v provozu systém ASEP

(Automatizovaný systém publikovaných prací). Systém provozuje Akademie věd ČR, 

jde o záznamy publikací z produkce členů Akademie. Mezi publikacemi jsou rovněž 

technické a výzkumné zprávy [VÍTEK, 1998]. Česká republika se také v devadesátých 

letech začlenila do evropského systému pro šedou literaturu SIGLE (System for 

Information on Grey Literature in Europe). Jako členové byly přijati Státní technická 

knihovna a Knihovna Akademie věd. Tyto dvě instituce zasílaly do systému záznamy 

dokumentů šedé literatury z české produkce. Celý systém pak registroval evropskou 

produkci šedé literatury [HORÁKOVÁ, 1995]. V roce 2005 byla činnost systému 

ukončena, v současnosti už je systém opět v provozu pod správou Institutu vědeckých 

a technických informací ve Francii, tentokrát pod názvem OpenSIGLE. 

V současnosti v České republice tedy funguje systém ASEP, dále připravuje Národní 

technická knihovna projekt NUŠL - Národní úložiště šedé literatury. Mělo by se jednat 

už o digitální knihovnu, ve které by byly ukládány některé typy šedé literatury, a to 
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disertace, konferenční příspěvky a sborníky, firemní katalogy a právě výzkumné 

zprávy. Projekt je zatím v přípravné fázi [Národní úložiště šedé literatury, 2009]. 

Bohužel, jiné celonárodní aktivity se u nás zatím nerozvíjejí, ojedinělé aktivity jsou 

v rukou jednotlivých institucí. Setkáváme se spíše s trendem vystavování technických 

a výzkumných zpráv v elektronické podobě na internetu. Jedná se spíše o nevelké 

sbírky zpráv, které nejsou nijak zvlášť organizované. Zprávy bývají seřazené podle let 

vzniku. Nejedná se o systémy, ve kterých by bylo možné zprávy vyhledávat, nebo 

s nimi jinak pracovat [VYČÍTALOVÁ, 2007, s. 25-26].

V zahraničí situace byla a je o poznání lepší. Už v minulém století existovaly velké 

registrační systémy pro technické a vědeckovýzkumné zprávy. Ve Velké Británii 

systém BLDSC (British Library Document Supply Center), ve Francii databáze 

PASCAL a FRANCIS (v těchto databázích byly zprávy jen jedním z mnoha typů 

registrovaných dokumentů), v USA systém NACA, neboli fond historických 

technických zpráv z produkce NASA. Výše byl zmíněn mezinárodní systém SIGLE.

Později zde začala vznikat řada digitálních knihoven zaměřených na vědeckou produkci 

a šedou literaturu a v současnosti vzniká řada institucionálních repozitářů na principu 

„otevřeného přístupu“ se stejným obsahovým zaměřením.

Tato práce bude věnována právě elektronickým zprávám a vytvářením jejich fondu 

v digitálních knihovnách a repozitářích.
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2 Digitální knihovny a archivy

2.1 Definice digitální knihovny

Definicí digitální knihovny existuje velké množství, většina pochází od známých 

odborníků, kteří se zabývají problematikou digitálních knihoven.

William Y. Arms definuje digitální knihovnu „jako spravovaný fond informací spolu 

s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou 

dostupné prostřednictvím sítě …“, [ARMS, 2000b, kapitola 1], Ian H. Witten: „jako 

cílený fond digitálních objektů, zahrnující objekty textové, vizuální a zvukové, spolu 

s metodami pro jejich zpřístupnění a získávání, stejně jako pro výběr, organizaci 

a uchovávání, [WITTEN, 2002] a konečně Donald Waters říká, že „digitální knihovny 

jsou organizace (instituce) zahrnující zdroje (včetně specializovaného personálu), které 

umožňují provádět výběr, strukturování a zpřístupňování fondů digitálních materiálů, 

tyto materiály dále distribuovat, udržovat jejich integritu a dlouhodobě uchovávat -- to 

vše s ohledem na snadné a ekonomické využití určitou komunitou či skupinou komunit 

uživatelů“ [WATERS, 1998].

Současně s termínem digitální knihovna se objevují i další pojmy: digitální archiv, 

elektronická knihovna, virtuální knihovna, digitální repozitář. Všechny tyto termíny 

mají ale společný základ: organizovanou sbírku digitálních dat s možností poskytování 

návazných služeb.

Termín digitální knihovna je někdy nahrazován i jinými termíny, a to pojmem číslicová 

knihovna (tento termín je hodně používán ve francouzském jazyce („bibliothèque 

numérique“ nebo německém jazyce „nummerische Bibliothek“), elektronická knihovna

nebo virtuální knihovna (slovo virtuální zdůrazňuje způsob přístupu ke zdrojům 

uloženým v knihovně prostřednictvím počítačových sítí). Méně častým označením je 

knihovna kybernetická (užívá se pro digitální knihovny, které pracují bez zásahu 

člověka) [BRATKOVÁ, 2008, s. 6-7].

Jako synonymum termínu digitální knihovna je občas možné vidět termín elektronický 

(digitální) archiv. Opět se jedná o fond digitálních materiálů, primární funkcí archivu je 

však dlouhodobé uložení a ochrana zdrojů [BRATKOVÁ, 2008, s. 7].

Nejnovějšími termíny, které občas bývají zaměňovány s termínem digitální knihovna 

jsou termíny repozitář, digitální repozitář a institucionální repozitář. Pojem repozitář 

v oblasti digitálních zdrojů je míněn jako „server sloužící k ukládání velkého objemu 



25

digitálních souborů za účelem jejich dlouhodobé archivace a zpřístupnění“

[CELBOVÁ, 2005]. Institucionální repozitář je pojem vzniklý kolem roku 2000 a dnes 

už běžně používaný. Slovník informační vědy a knihovnictví uvádí definici, která praví 

že institucionální repozitář je „soubor služeb, poskytovaných univerzitou nebo 

skupinou univerzit členům své komunity pro správu a rozšiřování vědeckých publikací 

v digitální podobě vytvořených danou institucí a členy její komunity“ [REITZ, 2007]. 

Sophia Jones uvádí, že institucionální repozitář je „digitální prostor určený k ukládání 

intelektuálního obsahu vyprodukovaného výzkumnou institucí“ [JONES, 2009]. 

V oblasti umění je možné narazit i na termíny digitální muzeum či digitální galerie. 

Tyto systémy slouží pro ukládání a zpřístupňování muzejních a galerijních informací, 

případně obrázků exponátů [BRATKOVÁ, 2008, s. 8].

2.2 Vývoj digitálních knihoven

Prvopočátky digitálních knihoven se datují již v 60. letech minulého století se vznikem 

prvních bibliografických databází. Digitální knihovny jako takové začaly vznikat 

převážně v 90. letech minulého století, přičemž opravdový rozvoj nastal až po roce 

1995. Toto časové určení souvisí s rozvojem volného internetu, masivním využívání 

služeb WWW, nárůstem informací v digitální podobě a zvyšování paměťové 

a přenosové kapacity počítačových sítí. V té době se také kladl důraz na výzkum 

a vývoj v oblasti digitálních knihoven a vznikaly první dotované programy pro rozvoj 

digitálních knihoven, např. DLI-1. Největší rozvoj v této oblasti zaznamenaly Spojené 

státy americké, které dodnes drží prvenství v počtu digitálních knihoven a archivů. 

Další etapa rozvoje pak začala po roce 2000 díky rozvoji nových technologií, podpoře 

principu otevřeného přístupu a prvním snahám o integraci jednotlivých archivů 

[BARTOŠEK, 2004 ; BRATKOVÁ, 2008, s. 5].

2.3 Cíle a výhody digitálních knihoven

Digitální knihovny a archivy mají svoje cíle:

 zjišťování, výběr a získávání dokumentů do fondu

 identifikace a zpracování

 uložení, archivace a dlouhodobá ochrana

 vyhledávání, rozšiřování, zpřístupňování zdrojů, návazné služby 

[BRATKOVÁ, 2008, s. 9-10]
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Funkce digitálních knihoven souhrnně vyjmenoval Donald Waters takto: vybírat, 

strukturovat, nabízet a zpřístupňovat intelektuální obsah, interpretovat, distribuovat, 

zajišťovat integritu a zajišťovat trvalost dokumentů a přístupu k nim [WATERS, 1998].

Digitální knihovny a archivy mají několik velkých výhod oproti tradičním knihovnám. 

Jednak není problém s akvizicí všech možných druhů dokumentů: elektronické 

publikace, grafika, zvukové záznamy, videozáznamy atd. Velkou roli hraje nepřetržitý 

a vzdálený přístup k informacím 24 hodin denně a souběžné využívání dokumentů 

několika uživateli najednou. Digitální knihovny mohou nabídnout i lepší metody 

vyhledávání (fulltextové), nové formy a formáty zdrojů a nové typy služeb. Fond 

elektronických dokumentů je snadnější aktualizovat a je možné ho lépe chránit. 

Informace a dokumenty lze lépe sdílet mezi jednotlivými institucemi a jednotlivé 

knihovny integrovat do většího celku [BARTOŠEK, 2004].

Dalo by se i mluvit o snížení finančních nákladů oproti tradičním knihovnám, digitální 

knihovny ušetří na materiálu, vybavení a především platech zaměstnanců, kterých 

nepotřebuje tolik. Proto mohou digitální knihovny často poskytnout levnější a lepší 

služby [ARMS, 2000a].

2.4 Principy fungování digitálních knihoven

Digitální knihovny mají svou architekturu, komponenty a procesy s nimi spojené. 

Nejvíce rozšířenou obecnou architekturou digitálních knihoven je tzv. Kahn-

Wilenského architektura. Podle ní má digitální knihovna čtyři základní komponenty -

repozitář (slouží k ukládání digitálních objektů), identifikační systém (správa 

a směrování identifikátorů), vyhledávací systém (vyhledávání informací) a uživatelské 

rozhraní (komunikace uživatele se systémem) [BARTOŠEK, 2004 ; BRATKOVÁ, 

2008, s. 12].

Základním prvkem každé digitální knihovny je digitální objekt, který se skládá ze dvou 

částí - obsahu a metadat (identifikátor a další popisná metadata). Obsahem digitálního 

objektu jsou nějaká konkrétní data, množina jiných digitálních objektů nebo množina 

identifikátorů (metaobjekt). Digitální objekty jsou děleny do obecných kategorií podle 

své formy a formátu (počítačový program, text v HTML atd.) [BARTOŠEK, 2004].

2.4.1 Digitální objekty, jejich záznamy a identifikace

Každý digitální objekt má svůj metadatový záznam, přesněji řečeno, dva typy 

metadatových záznamů. Jednak je to záznam vlastností objektu (bibliografické 
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informace, administrativní údaje, informace o autorských právech atp.). Druhým typem 

záznamu je transakční záznam, ve kterém jsou zaznamenány informace o všech 

procesech, ve kterých daný digitální objekt figuroval [BARTOŠEK, 2004].

Digitální objekty i se svými metadatovými záznamy jsou ukládány do repozitářů, které 

umožňují řízený přístup k objektům. Komunikace repozitáře s okolím (ukládání, 

vyhledávání) umožňuje repozitářový přístupový protokol (RAP) [BARTOŠEK, 2004].

Jednoznačnou identifikaci digitálních objektů zajišťují identifikátory a směrovací 

systémy. Pro digitální prostředí nebyly dosavadní identifikátory postačující, a proto 

musela vzniknout celá řada nových identifikátorů, které jsou primárně určeny pro 

digitální objekty.V současné době jsou nejpoužívanějšími identifikátory digitálních 

objektů identifikátory DOI, Handle, PURL a URN [BARTOŠEK, 2004].

Směrovací systém umožňuje identifikovat digitální objekt podle unikátního 

identifikátoru a směrovací server vytváří seznamy repozitářů, které mají daný digitální 

objekt ve svém fondu. Uživateli je tedy v rámci výsledků vyhledávání nabídnuto hned 

několik odkazů do takového počtu systémů (knihoven, repozitářů), ve kterých mají 

daný dokument ve fondu [BARTOŠEK, 2004].

2.4.2 Metadata

Další významnou složkou digitálních knihoven jsou metadata používaná pro vytváření 

záznamů digitálních objektů. Metadata jsou definovaná jako „počítačově zpracovatelné 

strukturované informační objekty popisující vlastnosti jiných informačních objektů“. 

Dělí se na metadata popisná (popisují zdroj za účelem jeho identifikace), metadata 

strukturální (popisují formát strukturu zdroje za účelem správného uložení a zobrazení) 

a metadata administrativní (slouží pro správu zdroje). Účelem metadat je co nejlépe 

popsat elektronický zdroj a tím pádem zlepšit přesnost vyhledávání a výběru digitálního 

objektu [BARTOŠEK, 2004].

Nejvyužívanějším metadatovým formátem současnosti je formát Dublin Core, který 

vyvíjí a spravuje virtuální komunita odborníků Dublin Core Metadata Initiative. Jejich 

snahou bylo vytvořit takový metadatový formát, který by byl dostatečně jednoduchý, 

aby jej mohli používat i laici, ale zároveň dostatečně propracovaný, aby mohl být 

používán pro širokou škálu digitálních objektů v různých oblastech a v různých 

institucích. Základní formát má 15 popisných prvků, které dále více specifikují 
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kvalifikátory. V současné době je formát rozšířen o další pole [BARTOŠEK, 2004 ; 

SYNKOVÁ, 2009]. 

Další možností pro popis digitálních zdrojů mohou být metadatové formáty

Kongresové knihovny MODS (Metadata Object Description Schema), METS 

(Metadata Encoding and Transmission Standard) a MADS (Metadata Autority 

Description Schema), popřípadě MARC XML, ale tato metadatová schémata byla

vytvořena pro potřeby konkrétní instituce a nejsou tak rozšířená [Library of Congress, 

2009].

2.4.3 Software pro tvorbu digitálních knihoven

Každá digitální knihovna nebo archiv musí být vybavena náležitým softwarem. 

Důležitými kritérii pro výběr vhodného softwaru je pochopitelně cena, dále flexibilita 

systému, kompletnost programu i podporované standardy, operační systém a formáty. 

V současné době jsou nejvyužívanějšími softwary DSpace a EPrints. Poměrně 

využívaný je i software Fedora nebo švýcarský CDS Invenio (dříve známý jako 

CDSware) vyvíjený na půdě CERN [KREJČÍŘ, 2006 ; CERN, 2009].

2.5 Digitální knihovny v současnosti

Digitální knihovny prochází stále rozvojem. Vznikají velké národní digitální knihovny, 

které slouží k lepší ochraně a k lepšímu zpřístupňování intelektuálního dědictví dané 

země, ale i menší digitální knihovny oborové, nebo takové, které slouží pouze určité 

instituci k ukládání její produkce. Jistý posun přišel s Iniciativou OAI (Open Archive 

Initiative), která podporuje volný bezplatný přístup k dokumentům. S podporou této 

iniciativy se rozvinul nový trend zakládání institucionálních repozitářů s volným 

přístupem k jejich digitálnímu fondu.



29

3 Digitální knihovny pro technické a výzkumné 
zprávy

Digitální knihovny pro technické a vědeckovýzkumné zprávy jsou velmi důležitým 

informačním zdrojem v oblasti vědeckých a technických informací. Nabízí v podstatě 

jako jediné organizované sbírky těchto dokumentů v elektronické podobě, ve kterých je 

možné profesionálně vyhledávat dokumenty a zobrazovat úplné texty zpráv. Díky 

elektronické podobě zpráv a dostupnosti prostřednictvím veřejných sítí (internet) jsou 

pak tyto dokumenty skutečně veřejně přístupné.

Bohužel digitální knihovny, které by byly vytvořeny pouze pro typ dokumentu 

technická nebo výzkumná zpráva, jsou velmi ojedinělým jevem, alespoň v evropském 

kontextu. Existuje ale mnoho digitálních knihoven, institucionálních repozitářů nebo 

archivů, které zachycují např. celou výzkumnou a vědeckou publikační činnost své 

instituce a k této produkci technické a výzkumné zprávy rozhodně patří.

3.1 Metodika zjišťování digitálních knihoven a repozitářů

Jen samotné zjišťování digitálních archivů, knihoven a repozitářů, které zpřístupňují 

technické a vědeckovýzkumné zprávy, není zcela jednoduchou záležitostí. Dnes již 

uživatelům pomáhají nejrůznější bibliografie, katalogy, adresáře, databáze a aplikace na 

internetu, které se snaží nepřeberné množství nových repozitářů registrovat, případně 

i rozdělovat do kategorií. Pomocí těch je možné se dopátrat, jaké systémy již existují, 

případně i zjistit základní informace o nich.

Kvalitní vyhledávání repozitářů a digitálních archivů nabízí například registry 

OpenDOAR a ROAR. Databázi Directory of Open Access Repositories provozuje 

Nottinghamská univerzita ve Velké Británii. Jedná se o registr volně dostupných 

digitálních archivů a repozitářů. Registr poskytuje o každém repozitáři několik 

základních informací (název, země, počet jednotek…). Navíc nabízí kategorizaci typů 

jednotlivých repozitářů. Existují jasně daná pravidla, které repozitáře budou 

registrovány a které ne. Tato pravidla lze najít na webových stránkách registru 

[University of Nottingham, 2006].

Podobně funguje registr ROAR (Registry of Open Access Repostories). O správu tohoto 

adresáře se stará Southamptonská univerzita. Registr ROAR nabízí rovněž vyhledávání 

repozitářů buď přímým dotazováním nebo prohlížením jednotlivých kategorií (země, 

software nebo obsah dokumentu). Navíc ale nabízí statistiky shromážděných informací 
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o repozitářích, např. množství dokumentů nebo přírůstky během let. I zde může uživatel 

najít základní fakta o daném repozitáři, navíc jsou zde vystaveny zajímavé grafy 

přírůstků do repozitáře [University of Southampton, 2005].

Další možností zjišťování digitálních knihoven a repozitářů byl souborný katalog 

digitálních zdrojů uložených v repozitáři OAIster. Tento katalog sloužil primárně 

k vyhledávání dokumentů obsažených v repozitářích, ale lze zde najít i seznam 

digitálních repozitářů se základními informacemi o nich. Bohužel, v současné době už 

není seznam repozitářů katalogu OAIster k dispozici [OAIster, 2009].

Vyhledávat digitální knihovny či repozitáře pomocí internetových vyhledavačů je 

ztrátou času, uživatel se pak musí probírat řadou nerelevantních webových stránek, než 

narazí na potřebný zdroj.

Pomocí těchto zdrojů je tedy možné dopátrat se většiny digitálních knihoven 

a repozitářů. Další věcí je zjišťování přítomnosti technických a výzkumných zpráv ve 

fondu dané knihovny. Z informací, které adresáře poskytují, tuto skutečnost většinou 

nelze zjistit. Nezbývá než propátrat domovskou stránku repozitáře a knihovny, kde už 

tato informace bývá poskytnuta.

3.2 Typologie digitálních knihoven pro technické a výzkumné 

zprávy

Digitální knihovny pro technické a výzkumné zprávy by se daly dělit podle několika 

hledisek. Samozřejmě existují klasické typologie digitálních knihoven podle tradičních

hledisek, které jsou podobné jako např. u typologie databází (geografické hledisko, 

hledisko obsahu).

Předpokládá se, že žádná typologie digitálních knihoven určených pouze pro zprávy 

neexistuje. Digitální knihovny pro technické a výzkumné zprávy mají však své 

odlišnosti, které se v jejich kategorizaci mohou odrazit. Proto bych vymezila pouze 

jejich pracovní typologii, která vychází z charakteristik těchto digitálních knihoven 

a archivů.

Jednak je možné dělit digitální knihovny na ty, které registrují pouze technické 

a výzkumné zprávy, a na knihovny, kde jsou zprávy jen jedním z typů 

zpřístupňovaných dokumentů. Takových systémů, které mají ve fondu opravdu jen 

zprávy, je velice málo, druhého typu knihoven je však nepřeberné množství.
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Existovaly by tedy tyto kategorie:

 knihovny technických a vědeckovýzkumných zpráv

 knihovny vícedruhové, obsahující ve fondu zprávy.

Dále by se daly tyto knihovny dělit podle svých provozovatelů či poskytovatelů financí 

pro provoz a správu systému. V několika málo případech bychom mohli hovořit 

o národních systémech s celonárodním záběrem, podporovaných finančně vládou nebo 

nějakým státním orgánem. Existují i některé větší komerční systémy financované 

významnou institucí nebo společností. 

Ve většině případů digitálních knihoven, které zpřístupňují technické 

a vědeckovýzkumné zprávy, jde však jednoznačně o institucionální repozitáře, které 

často fungují na principu otevřeného přístupu. Provozovateli takových repozitářů bývají 

velmi často univerzity nebo jejich součásti, výzkumné ústavy, akademie věd a podobné 

instituce. Tyto systémy většinou nabízí všechny možné typy dokumentů, technické 

a výzkumné zprávy bývají pouhou součástí digitálního fondu. Přesto i takové systémy, 

ve kterých je třeba jen několik desítek zpráv, jsou velmi důležité, protože k jejich 

textům je zcela volný přístup. 

Kategorie podle tohoto hlediska by mohly vypadat následovně:

 národní systémy

 komerční systémy

 univerzitní systémy

 systémy výzkumných institucí

 další systémy fungující pomocí principu otevřeného přístupu.

3.3 Provozovatelé digitálních knihoven

Provozovateli digitálních knihoven bývají nejčastěji univerzity, případně jednotlivé 

fakulty, katedry nebo ústavy univerzit nebo jiné akademické orgány. Tato skutečnost se 

odráží ve výše nastíněné typologii. Dále často repozitáře zřizují výzkumné ústavy 

nejčastěji působící v oblasti přírodních, technických a aplikovaných věd (počítačová 

věda, jaderná fyzika nebo biotechnologie či biomedicína).
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Výjimkou nebývá ani skutečnost, že repozitář provozuje několik spolupracujících 

institucí, zpravidla jde právě o univerzity, případně o univerzitu nebo její dílčí část 

společně s výzkumnou institucí podobného oborového zaměření.

Zřídka se objevují i mezinárodní repozitáře a digitální archivy. Jako příklad lze 

jmenovat třeba systém Organic Eprints (http://orgprints.org/), který vznikl v Dánsku, 

a postupně se přidávaly další instituce z německy mluvících zemí. Dále je to systém 

TeLearn (http://telearn.noe-kaleidoscope.org/), první mezinárodní otevřený archiv pro 

obor zvýšení úrovně vzdělávání prostřednictvím technologií.

S provozem repozitáře souvisí i financování provozu. Jednotlivé instituce často 

využívají různých forem dotací a grantů pro vybudování a provoz repozitáře. Provoz 

repozitáře může být dále podporován státem či státním orgánem, případně nějakým 

komerčním partnerem. Některé instituce jsou schopny zajistit alespoň částečně finance 

pro své repozitáře samy.

3.4 Fondy zpráv v digitálních knihovnách

3.4.1 Tvorba a organizace sbírek

Elektronické sbírky zpráv bývají vytvářeny různě a mají také různou podobu. Základ je 

vždy stejný, jádrem je plnotextová databáze dokumentů, která může být vytvářena, 

spravována a organizována různými způsoby. Princip organizace je v podstatě dvojího 

typu. Může se jednat o digitální knihovnu, o jejíž provoz se stará především k tomu 

určený tým pracovníků, a uživatelé využívají víceméně pouze pasivně její služby. 

Druhou možností je digitální knihovna typu otevřeného archivu, na jejímž provozu se 

podílí celá komunita zájemců, kteří jednak využívají služby, ale také např. vkládají 

texty nebo vytváří popisné prvky.

Pokud tedy systém nefunguje na principu otevřeného přístupu, pak většinou má 

skupinu pracovníků, kteří se o chod systému starají. Tzn. pověření pracovníci zajišťují 

akvizici nových dokumentů, vytváří metadatové záznamy, vkládají dodané dokumenty 

spolu se záznamy do báze, starají se o plnění autorských práv, starají se o technologické 

problémy, fungují jako poradci při potížích s využíváním služeb atd. Mohou to být 

pracovníci knihovny nebo informačního centra, při kterém je systém provozován, nebo 

samostatná skupina zaměstnanců provozující instituce. Samozřejmě, některé z těchto 

úkonů mohou být v digitálních knihovnách automatizovány, což snižuje náklady na 

provoz systému [ARMS, 2000]. 

http://orgprints.org/
http://telearn.noe-kaleidoscope.org/
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Pokud se jedná o repozitáře, které fungují na principu otevřeného přístupu, pak je 

schéma rozvržení pracovních činností jiné. Akvizice dokumentů odpadá, protože 

dokumenty dobrovolně vkládají do báze sami autoři. Pro tuto činnost se autoři většinou 

musí registrovat jako členové daného systému. Do systému vstupují na základě loginu 

a hesla a sami s pomocí softwaru přizpůsobeného neprofesionálům vkládají své 

příspěvky a vytváří a vkládají rovněž sami metadatové záznamy. Samozřejmě tyto 

systémy jsou vybaveny softwarem, který umožňuje, aby sbírku vytvářeli sami autoři 

dokumentů. Autorům jsou pak také poskytovány nápovědy a manuály pro práci se 

systémem a vytvářením záznamů. Aby měli tuto práci co nejvíce usnadněnou, jsou pro 

repozitáře vybírány vhodné softwary, formáty metadat i rozhraní pro vkládání a správu 

metadatových záznamů. Záleží na provozovateli systému, zda se přispěvatelem do 

fondu může stát opravdu každý, nebo je členství nějakým způsobem omezené, např. 

v případě univerzitního systému jen na studenty a vyučující dané univerzity. I tyto 

systémy však mají své administrátory, kteří dohlíží na správu systémů, vkládání 

dokumentů a záznamů a na problematiku autorských práv a technologické zabezpečení 

chodu systému [CARPENTER, 2003].

3.4.2 Obsah sbírek

Digitálních knihoven a repozitářů, které mají ve svých fondech pouze technické 

a vědeckovýzkumné zprávy, není mnoho. Častěji se setkáváme se systémy, které 

uchovávají a zpřístupňují všechny možné druhy dokumentů, články, monografie, 

disertace, konferenční příspěvky atd. a samozřejmě zprávy.

Zaměření sbírek je většinou multidisciplinární. Obvykle se jedná o sbírky zpráv 

(dokumentů) z oblasti přírodních a aplikovaných věd - fyziky, matematiky, medicíny, 

stavebnictví, elektrotechniky, počítačové vědy atd. Technické a vědeckovýzkumné 

zprávy z oblasti sociálních a humanitních věd jsou poněkud v menšině. Správci většiny 

systémů uvádí na hlavní stránce systému, co je možné ve sbírce najít. Někdy lze 

obsahové zaměření sbírky odhadnout předem podle provozovatele systému (oborové 

zaměření instituce). Obsahové zaměření všech dokumentů (nejen technických 

a výzkumných zpráv) v institucionálních repozitářích lze doložit statistikou pocházející 

z registru DOAR (viz Obr. č. 1).
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Obr. č. 1 Procentuální vyjádření oborů, které jsou prostřednictvím dokumentů zastoupeny 
v registru DOAR

V současnosti již většina dokumentů vzniká primárně v elektronické podobě. 

I v případě, že je publikace vytištěna, mívá také svou elektronickou podobu. Většina 

repozitářů tedy zprávy získává rovnou v elektronické podobě nejčastěji ve formátu 

PDF, HTML nebo Postscript. Výjimečně se objevuje formát DOC nebo JPG. 

Některé systémy jsou také zpětně doplňovány o staré dokumenty, které vyšly 

v dřívějších letech pouze v tištěné podobě. Tyto dokumenty projdou fází digitalizace 

a jsou vkládány do systémů buď ve formátu PDF nebo obrázkovém formátu JPG.
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Pro jasnou identifikaci jednotlivých dokumentů jsou užívány trvalé identifikátory. 

Nejčastěji je pro identifikaci volen systém Handle, který je integrován při použití 

softwaru DSpace, dále pak identifikátory URI nebo DOI.

Sbírky mohou být různě uspořádány a členěny. Nejčastěji se jedná o členění podle 

určité předmětové kategorizace, případně může být sbírka členěna podle typu 

obsažených dokumentů.

3.4.3 Problematika terminologie

Některé instituce samozřejmě informují na úvodní stránce systému, jaké typy publikací 

je možné v repozitáři objevit. V některých systémech je možné se dopátrat, jaké druhy 

dokumentů knihovny zpřístupňují, pomocí rešeršního rozhraní. Zde mohou být typy 

dokumentu vyjmenovány jako selekční údaje buď v rozbalovacích nabídkách nebo 

v zaškrtávacích limitačních polích. Bohužel někde tyto informace zcela chybí.

Problém bývá i v definování toho, co ještě zpráva je a co už není. Tento problém silně 

pociťujeme při zjišťování repozitářů a jejich obsahu, i při následném vyhledávání. Celá 

tato problematika už byla nastíněna v první kapitole v pojednání o terminologii 

související s technickými a vědeckovýzkumnými zprávami. Jednak neexistuje 

standardní pojmenování pro technické a výzkumné zprávy, jednak každá instituce 

pojem zpráva jinak chápe a vydává je v jiné podobě. Zprávy jsou často vydávány ve 

formě preprintu nebo časopisového článku, příspěvku do sborníku konference, někdy 

i monografické publikace. To je problém definice zprávy [STOCK, 2006, s. 45-46].

Druhý problém je v označování zpráv. Některé systémy zprávy označují skutečně 

poctivě jako „technical report“ nebo „research report“, často je však možné tyto zprávy 

najít pod označením „research paper“, „project report“, „technical notes“, „internal 

report“, „external report“, pod souhrnným označením „report“ nebo dokonce v položce 

„ostatní publikace“ (other publications). Je tedy třeba řádně prohlédnout nabídku typů 

publikací v rešeršním rozhraní, vybrat správné typy publikací, případně pomocí 

konkrétní rešerše vyzkoušet, co která instituce pod daným označením prezentuje. Ještě 

horší situace nastává, pokud rešeršní rozhraní nenabízí nabídku typů obsažených 

publikací. Pak nezbývá než zadat termín „technical report“ případně „research report“ 

do nějakého pole (např. klíčové slovo) a zkusit vyhledávání v celém záznamu včetně 

abstraktu 
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3.5 Záznamy dokumentů

Jednotlivé dokumenty jsou reprezentovány prostřednictvím záznamů s bibliografickými 

informacemi. Záznamy jsou vytvářeny pomocí metadat. Systém většinou nabízí více 

forem prezentace záznamů. Standardně jsou nabízeny zkrácené záznamy a úplné 

záznamy, ve kterých je uveden odkaz na úplný text dokumentu. Někde je uživateli 

nabídnut pouze klasický záznam v neformalizované podobě, jinde nabízí i záznam 

přímo v metadatovém formátu. Struktura a vzhled záznamů bývá různá. Některé 

systémy zobrazují záznamy v přehledné tabulkové podobě, jiné nabízí pouze seřazená 

data.

Přidanou službou systémů bývá možnost zobrazování záznamů ve více metadatových 

formátech. Většina systémů volí pro svoje záznamy formát Dublin Core. Pak je možná 

nabídka zobrazení záznamů v metadatových formátech MODS nebo METS, poměrně 

často se objevuje i katalogizační formát MARC 21 nebo jeho metadatová podoba 

MARC XML.

Bohužel služba zobrazení záznamů ve více metadatových formátech není u menších 

systémů příliš obvyklá. Často není uživateli nabídnuto nic jiného než zkrácený a úplný 

záznam.

3.5.1 Metadata

Dalo by se říci, že základním metadatovým standardem pro potřeby digitálních 

knihoven se stal formát Dublin Core. Některé systémy ho využívají jako základní 

formát pro tvorbu záznamů, jiné používají jiný formát (MARC 21, MODS...), ale 

Dublin Core využívají jako formát pro výměnu záznamů s jinými systémy. Většinou 

systémy využívají pouze 15 základních popisných údajů, známých jako DCMES 

(Dublin Core Metadata Element Set). Některé systémy mají požadavky na minimální 

záznam s povinnými a volitelnými údaji [BARTOŠEK, 2004].

Dalším standardním metadatovým formátem pro potřeby digitálních knihoven je 

metadatový formát METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). O správu 

a rozvoj metadatového schématu se stará Kongresová knihovna ve Washingtonu 

společně s Kanceláří pro standardizaci formátu MARC. METS formát měl sloužit 

hlavně jako výměnný formát sloužící pro přenos metadatových záznamů mezi různými 

systémy. Slouží však i jako hlavní metadatový formát pro popis dokumentů 

[GARTNER, 2008, s. 7 ; Library of Congress, 2009].
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Kongresová knihovna se stará i o správu dalších metadatových formátů a to MODS 

(Metadata Object Description Schema) a MADS (Metadata Autority Description 

Schema). Formát MODS je založena na katalogizačním formátu MARC 21, zajišťuje 

vysokou přesnost popisu zdroje, celkem obsahuje 80 popisných prvků. Záznam v tomto 

formátu je tedy mnohem detailnější, ale zase ztrácí na interoperabilitě při výměně 

metadat mezi systémy. MADS slouží téměř výlučně pro popis autorit, poskytuje XML 

schéma pro autoritní data o osobách, organizacích, událostech a termínech. MADS je 

doplněk formátu MODS a má vazby na katalogizační formát MARC 21 [Library of 

Congress, 2009].

Existují i další metadatové formáty. MARC XML je variantou katalogizačního formátu 

MARC 21 reprezentovaný v jazyce XML. I o formát MARC XML se stará Kongresová 

knihovna. Není však primárně určen pro popis digitálních zdrojů. Posledním poměrně 

užívaným metadatovým formátem je formát DIDL (Digital Item Declaration 

Language), který se často objevuje v prostředí nizozemských digitálních knihoven 

[Library of Congress, 2009 ; GARTNER, 2008, s. 7].

3.6 Software

Co se týče softwaru, používaného pro tvorbu digitálních knihoven a repozitářů, 

většinou jsou užívány softwary, které jsou vyvíjeny přímo pro potřeby těchto systémů. 

Jedná se často o softwary s otevřeným zdrojovým kódem, které jsou neustále dále 

rozvíjeny a jsou často poskytovány zdarma. Nejvíce užívaný je software DSpace, který 

vyvíjí Massachussetský technologický institut (Massachussets Institute of Technology, 

také známý jako MIT) a který je poskytován zdarma. Tento software prochází 

neustálým rozvojem. Byl vytvořen pro potřeby digitálních knihoven a mezi architekty 

těchto knihoven je skutečně velmi oblíbený. Software DSpace je výhodný z několika 

důvodů. Není třeba zdůrazňovat finanční výhody a zajištěný vývoj systému, dále 

podporuje vhodné standardy (OAI-PMH, Dublin Core, identifikátor URN,…), navíc je 

hned po instalaci schopný fungovat. Digitálnímu repozitáři také zajišťuje jistou 

organizační a obsahovou strukturu [KREJČÍŘ, 2006, s. 4-5].

Dalším poměrně užívaným softwarem je software EPrints. Ten má poněkud 

specifičtější zaměření než DSpace. EPrints byl primárně vytvořen pro organizaci 

a uchovávání vědeckých a technických informací [KREJČÍŘ, 2006, s. 6]. 
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V Evropě jsou pak poměrně využívány ještě softwary Fedora a CDS Invenio. V případě 

Fedory je třeba instalaci řádně zvážit, protože tento software nezajišťuje funkci 

rešeršního rozhraní. To je třeba dotvořit přímo na půdě instituce, kde bude software 

instalován. Díky tomu ale může být zase uživatelské rozhraní vytvořeno přímo na míru 

podle potřeb budoucího repozitáře a jeho uživatelů [KREJČÍŘ, 2006, s. 1-2].

CDS Invenio patří mezi „open source“ softwary pro tvorbu digitálních knihoven. Dříve 

byl známý jako software CDSware. Je k dispozici zcela zdarma. O jeho rozvoj se stará 

CERN ve spolupráci s Federální polytechnickou školou v Lausanne. CERN také 

poskytuje stálou podporu k softwaru. [CERN, 2005]. 

Dále jsou používány méně známe softwary, vyvíjené právě v určité zemi nebo instituci. 

Například většina polských digitálních repozitářů funguje prostřednictvím softwaru 

DLibra. Následující graf pocházející ze statistických informací registru DOAR ukazuje, 

jaké softwary jsou nejčastěji využívané v institucionálních repozitářích, které DOAR 

registruje (Obr. č. 2).

Obr. č. 2 Procentuální zastoupení softwarů, které užívají repozitáře registrované v DOAR

3.6.1 Rešeršní rozhraní

Vzhled a funkce rešeršního rozhraní se odvíjí od typu softwaru. Většina rozhraní nabízí 

klasické jednoduché a pokročilé vyhledávání a funkci prohlížení. Selekční jazyk, 

selekční pole, limitační pole a další funkce rozhraní se mění od systému k systému. 

Téměř všechny systémy ale poctivě nabízí funkci nápovědy (helpy) a příručky s tipy, 

jak vyhledávat.
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3.7 Služby systémů

Pestrost služeb poskytovaných systémy závisí na provozovateli, finančních možnostech 

provozovatele i typu softwaru zvoleného pro provoz digitální knihovny. Služby bývají 

dvojího typu. Zcela samozřejmé jsou služby pro koncové uživatele, pokud však 

provozovatel systému souhlasil s principem otevřeného přístupu, pak digitální knihovna 

poskytuje i služby pro další digitální knihovny a repozitáře.

Samotní koncoví uživatelé pracují s rešeršním rozhraní systému, kde mohou využívat 

nejrůznějších funkcí a služeb.

Základní službou je vyhledávání záznamů dokumentů, zobrazování těchto záznamů 

a tou nejdůležitější službou je zobrazování úplných textů dokumentů. Pokud jsou texty 

v repozitáři volně přístupné, pak je možné soubory i tisknout, kopírovat a stahovat. 

Opět záleží na provozovateli systému a typu softwaru, jaký nabízí uživatelský komfort 

při vyhledávání. Poměrně standardní je případ, kdy je uživateli nabízena možnost 

jednoduchého a pokročilého vyhledávání a možnost prohlížení záznamu podle určitého 

hlediska.

Na základní služby navazují další nadstandardní služby. Zvlášť lze pracovat 

s vyhledanými záznamy. Záznamy je možné zobrazovat v různých formátech, ve 

standardním určeném pro uživatele a pak v různých metadatových formátech, formát 

Dublin Core, METS, MODS, případně v jazyce XML. Záznamy je také možné ukládat 

ve vlastním profilu, zobrazovat skupiny záznamů podobné těmto vyhledaným atd. Na 

základě záznamu dokumentu umí některé systémy vytvářet bibliografickou citaci podle 

různých stylů, případně umožňují export potřebných bibliografických údajů do 

citačních manažerů. Někdy je možné vytvářet i celou bibliografii nalezených 

dokumentů.

Další práce bývá umožněna i s úplným textem dokumentu. Některé systémy nabízí 

úplný text dokumentu v různých formátech, např. DOC, HTML nebo PDF. Texty lze 

dále ukládat, kopírovat, tisknout, posílat mailem atd. 

Velmi důležitou službou je služba typu SDI/Alerts. Znamená vytvoření uživatelova 

profilu zpravidla na základě rešeršního dotazu, podle kterého jsou uživateli 

v pravidelné periodicitě zasílány přírůstky v systému, které profilu odpovídají. 

Mnoho digitálních knihoven nabízí jako doplňkovou službu pro uživatelský komfort 

možnost volby jazyka uživatelského rozhraní. Změna jazykového nastavení znamená 
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většinou změnu jazyka hlavní obrazovky systému, v rešeršním rozhraní pak překlad 

hlavních funkcí a názvů vyhledávacích polí. Je na tvůrcích a provozovatelích systémů, 

nakolik jdou při překladu do hloubky. V některých systémech změna jazyka znamená 

jen překlad názvů nejdůležitějších polí a tlačítek, v jiných je to i překlad např. 

rozbalovacích nabídek, jinde i text záznamu dokumentu. 

Jazyk systémů bývá buď národní jazyk, popřípadě angličtina. Systémy, ve kterých je 

primárně nastavena angličtina, již většinou nenabízí jiné jazykové možnosti. 

Skandinávské země ve svých digitálních knihovnách většinou nabízí ještě anglické 

rozhraní. Ne tak často tuto možnost nabízí digitální knihovny např. ve Španělsku nebo 

Portugalsku. Skvělé možnosti nastavení jazyka rozhraní nabízí digitální knihovny 

v Polsku. Minimum je nabídka angličtiny, často se však objevuje ještě možnost 

německého, českého, francouzského nebo dokonce ukrajinského rozhraní. 

Digitální knihovny a repozitáře, které se hlásí k Iniciativě OAI navíc poskytují služby 

i ostatním repozitářům. Kromě běžného uživatelského rozhraní mají i rozhraní pro 

stroje. Záznamy z daného repozitáře mohou pak být sklízeny pomocí robotů do jiných 

repozitářů a digitálních knihoven pomocí protokolu OAI-PMH. Tento proces umožňuje 

vznik systémů, které nabízí vyhledávání v jednotném rešeršním rozhraní nad více 

repozitáři a knihovnami.

3.8 Právní aspekty zpřístupňování zpráv v DK

V případě zpráv je volné zpřístupňování úplných textů někdy trochu problematické. 

Některé výsledky výzkumů musí zůstat nezveřejněné a zprávy tedy není možné hned 

nebo v plném znění zpřístupnit. Kromě této skutečnosti jsou samozřejmě i zprávy díly 

autorskými a autoři musí s volným vystavováním svých děl souhlasit.

Samozřejmě, každá země má jinak postavený autorský zákon. Složitá situace nastává 

v případě mezinárodních archivů či repozitářů, kde se musí brát v potaz autorský zákon 

všech zemí, jejichž autoři či instituce přispívají do repozitáře dokumenty. V České 

republice se technické a výzkumné zprávy pojímají jako díla zaměstnanecká. Většinou 

je totiž vytváří zaměstnanci nějaké instituce v rámci plnění pracovního úkolu. Autorská 

práva pak vlastní zaměstnavatel, rozhoduje o jejich zveřejňování a užívání a je tedy 

nutné získávat jeho souhlas. Pokud zprávy vznikají na objednávku a jsou vytvořené 

externí osobou, vykonavatelem autorských práv je potom objednavatel [POLČÁK, 

2009, s. 6-7].
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Pokud systémy fungují na principu OAI, jsou jejich fondy volně přístupné všem 

zájemcům, je možné dokumenty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout atd. 

Díla není možné publikovat nebo využívat pro komerční účely a je nutné je správně 

citovat. Autoři o svá autorská práva nijak nepřichází, pouze se jich vzdávají ve 

prospěch ostatních uživatelů. Už samotný zájem o vložení dokumentu do otevřeného 

archivu předznamenává, že autor souhlasí s volným přístupem k dokumentu. Svůj 

souhlas navíc může vyjádřit podpisem licence, formuláře se souhlasem nebo nejlépe 

pomocí licencí Creative Commons. Prostřednictvím těchto licencí se autor vzdává 

jistých práv a umožňuje využití děl [SUBER, 2007].

Obecně platí, že je nutné zajistit souhlas autorů s volným zpřístupněním jejich textů. Se 

zpřístupněním musí souhlasit i afiliační pracoviště autorů. Většina provozovatelů 

systémů řeší problematiku volného zpřístupňování zpráv prostřednictvím licenčních 

smluv s institucemi, které dodávají dokumenty do repozitáře [STOCK, 2006, s. 49].

Záleží na typu systému a dohodě s autory, jaké služby bude moci repozitář poskytovat.

3.9 Situace v České republice

Je třeba zmínit, že v České republice zatím žádná digitální knihovna ani archiv pro 

technické a vědeckovýzkumné zprávy neexistuje. V minulosti existovalo několik 

bibliografických systémů, které zprávy registrovaly v rámci celé oblasti šedé literatury. 

Byly to například systémy z 60. a 70. let dvacátého století - Ústřední evidence 

vědeckovýzkumných a vývojových prací, na který navázal systém Ústřední evidence 

výzkumných zpráv a obhájených disertací. V 90. letech pak Knihovna Akademie věd 

registrovala zprávy ve svém systému ASEP - Automatizovaný systém evidence

publikací, který funguje dodnes [VYČÍTALOVÁ, 2007, s. 20-23]. 

V současné době se stává zvykem, že výzkumné instituce začínají uveřejňovat svoje 

sbírky zpráv na internetu, ve větším či menším rozsahu. Poměrně velké sbírky je možné 

najít např. na webu CESNETu, na webu VÚGTK (Výzkumný ústav geodetický, 

topografický a kartografický), na webu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 

v Brně nebo právě na webových stránkách některých ústavů Akademie věd. Jedná se 

ale o sbírky, čítající maximálně několik desítek zpráv, které jsou jen jednoduše 

organizovány a nevykazují charakteristické znaky digitální knihovny [VYČÍTALOVÁ, 

2007, s. 28-29].
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Národní technická knihovna však připravuje projekt NUŠL - Národní úložiště šedé 

literatury, jehož cílem je vznik digitálního repozitáře pro několik typů šedé literatury -

disertace, konferenční sborníky, konferenční příspěvky, firemní katalogy a samozřejmě 

technické a vědeckovýzkumné zprávy. Projekt je zatím v přípravné fázi [Národní 

úložiště šedé literatury, 2009].

3.10 Digitální knihovny pro technické a výzkumné zprávy v 

zahraničí

V zahraničí je situace mnohem lepší. Již v 2. polovině 20. století vznikaly 

bibliografické systémy, které přímo registrovaly některé typy šedé literatury. Je možné 

zmínit několik systému, které registrovaly technické a vědeckovýzkumné zprávy. 

Ve Francii dodnes registrují tyto typy zpráv databáze PASCAL a FRANCIS

provozovaném Národním institutem vědeckých a technických informací (INIST). 

Ve Velké Británii je centrem pro registraci zpráv oddělení Britské knihovny BLDSC 

(British Library Document Supply Center). Tento fond nese název Kolekce národních 

zpráv (National Reports Collection). Kvalitní systémy pak vznikaly ve Spojených 

státech amerických. Nejvýznamnější je systém NTIS (National Technical Information 

Service) provozovaný americkým ministerstvem obchodu a historická kolekce 

technických zpráv z produkce NASA. Nakonec není možné nezmínit evropský systém 

SIGLE, který registroval všechny typy šedé literatury. Systém vznikl v roce 1980, 

v roce 2005 byla jeho činnost přerušena, v současnosti ale systém tentokrát pod názvem 

OpenSigle opět funguje [BRATKOVÁ, 2005].

Na tyto bibliografické systémy pak navázaly digitální archivy a knihovny, které

poskytují nejen záznamy dokumentů, ale hlavně jejich úplné texty. Některé jsou 

primárně určeny pro určitý typ nebo typy šedé literatury, některé pak zpřístupňují 

všechny možné druhy dokumentů a publikací včetně nějakého typu šedé literatury. 

Představitelů systémů, které téměř výhradně zpřístupňují pouze technické a výzkumné 

zprávy je skutečně poměrně málo. 

3.10.1 Současná situace v Evropě

Nejen USA, dnes již i Evropa je protkaná sítí digitálních knihoven a repozitářů 

nejrůznějších typů. Vznik těchto systémů je podporován dotacemi ze stran jednotlivých 

států nebo programů Evropské unie, UNESCa a dalších organizací podporujících 

vzdělání, vědu a výzkum.
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Klasické digitální knihovny vznikají především při národních knihovnách jednotlivých 

států a snaží se zachytit literární produkci země v digitální podobě. V poslední době se 

však nejvíce šíří vznik institucionálních repozitářů. Kromě známých velkých 

repozitářů, jako je např. ECS EPrints Service - ECS EPrints Repository - archiv pro 

dokumenty z oblasti počítačové vědy na Southamptonské univerzitě nebo archiv 

Cogprints pro kognitivní vědy na té samé univerzitě, existuje spousta menších méně 

známých repozitářů. Vznikají, jak už bylo výše zmíněno, při univerzitách 

a výzkumných institucích. Tyto typy repozitářů často zpřístupňují technické 

a výzkumné zprávy z produkce své instituce [BRATKOVÁ, 2008].

Nejvíce takových systému je možné registrovat ve Velké Británii, Francii, Německu, 

Itálii a Nizozemsku. Slušný rozvoj je vidět i ve skandinávských zemích, Španělsku, 

Portugalsku a třeba i v Polsku, což je netypické pro bývalé země východního bloku.

Jaký je skutečný stav digitálních knihoven a repozitářů v Evropě, které volně 

zpřístupňují technické a výzkumné zprávy, bude ověřeno v další kapitole, která 

obsahuje analýzu konkrétních repozitářů.

http://eprints.ecs.soton.ac.uk/
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4 Analýza vybraných digitálních knihoven

Digitální knihovny, archivy a repozitáře pro technické a vědeckovýzkumné zprávy byly 

zjišťovány několika způsoby. Především byly zjišťovány v registrech repozitářů 

s otevřeným přístupem DOAR a ROAR. Podle určitých charakteristik byly vytipovány 

takové zdroje, které by měly obsahovat technické a vědeckovýzkumné zprávy. 

Přítomnost zpráv v těchto zdrojích pak byla potvrzena přímo průzkumem daného 

systému. Registry obsahovaly URL adresy systémů, nezbývalo než vstoupit do daného 

systému a průzkumem webových stránek systému, rešeršního rozhraní nebo přímo 

rešerší bylo potvrzeno, že daný systém obsahuje technické a vědeckovýzkumné zprávy.

Dalšími způsoby zjišťování vhodných zdrojů byly informace o vhodných systémech 

nalezených v literatuře a online zdrojích o šedé literatuře nebo pátrání na internetu.

Vybírány byly pouze takové digitální knihovny, archivy a repozitáře, které měly ve 

svých fondech alespoň 100 technických nebo vědeckovýzkumných zpráv a byly volně 

přístupné. Co se týče provenience, mělo se jednat o systémy z Evropy a Ameriky, kde 

se nachází velké množství digitálních knihoven a šedá literatura má svou tradici.

Ze zdrojů, které vyhovovaly těmto podmínkám, byl vytvořen soupis, kde je každý zdroj 

reprezentován pomocí bibliografického záznamu a krátké poznámky o systému. 

Poznámky se týkají např. země původu daného systému, softwaru užívanému 

v systému nebo počtu zpráv. Zdroje z tohoto soupisu byly dále zkoumány (především 

počet zpráv, používaný software, jazyk rozhraní atd.), aby bylo možné vybrat čtyři 

kandidáty vhodné pro detailní analýzu. Kritéria výběru nebyly stanoveny nijak přísně. 

Prvním kritériem byl počet zpráv v systému. Nebylo to však zcela striktní pravidlo, 

pokud byl systém nějakým způsobem zajímavý, nemusel obsahovat tisíce či stovky 

zpráv, ale stačilo několik desítek zpráv. Dalším kritériem byla provenience systému. 

Spravedlivě byly vybrány dva systémy evropské a dva americké. Bylo hleděno také na 

to, aby každý systém pokud možno používal jiný software a mohl tedy být poskytnut 

pokaždé jiný pohled na rešeršní rozhraní systému a jeho funkce. Posledním kritériem 

byl typ systému podle typologie vymezené ve třetí kapitole. Toto kritérium se 

v podstatě povedlo splnit. Národní systém bude reprezentován francouzským systémem 

LARA. Klasickým univerzitním systémem jsou repozitáře Kalifornského 

technologického institutu. Další významnou digitální knihovnou, která byla vybrána, 

jsou repozitáře úřadu NASA. NASA je v podstatě výzkumnou institucí, ale některé její 

zdroje jsou poskytovány pouze komerčně, čímž zastupuje dva typy digitálních 



45

knihoven pro technické a výzkumné zprávy ze zmíněné typologie. Posledním 

reprezentantem bude institucionální repozitář RERO DOC sloužící jak univerzitám, tak 

výzkumným institucím převážně ve Švýcarsku, ale může sloužit i institucím z jiných 

zemí. 

4.1 Knihovna vědeckých a technických zpráv Lara

4.1.1 Úvodní informace

Lara je francouzský národní repozitář pro technické a vědeckovýzkumné zprávy 

(http://lara.inist.fr). Úplný název systému ve francouzštině zní Libre Accès aux 

RApports scientifiques et techniques neboli Knihovna pro technické a vědecké zprávy 

(dále jen LARA). Hlavním cílem vzniku tohoto repozitáře bylo zpřístupnit fond 

technických a výzkumných zpráv veřejnosti [STOCK, 2006, s. 43].

Systém LARA bohužel není příliš znám široké veřejnosti. S pomocí vyhledavače 

Google není možné ho snadno dohledat, pokud uživatel zná jen akronym LARA. Je 

třeba znát alespoň provozovatele systému INIST. Dále je možné vyhledat tento systém 

pomocí adresářů DOAR [University of Nottingham, 2006] a ROAR [University of

Southampton, 2005] nebo pomocí aplikace Repository Explorer na webovém sídle 

iniciativy OAI. Systém LARA zatím není začleněn v projektu DRIVER. Dokumenty 

z repozitáře tedy není možné prohledávat v jednotném rozhraní portálu DRIVER. 

Systém vznikl v roce 2006 a jeho provozovatelem je Institut vědeckých a technických 

informací (dále také INIST) se sídlem ve francouzském Nancy. Vznikem tohoto 

systému vyřešil institut dlouhodobý problém uložení a zpřístupnění poměrně velkého 

množství technických a výzkumných zpráv, které se nashromáždily v jeho fondech. 

Ve Francii existuje dlouhá tradice vytváření kolekcí šedé literatury, zejména zpráv. 

Celý projekt LARA navazoval na dřívější zkušenosti se vznikem databází LIGRIA 

(zprávy šedé literatury), GRISELI a další [LARA, 2005 ; STOCK, 2006, s.42].

Za svoji dlouhodobou vědeckou a výzkumnou činnost se ve fondech Institutu 

vědeckých a technických informací nashromáždila kolekce zpráv čítajících asi 60 000 

papírových exemplářů zpráv. Ty byly dostupné buď klasickou výpůjčkou nebo pomocí 

služeb DDS (document supply service). Vznik repozitáře umožnil jednak lepší 

dostupnost dokumentů prostřednictvím uživatelského rozhraní v síti internet a tím 

zviditelnění práce francouzských vědců, jednak možnost zviditelnit obsah repozitáře 

pomocí strojového rozhraní a protokolu OAI-PMH.
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4.1.2 Organizace a správa

Systém LARA provozuje Institut vědeckých a technických informací (INIST). Systém 

má své vlastní pracovníky, kteří dohlíží na chod systému. Zprávy do repozitáře plynou 

z nejrůznějších francouzských výzkumných institucí. Autoři, pracující v těchto 

institucích, mohou své dokumenty vkládat do systému sami. Zdroje jsou uložené 

převážně ve formátech DOC a PDF. Samozřejmě vkládat zprávy a další doplňkové 

materiály je možné v nejrůznějších formátech (viz Tab. č. 1)

Portable Document Format (1.3) 470

Portable Document Format (1.4) 315

Unknown 254

Portable Document Format (1.5) 196

Portable Document Format (1.2) 158

Portable Document Format Archival 60

JPEG File Interchange Format (1.02) 50

[No files found] 47

Portable dokument Format (1.6)Document (97-2003) 22

Raw JPEG Stream 14

Microsoft Word for Windows Document (97-

2 003Document (6.0/95)

4

Hypertext Markup Language (4.0)(1989a) 3

Microsoft Word for Windows Document (6.0/95) 2

Graphics Interchange Format (1989a) 2

Tagged Image File Format (3) 1

Tab. č. 1 Formáty dokumentů v systému LARA

Vložení dokumentu mohou ale zajistit i administrátoři, knihovníci nebo jiné pověřené 

osoby. Autoři také sami vytváří metadatový záznam svého dokumentu. Před jeho 

konečným vložením a uložením do databáze však musí záznam prohlédnout ještě 

administrátor. Ten musí překontrolovat, případně doplnit vytvořený záznam, správně 

vybrat kolekci, do které bude zpráva zařazena, může také upravit přístupová práva 

k dokumentu [STOCK, 2006, s. 46-47].

Správci a administrátoři systému LARA se musí starat také o právní aspekty 

zpřístupňování zpráv, copyright a licence. LARA je digitální knihovnou s otevřeným 

přístupem, otevřený přístup je realizovaný na základě protokolu OAI-PMH. 
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Dokumenty obsažené v bázi jsou volně přístupné prostřednictvím internetu. Je možné 

je číst, kopírovat, stahovat, tisknout apod. bezplatně. Metadatové záznamy mohou být 

díky protokolu OAI-PMH sklízeny do jiných repozitářů a digitálních knihoven. Přesto 

musí být vyjasněná otázka autorských práv a práv uživatele a k některým zprávám 

může být omezený přístup. Pokud je to možné, právní podmínky zpřístupnění se 

dohadují spíše s celými institucemi než s jednotlivými autory. Pro vyjádření souhlasu se 

zveřejněním svých prací je jednotlivým autorům poskytován formulář, kterým mohou 

svůj souhlas vyjádřit. [STOCK, 2006, s. 49].

4.1.3 Obsah repozitáře

Obsahové zaměření sbírky v repozitáři je multidisciplinární, obsahuje zprávy z oblasti 

aplikovaných věd, technologií, sociálních a humanitních věd a ekonomiky výhradně 

francouzské provenience. Jsou zde shromažďovány zprávy ze šesti francouzských 

institucí: Centra studií sítí, dopravy, urbanismu a veřejných staveb (Centre d'Études sur 

les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les Constructions Publiques neboli

CERTU), Institutu vědeckých a technických informací (Institut de l'Information 

Scientifique et Technique - INIST), Národního výzkumného institutu pro pedagogiku 

(Institut National de Recherche Pédagogique - INRP), Laboratoře informatiky 

(Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme - LIP), Národního výzkumného institutu

pro zdraví a medicínu (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale -

INSERM) a Katedry strategické prognostiky (Chaire de Prospective stratégique -

CNAM). Nicméně poslední z uvedených institucí zatím nemá v systému registrovaný 

žádný dokument a vystupuje pouze jako partner projektu [LARA, 2005].

Sbírka zahrnuje všechny zprávy, které vznikly již v elektronické podobě, dále 

samozřejmě současnou produkci, ale pracuje se i na zpřístupnění dokumentů, které 

vznikaly v tištěné podobě. Je tedy nutné je postupně převádět do digitální podoby. Zde 

je podstatná otázka výběru zpráv, které mají být pro digitalizaci upřednostněny. 

Důležitý je předmět zprávy a oborové zaměření, protože některé obory rychle 

zastarávají. Dále je důležitý stránkový rozsah zpráv [STOCK, 2006, s. 42, 50]. 

Celkově uvádí adresář DOAR číslo 867 položek (zpráv) k datu 15. 4. 2008. Oproti 

tomu adresář ROAR uvádí 960 záznamů, ovšem není uvedeno, k jakému datu. LARA 

je v adresáři ROAR registrován od 18. 4. 2006. Z adresáře ROAR pochází také 

následující graf přírůstků zpráv během let 2006 - 2009. 
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Obr. č. 3 Nárůst dokumentů v systému LARA

Graf byl vytvořen službou Celestia

4.1.4 Uspořádání repozitáře

Celá sbírka zpráv je členěna na komunity (Communities) - hlavní třídy (př. Exaktní 

vědy), sub-komunity (Sub-communities) podtřídy (př. Chemie) a kolekce (Collection) 

(př. Analytická chemie), přesně tak, jak je to obvyklé v systémech se softwarem 

DSpace. Náplň jednotlivých komunit, subkomunit a kolekcí je dána předmětovou 

kategorizací, která je typická i pro jiné portály INISTu. Hlavní komunity jsou celkem 

tři a představují hlavní tématické zaměření repozitáře. Jsou to komunity Exaktní a 

aplikované vědy, Sociální a humanitní vědy a Vědy o životě a zdraví. [STOCK, 2006, 

s. 47]. 

4.1.5 Software

Digitální knihovna využívá software DSpace ve verzi 1.2.2, který produkuje 

Massachussetský technologický institut (Massachusetts Institute of Technology - MIT) 

spolu s firmou Hewlett Packard. DSpace byl vybrán pro více aplikací Institutu 

technických a vědeckých informací. Software pak zajišťuje funkce tří základních složek 

systému - uživatelského rozhraní, rozhraní pro ukládání dokumentů a rozhraní pro 

administraci a správu systému. Zvoleným softwarem je také dána organizační 

a vizuální struktura repozitáře [STOCK, 2006, s. 46].
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Speciálně dotvářeno bylo uživatelské rozhraní systému LARA. Práce na jeho úpravách 

a customizaci vedla projektová skupina, do níž byli začleněni i studenti informační 

vědy. LARA je systém určený především francouzským uživatelům, proto bylo třeba 

pro ně rozhraní upravit a přeložit. Bohužel při uploadu nové verze softwaru DSpace 

došlo ke ztrátě určitých dat. Hlavní obrazovka systému je zatím v anglickém jazyce, 

další úrovně webového sídla jsou již ve francouzštině [STOCK, 2006, s. 49].

4.1.6 Rozhraní systému

Systém LARA má celkem tři rozhraní. První, rešeršní rozhraní, je určeno pro koncové 

uživatele. Prostřednictvím tohoto rozhraní lze vyhledávat záznamy zpráv a zobrazovat 

úplné texty. Druhé rozhraní systému slouží autorům a administrátorům pro vkládání 

úplných textů zpráv a jejich záznamů do repozitáře a je přístupné pouze na základě 

loginu a hesla. Třetí rozhraní je určeno k administraci systému [STOCK, 2006, s. 47].

4.1.6.1 Rešeršní rozhraní pro koncové uživatele

V uživatelském rozhraní není možné volit jazykové nastavení. Hlavní obrazovka 

systému je v anglickém jazyce, především pojmenování jednotlivých sekcí webového 

sídla a funkcí rešeršního rozhraní. Pokud se ale uživatel dostane do druhé úrovně, text 

je již ve francouzštině.

Co se týče vyhledávání, rešeršní rozhraní je též v anglickém jazyce, včetně 

rozbalovacích nabídek. Uživatel ale musí počítat s tím, že záznamy jsou vytvářeny 

v jazyce francouzském, ovšem názvy zpráv, klíčová slova i abstrakt bývají v jazyce 

anglickém. Proto může vyhledávat pomocí anglických slov. 

Rešeršní rozhraní systému LARA je zcela typické pro software DSpace. Vyhledávat lze 

pomocí přímého dotazování nebo prohlížením. Rešeršní rozhraní nabízí jednoduché 

nebo pokročilé vyhledávání. Jednoduché vyhledávání je již součástí hlavní obrazovky 

systému. Pokročilé vyhledávání (advanced) je možné zvolit kliknutím na tento odkaz.

Jednoduché vyhledávání je intuitivní, uživatel zapisuje svůj dotaz do jednoho okna. 

V dotazu je možné používat určité symboly, * pro rozšíření vyhledávacího termínu 

a uvozovky pro zápis fráze. Dále je možné použít znaky + a -. Plus zdůrazňuje nutnost 

výskytu vyhledávacího termínu ve výsledcích hledání, minus pak zapsané slovo 

vylučuje. [LARA, 2005]. 

Pokročilé vyhledávání (viz Obr. č. 4) je realizováno prostřednictvím jednoduchého 

webového rešeršního formuláře v anglickém jazyce. V prvním kroku si uživatel volí 
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část báze, která má být prohledávána. Může to být celý systém LARA, nebo jeho 

součásti - jednotlivé kolekce zpráv: exaktní a aplikované vědy, sociální a humanitní 

vědy, vědy o životě a zdraví nebo také prohledávání kolekcí jednotlivých institucí, 

které vkládají dokumenty do systému LARA [LARA, 2005].

Obr. č. 4 Pokročilé vyhledávání systému LARA

V druhém kroku již uživatel tvoří rešeršní dotaz pomocí tří selekčních polí, které je 

možné spojovat pomocí booleovských operátorů AND, OR a NOT. Pole nejsou 

přednastaveny, uživatel si vybírá z rozbalovací nabídky selekčních údajů - klíčové 

slovo, autor, název, předmět, abstrakt, edice, sponzor, identifikátor, jazyk. Selekční 

údaje jsou uváděny v anglickém jazyce. Bohužel, nelze přidávat další řádky pro 

vyhledávání, uživatel si musí vystačit se třemi základními. [LARA, 2005].

Prohlížet dokumenty lze pomocí rejstříku názvů zpráv nebo rejstříku jmen autorů, 

podle let vzniku zprávy, podle předmětu a podle klasické položky systému DSpace -

Komunity a kolekce. Prohlížení je usnadněné pomocí volby určitého písmena 

v abecedě v případě prohlížení názvů zpráv, jmen autorů a předmětů nebo nastavení 

časového období v případě prohlížení podle časového období.

Prohlížení zpráv podle kategorie Komunity a kolekce je stejné jako dělení částí systému 

LARA ve vyhledávání, ale je víceúrovňové. V první úrovni se nabízí položky 

(komunity): „Vědy exaktní a aplikované“, „Vědy sociální a humanitní“ a  „Vědy 

o zdraví a životě“. Zvláštní komunitou jsou „Instituce, ve kterých vznikají zprávy 

vložené do systémů LARA“. Komunity se pak v druhé úrovni dále dělí do oborů. 

Poslední třetí úrovní jsou sbírky (kolekce) neboli jednotlivé podobory. Názvy všech 

hlavních tříd, oborů i podoborů jsou vedeny jak ve francouzském, tak i v anglickém 
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jazyce (př. Electronique / Electronics). U položek jsou zobrazeny počty příslušných 

dokumentů, které do dané položky spadají. Tato informace je velmi užitečná pro 

rychlou orientaci [LARA, 2005].

Když uživatel zvolí daný obor (kolekci), nabídne se mu možnost vyhledávání pomocí 

jednoho okna ve vybraném oboru. Pokud uživatel neví, co přesně z daného oboru 

(v kolekci) hledá, může zvolit prohlížení dokumentů v daném oboru prostřednictvím 

názvů, jmen autorů, předmětů nebo data. Pak už je naveden přímo na seznam krátkých 

záznamů zpráv, pokud zvolená kolekce nějaké záznamy obsahuje.

Pokud byla rešerše úspěšná, uživatel obdrží množinu vyhledaných zkrácených záznamů 

seřazených po deseti. Může se proklikat do „standardního“ záznamu, následně do 

úplného záznamu, nebo pomocí hyperlinku otevřít úplný text dokumentu.

Uživateli je nabízen Help jako jedna položka rozhraní. Odkaz sice existuje 

i v angličtině, text nápovědy je bohužel jen ve francouzštině.

4.1.7 Záznamy dokumentů

Uživateli je nabízen nejprve zkrácený záznam zprávy. Ve zkráceném záznamu se 

zobrazí název zprávy, jména autorů a rok publikování. Kliknutím na název zprávy se 

otevře „standardní“ záznam, který je přehledný a uživatelům dobře srozumitelný (viz 

Obr. č. 5). Jsou zde všechny potřebné identifikační údaje zprávy. Standardně jsou 

v záznamu obsaženy údaje: název, jména autorů, klíčová slova, nakladatel, rok 

publikování, název nebo číslo edice, abstrakt, fyzický popis a identifikátor URI. Dále je 

zde informace o zařazení daného dokumentu v kolekcích, které jsou hypertextově 

propojeny. Záznam obsahuje odkazy na úplný text dokumentu v PDF. Dokument sám 

může být rozdělen do několika souborů. Poslední položkou tohoto záznamu je odkaz na 

úplný záznam dokumentu [LARA, 2005].

Úplný záznam dokumentu se zobrazuje ve formátu DC (viz Obr. č. 6). Každému údaji 

předchází návěští označující údaj v DC. Pro běžného uživatele je záznam možná méně 

srozumitelný, pro profesionála však obohacený dalšími informacemi. Záznam obsahuje 

všech 15 základních prvků formátu DC. Dále je zde možné najít informaci o zařazení 

dokumentu v kolekcích a odkaz na úplný text stejně jako ve standardním záznamu 

[LARA, 2005].



52

Obr. č. 5 Standardní záznam zprávy v systému LARA

4.1.8 Metadata

Metadata popisných objektů se vytváří ve formátu kvalifikovaného Dublin Core s 66 

popisnými prvky. Ne všechny prvky jsou ovšem povinné. Jiné systémy si do 

základního metadatového formátu často přidávají svoje vlastní popisné údaje pro 

výstižnější popis dokumentu. Tvůrci systému LARA však zůstali u původního formátu 

z důvodu lepší interoperability mezi systémem LARA a jinými systémy.

Pro minimální záznam postačují pouze tři prvky - název, jazyk a datum vložení do 

systému. Samozřejmě je doporučeno vytvořit záznam co nejúplnější. Autorům se 

poskytují nejrůznější manuály a příručky, aby pro ně vytvoření vlastního záznamu 

nebyl problém [STOCK, 2006, s. 47].
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Obr. č. 6 Záznam zprávy ve formátu DC v systému LARA

4.1.9 Úplné texty zpráv

Samotná forma a obsah úplného textu zpráv v tomto systému záleží na autorovi či 

instituci, kde daná zpráva vznikla. Čím novější zprávy jsou, tím mají lepší podobu. 

Většina zpráv má však základní obsahové i formální náležitosti: úvodní list (obálku) 

s identifikačními údaji, obsah, úvod, samotný text zprávy a závěr. Úplný text zpráv je 

často rozčleněn do několika částí, které lze zobrazit jako samostatné soubory - např. 

úvodní informace, text zprávy a závěry. Některé zprávy jsou doprovázeny speciálním 

analytickým listem, který obsahuje základní identifikační údaje (název a adresa 

instituce, titul, podtitul, datum vzniku zprávy, afiliační pracoviště autorů, jména autorů, 

jazyk), věcné údaje (předmět a resumé) a také základní fyzický a obsahový popis (počet 

stránek, cena, bibliografie uvnitř zprávy, možnosti šíření zprávy a důvěrnost obsahu 

zprávy). Na webovém sídle repozitáře LARA je také zobrazen odkaz na webový 

dokument GLISC, který pojednává o formě, úpravě a zpřístupňování elektronických 

zpráv na internetu [LARA, 2005]. 

4.1.9.1 Rozbor konkrétní zprávy

Vybraná zpráva pochází z roku 1998, byla tedy naskenována a do fondu digitálního 

repozitáře LARA zpětně uložena ve formátu PDF v jednom kompletním souboru.
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Titulní stránka obsahuje název zprávy, jména jejích autorů, datum vzniku, označení 

zprávy v dané instituci a kontaktní údaje instituce, v jejímž prostředí zpráva vznikla. 

Následující stránka uvádí abstrakt a klíčová slova v angličtině a francouzštině. Poslední 

stránkou úvodní části je obsah. Následuje vlastní text zprávy, přehledně členěn do 

kapitol, obsahuje úvod, ale chybí zde závěr. Nechybí bibliografie, rejstřík ani přílohy.

Některé zprávy, které vznikají rovnou v elektronické podobě bývají členěny do více 

rozdělených souborů. Jako příklad uvádím zprávu z roku 2007 s identifikátorem URI 

http://hdl.handle.net/2332/1303.

Prvním samostatným souborem je úvodní část zprávy obsahující obálku, titulní list, list 

s informacemi o sbírce, do které zpráva patří, předmluvu a obsah. Celý soubor čítá 

17 stránek. Obálka obsahuje název zprávy a název instituce, kde zpráva vznikla. 

Na stránce představující rub titulního listu jsou informace o vydání, identifikátor ISBN 

a informace o edici, do které zpráva patří. Další stránky informují o všech autorech, 

kteří se na vytvoření zprávy podíleli. Následuje úvodní slovo, předmluva a obsah.

Vlastní text zprávy je uložen v samostatném souboru. Text je přehledně členěn do 

kapitol a je doplněn obrázky, tabulkami a grafy. Nechybí bibliografie. Jako zvláštní 

soubor jsou uloženy syntézy a závěry. 

4.1.10 Služby systému

Systém LARA nabízí dva typy služeb. Jednak jsou to služby pro koncové uživatele 

realizované pomocí uživatelského rozhraní. Dále jsou to repozitářové služby pro ostatní 

repozitáře a digitální knihovny s otevřeným přístupem poskytované prostřednictvím 

strojového rozhraní.

Základní služby pro koncové uživatele už byly zmíněny. Jedná se o vyhledávání 

záznamů dokumentů, zobrazování všech typů záznamů a zobrazování úplných textů 

zpráv.

Pokud chce uživatel vyhledané záznamy či úplné texty dokumentů ukládat, tisknout 

nebo posílat e-mailem, musí to provést sám manuálně. Neexistují zde pomocné funkce 

pro tyto operace jako v pokročilejších rešeršních systémech.

Dále může uživatel využít dalších návazných služeb systému. To však předpokládá 

založení jeho vlastního konta v systému. Vlastní účet si uživatel zřizuje zdarma pomocí 

http://hdl.handle.net/2332/1303
http://hdl.handle.net/2332/1303
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jednoduché registrace na základě jména uživatele a e-mailové adresy. Do svého účtu se 

pak přihlašuje pomocí e-mailu a hesla.

Jednou z výhodných služeb je služba zasílání novinek z daného oboru. Bohužel v tomto 

systému není dovedena k úplné dokonalosti. Zasílání novinek lze zvolit pouze na 

základě nějaké vybrané kolekce, ne na základě rešeršního dotazu, který více specifikuje 

uživatelskou potřebu. Novinky jsou zasílány na uživatelův e-mail [LARA, 2005].

V systému nelze ukládat předchozí rešeršní dotazy, editovat je nebo s nimi jinak 

pracovat. Nelze ani uchovávat vyhledané záznamy zpráv ve svém prostoru. 

Druhým typem služeb systému LARA jsou služby pro ostatní repozitáře s otevřeným 

přístupem. Znamená to volný přístup do repozitáře a možnost stahování záznamů 

obsažených v repozitáři LARA do jiných repozitářů pomocí protokolu OAI-PMH.

LARA má svoji bázovou adresu (http://lara.inist.fr/dspace-oai/request). Na základě této

adresy mohou vyhledavače jiných repozitářů vyhledávat a stahovat záznamy ze 

systému LARA do své databáze záznamů. Funkčnost bázové adresy byla zkoumána 

prostřednictvím aplikace Repository Explorer. Po vložení bázové adresy a použití 

příkazu Identify se zobrazil záznam repozitáře LARA, čili jeho identifikace. 

Identifikační záznam obsahuje několik údajů: název repozitáře, bázovou adresu, verzi 

protokolu, e-mailové spojení na administrátora, časové razítko prvního vstupu a další 

informace. 

Pro další informace lze použít příkaz List Metadata Formats, ze kterého bylo 

potvrzeno, že v repozitáři LARA je používán pouze jeden metadatový formát a to 

Dublin Core. Posledním informačním příkazem je List Sets, který umožňuje zobrazit 

strukturu (členění, uspořádání) repozitáře. V případě systému LARA to byl abecední 

seznam oborů, které mohou být v systému LARA zastoupeny.

Dále protokol OAI-PMH nabízí tři příkazy pro vyhledávání a zobrazování záznamů. 

V tom případě je již třeba do vyhledávacího formuláře aplikace OAI Repository 

Explorer zadat prefix metadat a časové rozpětí. Je možné získat informace o hlavičkách 

záznamů (List Identifiers), seznam záznamů (List Records) nebo obdržet konkrétní 

záznam (Get record) viz Obr. č. 7. Pomocí těchto příkazů bylo například zjištěno, že od 

začátku září 2009 do data 20. 10. 2009 byly do repozitáře vloženy pouze dva záznamy. 

Prostřednictvím identifikátoru v záznamech je možné přejít rovnou na záznam 

dokumentu v repozitáři LARA.

http://lara.inist.fr/dspace-oai/request?verb=Identify
http://lara.inist.fr/dspace-oai/request?verb=Identify
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Obr. č. 7 Záznam zprávy získaný pomocí protokolu OAI-PMH ze systému LARA

4.2 NASA Technical Reports Server

4.2.1 Úvodní informace

Národní úřad pro letectví a kosmonautiku neboli National Aeronautics and Space 

Administration (dále NASA) je americká vládní agentura, jejíž činnost se zaměřuje na 

výzkumy v oblasti letectví, aeronautiky a na vesmírné a kosmické programy. Agentura 

vznikla v roce 1958 díky Národnímu zákonu o aeronautice a vesmíru (National 

Aeronautics and Space Act“). Vznikem NASA zároveň zanikl jeho předchůdce Národní 

poradní výbor pro letectví (National Advisory Committee for Aeronautics - NACA), 

federální úřad USA sloužící pro podporu výzkumů letectví. Tento úřad byl v provozu 

od roku 1915 [National Aeronautics and Space Administration, 2007].

Výzkum je zde tedy na prvním místě. V průběhu všech výzkumů vzniká velké 

množství vysoce odborných publikací nejrůznějšího charakteru. NASA všechny své 

publikace a informační zdroje registruje a část z nich i volně zpřístupňuje veřejnosti. 

Pro výzkumnou činnost NASA je charakteristické velké množství technických 

a výzkumných zpráv, které NASA registruje, uchovává a vytváří z nich organizované 

sbírky.

NASA má již od začátku své činnosti zvláštní program - NASA program pro vědecké 

a technické informace (NASA STI Program), který podporuje akvizici, organizaci, 

řízení, šíření a dlouhodobou ochranu a uchovávání vědeckých a technických informací 
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z produkce NASA. Zajišťuje také shromažďování informací z výzkumu z celého světa, 

aby mohly být využity při dalších výzkumech NASA. V rámci tohoto programu je také 

sponzorován provoz portálu NTRS [NELSON, 2003, s. 140-141].

Největší kolekce technických zpráv je zpřístupněna prostřednictvím rozhraní portálu 

Server technických zpráv NASA (NASA Technical Reports Server, dále NTRS)

(http://ntrs.nasa.gov). Tento portál poskytuje jednotné rozhraní pro většinu dokumentů 

z produkce NASA. Tak je možné z jednoho rozhraní vyhledávat nad rozličnými 

sbírkami, digitálními knihovnami a databázemi úřadu NASA [NELSON, 1995, s. 25]. 

Některé tyto samostatné sbírky organizované v repozitářích a digitálních knihovnách 

jsou také samostatně přístupné, většinou jde o repozitáře s otevřeným přístupem. 

Všechny lze ale prohledávat prostřednictvím portálu NTRS. Poměrně velká sbírka 

zpráv je obsažena v repozitáři Marshallův server technických zpráv (Marshall 

Technical Reports Server). Tyto zprávy pochází z produkce vědeckého pracoviště

Marshallovo centrum vesmírného letectví (Marshall Space Flight Center). Dalším 

repozitářem je Drydenův server technických zpráv (Dryden Technical Reports Server), 

který provozuje Drydenovo centrum leteckého výzkumu (Dryden Flight Research 

Center). Server technických zpráv JPL (JPL Technical Reports Server) obsahuje zprávy 

z pracoviště Laboratoř pro výzkum tryskového pohonu (Jet Propulsion Laboratory). 

Poslední samostatně přístupnou kolekcí s otevřeným přístupem a volně dostupnými 

zdroji je Johnsonův server technických zpráv (Johnson Technical Reports Server) 

[NELSON, 1995, s. 32 ; University of Nottingham, 2008]. 

4.2.1.1 Historie zpřístupňování zpráv NASA

NASA začala zpřístupňovat shromážděné dokumenty v elektronické podobě

prostřednictvím internetu a služeb WWW v roce 1993. Tehdy byl uveden do provozu 

FTP server Langleyho server technických zpráv (Langley Technical Reports Server, 

dále LTRS). Prostřednictvím tohoto serveru byly dostupné technické zprávy tohoto 

centra. Postupem času vznikaly podobné servery a digitální knihovny. Ještě v roce 1994 

byl zprovozněn Server technických zpráv NASA (NASA Technical Reports Server, dále 

NTRS), který umožňoval hledání dokumentů v jednotném rozhraní nad více 

databázemi, servery a repozitáři. Samozřejmě v té době měl systém zcela jinou podobu 

než dnes. V roce 2001 pak bylo vytvořeno OAI rozhraní pro portál NTRS a digitální

knihovnu LTRS. Postupně vznikla OAI rozhraní i pro další digitální knihovny NASA 

[NELSON, 2003, s. 142-143]. 

http://ntrs.nasa.gov/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marshall_Space_Flight_Center
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4.2.2 Organizace a správa portálu

Obecně se o správu a zpřístupňování vědeckých a technických informací v prostředí 

NASA stará Centrum pro letecké informace (NASA Center for Aerospace Information, 

dále CASI). CASI je skupina pracovníků NASA, která se stará o akvizici, zpracování, 

ohlašování, ochranu a rozšiřování vědeckých a technických informací [National 

Aeronautics and Space Administration, 2007b].

Toto centrum zajišťuje provoz Databáze NASA pro aeronautiku a vesmír (NASA 

Aeronautics and Space Database). Jedná se o databázi zdrojů z produkce NASA, 

obsahující asi 4 miliony záznamů. Část této databáze, do které jsou zařazeny záznamy 

veřejně přístupných dokumentů, je pak volně k dispozici veřejnosti právě 

prostřednictvím portálu Server technických zpráv NASA [National Aeronautics and 

Space Administration, 2007b]. 

Kromě provozu databáze a potažmo i portálu NTRS poskytuje CASI ještě řadu dalších 

elektronických služeb a produktů přes internet, spravuje webové stránky atd. Provozuje 

také informační a referenční centrum pro vědecké a technické informace úřadu NASA 

(NASA STI Help Desk) [National Aeronautics and Space Administration, 2007b].

Veškeré vědecké a technické informace jsou tedy spravovány centrálně, není zde 

umožněn proces autoarchivace. Dokumenty vznikající na půdě NASA jsou vládními 

dokumenty, kterým není přiřazován copyright a které jsou volně dostupné veřejnosti. 

Toto pravidlo nelze ale uplatnit na všechny dokumenty, které NASA shromažďuje. 

Jsou zde dokumenty, jejichž autory mohou být externí autoři nebo organizace, nebo 

dokumenty vznikající na základě smluv a kontraktů apod. Na tyto dokumenty se 

samozřejmě již vztahuje copyright a je třeba svolení autora dokumentu ke 

zpřístupňování úplného textu. Proto také není obsah portálu NTRS stoprocentně volně 

přístupný.

4.2.3 Obsah portálu

Prostřednictvím portálu NTRS je umožněn přístup ke všem dokumentům NASA, 

jejichž záznamy, popřípadě úplné texty jsou přístupné veřejnosti. Tyto dokumenty jsou 

uloženy v různých digitálních knihovnách, repozitářích a na různých serverech NASA, 

zde je možné je hledat v jednotném rozhraní. 

Celý tento objem informačních zdrojů je rozdělen do tří kolekcí. Kolekce NACA 

obsahuje historické dokumenty pocházející z původního Federálního úřadu pro letectví 



59

a je volně přístupná. Jedná se vlastně o samostatnou digitální knihovnu. Další kolekcí je 

Kolekce NASA, obsahující dokumenty od vzniku agentury NASA do současnosti. Třetí 

kolekcí v portálu je Kolekce NIX, zvláštní kolekce pro obrázky, videa, filmy, fotografie 

a další multimédia [National Aeronautics and Space Administration, 2007]

Repozitář obsahuje asi 500 000 záznamů dokumentů, 90 000 úplných textů dokumentů 

a 111 000 obrázků a videí. V repozitáři je možné najít různé typy dokumentů: 

konferenční materiály, výzkumné zprávy, časopisecké články, patenty, obrázky, videa, 

fotografie i filmy. Zcela jasně však převažují technické a výzkumné zprávy. Obsah 

sbírky je oborově zaměřen primárně na aeronautiku, astronautiku, vědy o vesmíru, 

letectví a sekundárně na příbuzné vědy - fyziku, strojírenství, vědy o životě, geologii, 

počítačovou vědu apod. [National Aeronautics and Space Administration, 2007].

4.2.4 Uspořádání obsahu

Jak už bylo uvedeno, informační zdroje dostupné prostřednictvím portálu, jsou 

prezentovány ve třech kolekcích.

Kolekce NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) zachycuje produkci 

dokumentů úřadu NACA z historického období od roku 1917 do roku 1958, kdy byla 

ukončena jeho činnost. Cílem při zprovoznění tohoto digitálního archivu bylo umožnit 

přístup k těmto dokumentům vědcům, studentům i veřejnosti. Sbírka zahrnuje 

výzkumné zprávy, výroční zprávy, technické poznámky, technické a výzkumné 

záznamy, oběžníky a vývojové zprávy z válečné doby. Tematicky jsou pokryty oblasti 

aerodynamiky, leteckých konstrukcí a materiálů a pohonů. Většina dokumentů je 

dostupná ve formátu PDF. Zároveň je NACA samostatnou oborovou digitální 

knihovnou technických zpráv [National Aeronautics and Space Administration, 2007]

Sbírka NASA (National Aeronautics and Space Administration) má nejširší pokrytí, co 

se týče oborů a typů dokumentů. Jsou zde zastoupeny obory aeronautika, astronautika, 

chemie a materiálová věda, matematika a počítačová věda, fyzika, strojírenství, vědy 

o vesmíru, vědy o životě, geologie a sociální a informační věda. Kolekce obsahuje 

dokumenty vzniklé od roku 1958 až po současnost. Ve sbírce je možné najít nejrůznější 

typy šedé literatury: konferenční materiály, časopisecké články, patenty, technické 

záznamy, poznámky, souhrny, publikace a překlady, speciální publikace, vzdělávací 

publikace, referenční publikace, investiční zprávy a videa [National Aeronautics and 

Space Administration, 2007]
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Poslední kolekcí je NASA Image eXchange (NIX), sbírka obsahuje obrázky, fotografie, 

filmy a videa ve formátech JPEG, GIF a Quick Time z období od roku 1900 až po 

současnost. Zahrnuje zdroje o aeronautice, letectví, vesmírných letech, solárních 

systémech, projektech, objektech a zařízeních atd.

Jednotlivé kolekce jsou uspořádány ještě tematicky podle předmětových kategorií. 

Předmětová kategorizace není nikde přehledně uvedena. Jedinou možností, jak si ji 

uživatel může částečně zobrazit, je prohlížení podle předmětu. Nejprve ale musí zvolit 

počáteční písmena oborů, např. A - C. Teprve potom může uživatel vidět výčet oborů 

pod danými počátečními systémy. Může se tak stát, že hledá obor, který není ve sbírce 

zahrnut, nebo má jiné označení [National Aeronautics and Space Administration, 

2007].

4.2.5 Software

Pro provoz NASA Technical Reports Server je používán v našem prostředí poněkud 

neznámý software Endeca Software [PAULSON, 2009]. Firma Endeca je známá spíše 

ve Spojených státech amerických. Produkty této firmy jsou používány ve velkých 

podnicích a společnostech, jako je Ford Motor Company, Boeing, ale i třeba 

Kongresová knihovna.

Endeca produkuje informační a vyhledávací systémy. Hlavním produktem je aplikace 

Information Access Platform s pokročilými funkcemi zpřístupňování informací 

[Endeca, 2009].

4.2.6 Rozhraní systému

Systém nabízí funkci vyhledávání a funkci prohlížení záznamů dokumentů. K dispozici 

je pouze jeden typ vyhledávání, a to jednoduché vyhledávání (viz Obr. č. 8). Systém 

nabízí jedno vyhledávací pole s tím, že je možné vybrat selekční pole a zvolit hledání 

všech zapsaných hledaných výrazů nebo hledání alespoň jednoho slova z hledaných 

výrazů. Hledání nelze nijak limitovat. Pod vyhledávacím polem je umístěna malá 

nápověda pro vyhledávání. Uživateli je doporučeno hledání fráze s využitím uvozovek 

a je zde upozornění, že čárky a pomlčky bude vyhledavač ignorovat. Zadání dotazu 

nelze nijak upravovat ani ukládat [National Aeronautics and Space Administration, 

2007a].

Pokud uživatel preferuje metodu prohlížení, může zvolit prohlížení záznamů podle 

sbírky, podle pracoviště NASA, podle předmětu, roku vydání, dostupnosti úplného 
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textu nebo podle typu dokumentu (zde prezentovaný jako Item/Media Type). Výběrem 

kritéria prohlížení a kliknutím na tuto položku se zobrazí rovnou všechny záznamy 

a v levém sloupci se u daného kritéria rozbalí nabídka kategorií další úrovně dané 

položky pro prohlížení. U kritéria rok vydání jsou to jednotlivá desetiletí a dále 

jednotlivé roky, u kritéria předmět - písmena abecedy, u kritéria dostupnosti možnost 

online zobrazení dokumentu nebo objednávky. Nejvíce nápomocná je nabídka typů 

dokumentu, která skutečně relevantně zužuje výběr. V nabídce je opravdu pestrá škála 

typů dokumentu, zprávy jsou zde prezentovány pod termíny „NASA report“ (zpráva 

NASA), „NACA report“ (zpráva agentury NACA), „technical report“ (technická 

zpráva), „congressional report“ (zpráva pro Kongres), „NASA tech brief“ (výtah) 

a „presidential report“ (zpráva pro prezidenta) [National Aeronautics and Space 

Administration, 2007a].

Obr. č. 8 Rozhraní portálu NTRS se zkrácenými záznamy zpráv

Systém nabízí uživatelům Help viditelný hned z hlavní obrazovky systému. Zde 

uživatel nalezne základní pokyny pro vyhledávání dokumentů a práci se záznamy. 

Kromě toho je možné si stáhnout online dokument ve formátu PDF Help Guide. Tento 

dokument obsahuje podrobné informace o vyhledávání spolu s grafickým průvodcem 

celým vyhledáváním [National Aeronautics and Space Administration, 2007a].



62

Při velkých problémech s rešeršním rozhraním je možno kontaktovat pracovníky Help 

desk pomocí webového formuláře, e-mailem, faxem nebo telefonicky [National 

Aeronautics and Space Administration, 2007a].

4.2.7 Záznamy dokumentů

Po provedení rešerše se zobrazují nejprve zkrácené záznamy. Záznamy lze setřídit 

podle pracoviště NASA, roku vydání nebo data vložení záznamu do databáze. Zkrácený 

záznam obsahuje několik základních údajů - název dokumentu, jméno autora, zkrácený 

abstrakt, kolekci, do které záznam patří, rok vydání a datum přidání záznamu do 

databáze. Dále jsou v záznamu uvedeny identifikační označení dokumentu: přírůstkové 

číslo, případně identifikační kód zprávy, pokud se jedná o zprávu. Název dokumentu je 

zároveň odkazem na úplný záznam dokumentu v přehledné tabulkové podobě (viz Obr. 

č. 9). Úplný záznam obsahuje základní bibliografické údaje: název dokumentu, jméno 

autora, datum vzniku dokumentu i údaje o fyzické stránce dokumentu - např. počet 

stran. Dále obsahuje identifikační kódy zpráv: identifikační označení dokumentu, 

přístupové identifikační označení a kód zprávy, případně ještě označení nebo číslo 

smlouvy či grantu, v jehož rámci zpráva vznikla. Důraz je kladen na věcný popis -

klíčová slova a abstrakt. Dále jsou v záznamu uloženy i organizační údaje: pracoviště, 

na kterém zpráva vznikla, zdroj dokumentu, popřípadě údaje o akci, kde byl dokument 

prezentován. Dále jsou zde informace o přístupu: dostupnost dokumentu, případně 

odkaz na úplný text. Jako identifikátor je používán identifikátor Handle. Poslední údaje 

jsou spíše doplňkové: kód ceny, poznámky a datum uložení záznamu. Záznam není 

možné zobrazovat v jiném formátu či jiné grafické podobě [National Aeronautics and 

Space Administration, 2007]
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Obr. č. 9 Záznam zprávy z kolekce NACA
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Popisné pole Poznámka k poli

Abstrakt

Přírůstkové číslo Historické číslo přidělované v letech 1962 -
1997

Dostupnost

Autoři

Dostupná data Abstrakt nebo úplný text

Číslo smlouvy, grantu

Info o možnosti stahování

ID dokumentu Mají přidělena všechna díla z produkce 
NASA, slouží jako identifikátor pro 
objednávky úplného textu

Zdroj dokumentu Pracoviště, na kterém je dokument dostupný

Klíčová slova Slova z tezauru NASA

Informace o konferenci, semináři Místo a datum

Pracoviště NASA

Nedostupnost digitální verze Tip na objednávky

Kód ceny

Datum vydání

Nakladatelské údaje Město, země

Další informace Další informace, pro které není definováno 
žádné pole

Kód zprávy

Název

Datum vložení nebo změny 
dokumentu

Tab. č. 2 Popisná pole záznamu dokumentů v portálu NTRS

Záznamy slouží i pro další navigaci v systému. V levé části obrazovky se při zobrazení 

záznamu shromáždí údaje ze záznamu, které je možné použít pro další hledání: jména 

autorů, předmět, časové období nebo typ dokumentu.

4.2.8 Metadata

Pro tvorbu a export záznamů v prostředí Serveru technických zpráv NASA je používán 

vlastní metadatatový formát založený na formátu MARC 21. Ve formátu je definována 

vlastní sada dvaceti polí (viz Tab. č. 2) [PAULSON, 2009 ; National Aeronautics and 

Space Administration, 2007a]. Pro export a výměnu záznamů je pak používán formát 

Dublin Core.
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4.2.9 Úplné texty dokumentů

Úplné texty dokumentů, pokud se jedná skutečně o texty, jsou uloženy téměř výhradně 

ve formátu PDF. U zpráv se starším datem vzniku je patrné, že byly nejprve převedeny 

do digitální podoby. Z jejich vzhledu je vidět, že byly psány ještě na psacím stroji. 

Novější zprávy mají již klasickou podobu elektronických dokumentů.

Pro prezentaci detailní analýzy v této práci byly vybrány dvě technické zprávy, jedna 

z historické kolekce NACA a druhá ze současné produkce [National Aeronautics and 

Space Administration, 2007]

Starší zpráva pochází z roku 1956 (identifikační číslo dokumentu 19650013440). Na 

první pohled je znát, že byla vytvořena ještě pomocí psacího stroje a dokument prošel 

digitalizací a uložením ve formátu PDF. Zpráva nemá titulní list, pouze jakousi obálku 

s identifikačním číslem zprávy a štítkem s cenou kopií. Hned za obálkou následuje 

obsah zprávy a hlavní textová část. Text je uveden několika popisnými údaji: názvem 

zprávy, jmény autorů, identifikačním označením zprávy a označením úřadu NACA. 

Text je dále členěn na úvod a hlavní text. Na konci zprávy jsou umístěny přílohy, 

obrazový materiál a bibliografie. Text je místy špatně čitelný a úprava nevzhledná, což 

je dáno starším datem vzniku zprávy.

Zpráva ze současnosti z kolekce NASA (identifikační číslo dokumentu 20090026015) 

má zcela jinou úpravu. Přesto této zprávě chybí základní formality. Zpráva nemá titulní 

ani analytický list, neobsahuje žádné bibliografické údaje, jedinými údaji jsou název 

zprávy a jméno autora před začátkem vlastního textu. Zpráva sice má úvod, ale chybí 

závěr. Text je členěn do kapitol, ale pouze na první úrovni, jednotlivé části kapitol 

nejsou číslovány. Zpráva obsahuje bibliografii. Jako příloha je částí zprávy prezentace 

k tématu.

4.2.10 Služby systému

Základní službou systému pro koncové uživatele je pochopitelně vyhledávání 

a prohlížení záznamů dokumentů. Návaznou službou na vyhledávání je možnost 

zobrazení úplného textu dokumentu. 

Dostupnost úplných textů dokumentů je různá, jak už bylo dříve zmíněno. Dokumenty 

z kolekce NACA jsou stoprocentně volně přístupné. Pokud jsou texty volně dostupné, 

záznamy obsahují odkaz na úplný text dokumentu. Pokud text není volně dostupný, ale 

je z produkce NASA, pak je možné úplný text objednat z úřadu NASA. Pokud 
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dokument není z produkce NASA, pak záznam obsahuje odkaz na zdroje, které text 

dokumentu nabízí [National Aeronautics and Space Administration, 2007].

Objednávat dokumenty je možné buď online pomocí webového formuláře nebo 

kontaktovat CASI (Center for AeroSpace Information) telefonicky nebo mailem. 

Ostatní zdroje, ze kterých mohou dokumenty v NTRS pocházet, jsou rovněž uvedeny 

na webovém sídle NTRS v položce „Order from NTRS“. Mezi tyto ostatní zdroje patří 

třeba Britská knihovna, americký systém NTIS (National Technical Information 

Service) nebo Americký patentový úřad. Na všechny instituce a systémy jsou zde 

uvedeny kontakty. Objednávané dokumenty je třeba identifikovat pomocí 

identifikačního označení dokumentu, názvu a kódu ceny. Platit lze kreditní kartou nebo 

si založit uživatelský účet registrovaný u NASA CASI [National Aeronautics and Space 

Administration, 2007]

Volně dostupné dokumenty je možné zobrazovat, stahovat, tisknout nebo kopírovat. 

Všechny tyto úkony musí uživatel provádět manuálně, funkce pro tyto činnosti systém 

nenabízí.

Za službu lze považovat jednu z důležitých funkcí rešeršního rozhraní - systém sám 

automaticky opravuje chybně zapsaná slova. Navíc, pokud hledání mělo nulovou 

výsledkovou množinu, doporučí uživateli další postup. 

To je vše, co se týče služeb pro koncové uživatele. Je možné zmínit už jen takové 

služby jako umístění nápovědy v rešeršním rozhraní, záložku Novinky (News) 

s nejnovějšími informacemi o portálu a kolekcích a možnost kontaktovat podpůrný tým 

NTRS. Celkem citelně zde chybí možnost vytvoření vlastního profilu či prostoru pro 

uživatele, čímž by se  vytvářela možnost ukládání provedených rešerší (Search history), 

zasílání novinek e-mailem (Alerts) nebo ukládání vybraných záznamů. Chybí také 

možnost exportovat údaje do bibliografických manažerů [National Aeronautics and 

Space Administration, 2007]

NTRS poskytuje také služby dalším systémům. Provozovatel systému přistoupil 

k iniciativě OAI a repozitář je tedy přístupný sklízení dat roboty jiných systémů 

a služeb pomocí protokolu OAI-PMH. Sklízet je možné pouze záznamy dokumentů, 

nikoliv úplné texty či obrazové materiály. Sklízení dat může probíhat mezi osmou 

hodinou večerní a osmou hodinou ranní východního času. NTRS podporuje protokol 

OAI-PMH ve verzi 2.0, nepodporuje jakékoliv předchozí verze protokolu. Bázová 
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adresa systému je uvedena na webových stránkách portálu (http://ntrs.nasa.gov/?verb). 

Maximální počet záznamů, které se mohou zobrazit po zadání příkazu, je 300. Nelze 

také zopakovat příkaz za méně než tři vteřiny. NTRS doporučuje využívat metodu 

sklízení dat pro představu o aktualizaci kolekcí NTRS. Záznamy se mohou měnit, být 

aktualizovány nebo modifikovány. Tyto změny mohou být díky sklízení včas 

zaznamenány [National Aeronautics and Space Administration, 2007].

Sklízení metadat bylo testováno v aplikaci Repository Explorer. Repozitář byl 

identifikován, neměl však odpovídající název. Název se zde shodoval s bázovou 

adresou. Bylo potvrzeno, že výměnným metadatovým formátem je formát Dublin Core. 

Na následujícím obrázku je vidět záznam získaný pomocí protokolu OAI-PMH 

v jazyce XML (Obr. č. 10).

Obr. č. 10 Záznam zprávy z portálu NTRS získaný pomocí protokolu OAI-PMH

Jednotlivé kolekce a repozitáře, nad nimiž je prováděno vyhledávání, mohou mít i své 

vlastní bázové adresy. Např. kolekce NACA a všechny repozitáře, které byly výše 

zmíněny v úvodních informacích, mají své bázové adresy, pomocí nichž lze vstupovat 

vzdáleně do systému a sklízet metadatové záznamy [National Aeronautics and Space 

Administration, 2007].

http://ntrs.nasa.gov/?verb
http://ntrs.nasa.gov/?verb
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4.3 Dokumentový server RERO DOC

4.3.1 Úvodní informace

RERO je síť knihoven západního Švýcarska, akronym RERO je zkratkou dvou 

francouzských slov „REseau ROmand“. Slovo „reseau“ znamená francouzsky „síť“, 

slovo „Romande“ je pak označením části Švýcarska, kde se mluví převážně 

francouzským jazykem. 

Do této sítě patří celkem 215 knihoven ze západního Švýcarska, a to knihovny 

akademické, veřejné a referenční. Knihovna slouží především pěti knihovnám univerzit 

ve Fribourgu, Ženevě, Lausanne, Neuchatelu a Univerzitě aplikovaných věd západního 

Švýcarska v Delémontu [MICHELOUD, 2009].

RERO DOC (http://doc.rero.ch), celým názvem Dokumentový server RERO DOC 

(RERO DOC document server) je digitální knihovna, která vznikla při této síti. Slouží 

pro ukládání a zpřístupňování dokumentů v elektronické podobě a zároveň slouží jako 

institucionální repozitář členských univerzit. Představuje také způsob snadného 

publikování děl pro vědce z univerzit [MICHELOUD, 2009]. 

Digitální knihovna byla vytvořena především kvůli zajištění ochrany a veřejného 

přístupu jednak k šedé literatuře produkované členskými institucemi sítě knihoven 

(disertace, články, teze, zprávy), jednak k digitálním sbírkám vzniklým v knihovnách 

sítě RERO. Tyto digitální sbírky obsahují především křehké a cenné dokumenty nebo 

dokumenty s největší frekvencí výpůjček [MICHELOUD, 2009]. 

Knihovna RERO DOC je přístupná všem zájemcům o členství a o publikování děl 

v digitální knihovně. 

4.3.2 Organizace a správa

Do digitální knihovny RERO mohou přispívat všichni, kdo jsou členy sítě RERO, ať už 

jde o jednotlivce nebo instituce. Každý, kdo má zájem o členství, může kontaktovat 

koordinátora systému, který zařídí vše potřebné pro členství. Několik univerzit, 

jmenovitě univerzity ve Fribourgu, Ženevě, Lausanne, Neuchatelu a Univerzita 

aplikovaných věd západního Švýcarska v Delémontu, mohou tuto digitální knihovnu 

využívat jako institucionální repozitář [Digital Library RERO DOC, 2000].

RERO nabízí výhodné podmínky členství. Každý člen sítě musí podepsat smlouvu 

a zaplatit roční členský poplatek 3 000 švýcarských franků. Pak může bez dalších 

http://doc.rero.ch/
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podmínek ukládat zdroje v povolených formátech. Limit je pouze ve velikosti datového 

prostoru, který čítá 200 GB. 

Celá síť má své lokální koordinátory, kteří ručí za poskytování informací, odpovědi na 

dotazy, komunikaci se zájemci o členství atd. ve své oblasti. Kontakty na koordinátory 

jsou uvedeny na webovém sídle digitální knihovny [Digital Library RERO DOC, 

2000].

Jednotliví autoři mohou své dokumenty do knihovny vkládat sami. Proces 

autoarchivace je snadný a zvládnutelný v několika minutách. Pro autory je připraven 

návod, jak mají při autoarchivaci postupovat. Doporučeným formátem pro dokumenty 

je formát PDF, nicméně do knihovny jsou přijímány různé formáty dokumentů. Pokud 

chtějí autoři vložit dokument do knihovny, musí vstoupit do rozhraní pro vkládání 

dokumentů a přihlásit se pomocí uživatelského jména a hesla, které mají přidělené 

všichni členové sítě knihoven. Pak je třeba zvolit typ dokumentu, který autor ukládá, 

a vytvořit metadatový záznam. Dále již nezbývá nic jiného než nahrát daný dokument, 

popřípadě i doplňkové materiály, do knihovny [Digital Library RERO DOC, 2000].

Po tomto procesu, který řídí autoři, metadatový záznam i samotný dokument 

zkontroluje validátor systému. Po patřičné kontrole je dokument i jeho záznam hned 

dostupný v knihovně.

Rozhraní pro vkládání dokumentů obsahuje i stránku s nápovědou. V případě potíží 

mohou autoři kontaktovat lokálního koordinátora digitální knihovny RERO DOC.

Dokumenty a metadatové záznamy mohou do knihovny samozřejmě vkládat 

i knihovníci.

Samozřejmě všichni autoři, případně třetí osoby, které vlastní autorská práva k danému 

dokumentu, musí souhlasit s uložením a zpřístupněním v digitální knihovně. Pro 

autory, kteří chtějí zároveň s autoarchivací v RERO DOC publikovat své články 

v odborném časopisu, je navíc připraven formulář pro získání souhlasu vydavatele 

časopisu a seznam vydavatelů, kteří podporují archivaci článků v repozitářích 

s otevřeným přístupem [Digital Library RERO DOC, 2000].

4.3.3 Obsah knihovny

RERO DOC je multidisciplinární digitální knihovna. Ve sbírce této knihovny je možné 

nalézt odbornou produkci převážně ze švýcarských univerzit a výzkumných institucí, 
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čemuž také odpovídají typy dokumentů zde přístupné. Nicméně RERO přijímá 

i dokumenty mezinárodní provenience, pokud instituce, z jejíž produkce dokument 

pochází, je členem sítě RERO. Knihovna obsahuje standardní typy dokumentů, které 

ukládají do knihovny přímo autoři, jako jsou knihy, disertační práce, disertační práce 

PhD, postgraduální práce, články (preprinty a postprinty), konferenční příspěvky 

a výzkumné zprávy. V budoucnu se počítá i s archivací obrázků, zvukových souborů 

a videí. V současné době knihovna obsahuje malý počet těchto speciálních typů 

dokumentů, tyto zdroje ale ukládají manuálně pouze pracovníci digitální knihovny 

[Digital Library RERO DOC, 2000 ; MICHELOUD, 2009].

Celkem je v knihovně dostupných 9 923 záznamů, z toho je 153 záznamů výzkumných 

zpráv. Počet dokumentů v knihovně stále stoupá, jak je vidět z grafu na obrázku č. 11. 

Ke všem záznamům jsou k dispozici úplné texty či obsah. Valná většina je volně 

přístupná veřejnosti, minimum dokumentů je určena pouze pro členy komunity digitální 

knihovny.

Dokumenty jsou ukládány v různých formátech. Pro texty je nejobvyklejší formát PDF, 

přípustné jsou ale i další formáty, třeba RTF, TXT nebo XML. Pro obrazový materiál 

jsou povoleny formáty GIF, JPG nebo PNG pro grafy [MICHELOUD, 2009]. 

Každý dokument obsažený v repozitáři má zajištěn trvalou identifikaci díky unikátní 

URL adrese. To umožňuje trvalý bezchybný přístup k dokumentu a snadnou tvorbu 

citací [Digital Library RERO DOC, 2000]. 
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Obr. č. 11 Graf nárůstu dokumentů v digitální knihovně RERO DOC

Graf generuje služba Celestial v registru ROAR

4.3.4 Uspořádání knihovny

Obsah repozitáře je uspořádán jednak podle typu dokumentu, jednak tematicky. Přehled 

obsažených typů dokumentů je zobrazen hned na hlavní obrazovce systému spolu 

s počty dokumentů, které k danému typu spadají [Digital Library RERO DOC, 2008].

Předmětové pořádání je založeno na Univerzálním desetinném třídění. Je stanoveno 

sedm hlavních tříd - Umění architektura a sport, Přírodní a exaktní vědy, Historie 

a geografie, Sociální a humanitní vědy, Jazyk a literatura, Medicína a zdraví 

a Technologie a inženýrství. Třídění je hierarchické s maximálně čtyřmi úrovněmi. 

Celkem má třídění 70 předmětových kategorií. Třídění je upraveno pro laické uživatele, 

je více intuitivní než UDC [MICHELOUD, 2009].

4.3.5 Software

Jako software pro digitální knihovnu RERO DOC byl vybrán CDS Invenio, 

momentálně ve verzi 0.99.1. Tento software je vyvíjen na půdě CERN a do roku 2006 

byl známý pod názvem CDSware. Jedná se o integrovaný systém pro digitální 

knihovny, který poskytuje rámec a nástroje pro výstavbu a správu autonomního serveru 

digitální knihovny. Podporuje protokol OAI-PMH a bibliografický formát MARC 21 

[Digital Library RERO DOC, 2000 ; MICHELOUD, 2009].
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4.3.6 Rozhraní systému

Základní funkcí celého systému je nastavení jazyku rozhraní. Uživatel může volit 

angličtinu, francouzštinu, němčinu a italštinu. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že 

některé záznamy a převážná část abstraktů a úplných textů dokumentů bude 

ve francouzštině nebo v němčině, čili v jazycích, kterými se běžně ve Švýcarsku mluví. 

Jako termíny pro vyhledávání lze užívat anglická a francouzská slova, protože většina 

záznamů obsahuje anglické a francouzské abstrakty a klíčová slova [Digital Library 

RERO DOC, 2008].

Co se týče rešeršního rozhraní, systém nabízí jednoduché a pokročilé vyhledávání. 

Jednoduché vyhledávání je vidět hned na hlavní obrazovce systému (viz Obr. č. 12). 

Tvoří ho jedno pole pro zápis hledaného slova či fráze a pole pro výběr selekčního 

údaje. Uživatel má na výběr jméno autora, jméno kolekce, úplný text, klíčové slovo, 

identifikační označení záznamu, předmět, název dokumentu a rok vzniku dokumentu. 

Navíc je zde možnost limitace dotazu na určitý typ dokumentu: knihy, časopisy, 

noviny, vysokoškolské kvalifikační práce jako celek, zvlášť bakalářské, diplomové 

a disertační práce, preprinty, postprinty, hudební partitury a výzkumné zprávy. U každé 

položky je v závorce uvedené číslo udávající, kolik dokumentů tohoto typu je 

v systému uloženo [Digital Library RERO DOC, 2008].

Obr. č. 12 Hlavní obrazovka systému s jednoduchým vyhledáváním
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Pokročilé vyhledávání je už poněkud sofistikovanější. Uživateli jsou nabízena 

standardně tři vyhledávací pole opět s možností volby, ve kterém indexu selekčních 

údajů bude hledání provedeno (viz Obr. č. 13). Nabídka selekčních údajů je stejná jako 

u jednoduchého hledání. Hledaná slova lze propojit pomocí booleovských operátorů 

a to operátorem AND, OR a AND NOT. Navíc je zde před každým vyhledávacím 

polem pole pro volbu, jak má být nakládáno se zapsaným dotazem, zda uživatel hledá 

přesnou frázi, částečnou frázi, ustálené rčení, všechna zapsaná slova nebo jakékoliv ze 

zapsaných slov. Opět nechybí limitační pole s typem dokumentu. Navíc se objevují 

časová limitační pole, je možné nastavit buď datum či časové období, ve kterém byl 

záznam přidán do báze, nebo kdy byl modifikován [Digital Library RERO DOC, 2008].

V pokročilém hledání je také možné upravit počet zobrazených vyhledaných záznamů 

na stránku, výstupní formát záznamů a setřídění vyhledaných záznamů podle autora, 

názvu, roku, nebo od nejnovějšího záznamu. 

Možnost prohlížení není nastavena, ale v podstatě lze využít jisté zobrazení 

jednotlivých druhů dokumentů pro prohlížení. Dále je zde místo funkce prohlížení

navigace na záznamy jednotlivých institucí (univerzit), záznamy dle webového sídla, 

záznamy specifických kolekcí a záznamy podle oborů. V oborovém členění se jedná 

o sedm kategorií: Umění architektura a sport, Přírodní a exaktní vědy, Historie 

a geografie, Sociální a humanitní vědy, Jazyk a literatura, Medicína a zdraví 

a Technologie a inženýrství.

Specifické kolekce tvoří digitalizované časopisy, sbírky digitalizovaných knih nebo 

speciálních druhů dokumentů [Digital Library RERO DOC, 2008].
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Obr. č. 13 Pokročilé vyhledávání v digitální knihovně RERO DOC se zkrácenými záznamy

4.3.6 Záznamy

Po provedení rešerše se zobrazují zkrácené záznamy dokumentů po 10 záznamech. To 

však lze upravit v prostředí pokročilého hledání, lze nastavit 25, 50, 100, 250 i 500 

záznamů najednou. Záznamy se zobrazují až pod vyhledávacími okny, což není příliš 

uživatelsky příjemné [Digital Library RERO DOC, 2008].

Zkrácený záznam je poměrně obsáhlý. Obecně může obsahovat název dokumentu, 

jméno autora, počet stránek, místo vydání, nakladatel, rok vydání, abstrakt, klíčová 

slova i odkaz na úplný text s informacemi o velikosti souboru a datu uložení úplného 

textu do báze. Výsledky hledání jsou roztříděny do množin podle typu dokumentu.

Úplný záznam se standardně zobrazuje ve formátu HTML (viz Obr. č. 14). Obsahuje 

víceméně ty samé údaje jaké jsou ve zkráceném záznamu. Jedinou podstatnou změnou 

je úplné znění abstraktu a to většinou ve dvou jazycích, angličtině a francouzštině. 

Navíc obsahuje záznam identifikační číslo záznamu, datum vytvoření a poslední 

modifikace záznamu. Plný výčet používaných polí pro popis dokumentu je možné 

nalézt v samostatném souboru. Odkaz na něj bude uveden dále [Digital Library RERO 

DOC, 2008].

Uživatel si navíc může zvolit formát zobrazení záznamu. Standardní zobrazení je ve 

formátu HTML. Další možnosti zobrazení záznamu jsou formáty HTML MARC, 
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MODS, XML DC a MARC XML. HTML MARC je klasický marcovský katalogizační 

záznam, formáty MODS, Dublic Core a MARC XML se zobrazují v jazyce XML. 

Obr. č. 14 Úplný záznam výzkumné zprávy z digitální knihovny RERO DOC

V oblasti obrazovky s úplným záznamem se nachází také odkaz „Similar record“, který 

uživatele přesměruje na záznamy podobných dokumentů. Další navigační funkcí je 

zobrazení odkazů na záznamy, které si prohlíželi jiní uživatelé společně s tímto 

dokumentem.

V pravé části obrazovky s úplným záznamem se nachází další důležité informace. Je 

zde jednak OAI adresa daného dokumentu a jednak odkaz na instituci, z jejíž produkce 

dokument pochází. Dále je zde uveden typ dokumentu a základní obor, do kterého 

dokument spadá [Digital Library RERO DOC, 2008].

4.3.7 Metadata

Digitální knihovna RERO DOC používá metadatový formát založený na 

katalogizačním formátu MARC 21. Existuje obecně stanovené schéma popisných polí. 

Toto obecné schéma se mění podle typu popisovaného dokumentu. Schéma je pro 

všechny zájemce vystavené na webovém sídle digitální knihovny 

(http://www.rero.ch/page.php?section=infos&pageid=rero_info). Dokument je bohužel 

http://www.rero.ch/page.php?section=infos&pageid=rero_info
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ve francouzštině. Pro toho, kdo umí zacházet s formátem MARC 21, však orientace 

není nemožná [MICHELOUD, 2009].

Zároveň je ale zajištěn export dat i v jiných metadatových formátech a to ve formátu 

Dublin Core, MODS a MARC XML. Hlavními metadatovými formáty užívanými 

v knihovně RERO DOC pro export záznamů jsou Dublin Core reprezentovaný v jazyce 

XML a MARC XML [Digital Library RERO DOC, 2008]. 

4.3.8 Úplné texty zpráv

Pro analýzu formy, vzhledu a obsahu úplných textů byly samozřejmě vybrány 

výzkumné zprávy. Zprávy uložené v tomto repozitáři mají velmi pěknou grafickou 

podobu i formální náležitosti. Samozřejmě se liší na vzhledu i formě, většinou každá 

instituce přispívající do repozitáře má vlastní styl a vzor pro tvorbu dokumentů.

Zprávy mají různý rozsah. Od kratších dílčích zpráv po rozsáhlé závěrečné zprávy, 

které čítají i 200 stránek. Jejich obsah bývá ve francouzském, anglickém i německém 

jazyce. Abstrakt a klíčová slova jsou většinou ve francouzštině a angličtině, někde však 

zcela chybí, hlavně u starších zpráv. Velmi zajímavými dokumenty jsou projektové 

a výzkumné zprávy zpracované s podporou Mezinárodního olympijského výboru 

s tematikou Olympijských her.

Objevují se zde i texty staršího data vydání. Ty jsou zjevně dodávány do báze zpětně, 

často je vidět, že se jedná o původní strojopis, který byl převeden do elektronické 

podoby. Bude zde uveden příklad takového dokumentu - analýza zprávy z roku 1989

(http://doc.rero.ch/record/11815?ln=en). Titulní list obsahuje název zprávy, jména 

autorů, název zdrojového dokumentu, rok vydání a názvy institucí, které se na vzniku 

zprávy podílely. Následuje obsah a textová část. Text je správně členěn na úvod, hlavní 

textovou část a závěr. Nechybí bibliografie. Dokument končí obrazovou přílohou. 

V této zprávě chybí abstrakt a klíčová slova, případně nějaké identifikační označení 

zprávy.

Další analyzovanou zprávou je novější dokument z roku 2007 

(http://doc.rero.ch/record/7953?ln=en). První částí dokumentu je obálka či spíše již 

titulní list s potřebnými údaji - názvem zprávy, jmény autorů, názvem instituce, kde 

zpráva vznikla, rokem vydání, identifikačním kódem zprávy a poznámkou o prezentaci 

této zprávy na konferenci. 

http://doc.rero.ch/record/7953?ln=en
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Následuje analytický list, na kterém jsou zopakovány údaje o názvu a autorech. Další 

údaje jsou nové: podrobné datum vydání, typ dokumentu, abstrakt a klíčová slova. 

Abstrakt a klíčová slova jsou ve dvou jazycích a to v angličtině a francouzštině.

Za těmito informačními listy začíná hlavní textová část. Ta je dělena na úvod, hlavní 

text a závěr. Kapitoly jsou číslovány, ale pouze na první úrovni. Text je doplněn 

obrázky, tabulkami a grafy. Za textem je umístěna bibliografie.

Celkově lze říci, že ač forma těchto zpráv není úplně dokonalá, většina pravidel 

z normy ČSN ISO 5966 i ze směrnic GLISC je dodržena.

4.3.9 Služby

Jako u všech digitálních knihoven a repozitářů, hlavní službou systému RERO DOC je 

vyhledávání a prohlížení záznamů a zobrazování úplných textů dokumentů. Jedná se 

o digitální knihovnu s otevřeným přístupem, proto je možné dokumenty stahovat, 

kopírovat nebo tisknout [Digital Library RERO DOC, 2008].

Další službou je možnost zřízení vlastního účtu v digitální knihovně, do kterého se 

uživatel přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla. Bohužel, uživatelé si účty 

nemohou zřizovat sami, ale musí o zřízení mailem žádat administrátory systému. 

Kontakt je uveden na webových stránkách knihovny. Do tohoto prostoru je možné 

ukládat vybrané záznamy dokumentů [Digital Library RERO DOC, 2008].

RERO DOC patří k repozitářům, které podporují protokol OAI-PMH. Metadatové 

záznamy mohou být sklízeny vyhledávacími stroji a roboty jiných repozitářů 

a vyhledavačů. Bázová adresa repozitáře je http://doc.rero.ch/oai2d.py/. Metadata 

z repozitáře jsou sklízena např. vyhledavači OAIster, GoogleScholar nebo 

internetovými vyhledavači Google, Yahoo, MSN a dalšími. Metadatové záznamy 

vysokoškolských kvalifikačních prací jsou automaticky sklízeny do systému pro 

uchovávání těchto prací v digitální podobě e-Helvetica Národní švýcarské knihovny 

[Digital Library RERO DOC, 2000]. 

Sklízení dat z digitální knihovny bylo testováno pomocí aplikace Repository Explorer. 

Bohužel, uvedená bázová adresa byla zřejmě chybná. Repozitář se vůbec nepovedlo 

identifikovat.

Zároveň také digitální knihovna RERO DOC má možnost sklízet metadata z jiných 

repozitářů s otevřeným přístupem. Zatím probíhá pravidelná sklizeň metadat 

http://doc.rero.ch/oai2d.py/
http://doc.rero.ch/oai2d.py/
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vysokoškolských prací z digitálního repozitáře Infoscience Federální polytechnické 

školy v Lausanne (École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL) a připravují se 

podmínky pro sklízení z repozitáře E-collection Švýcarské vysoké školy technické

v Zurichu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich - ETHZ) [Digital Library 

RERO DOC, 2000 ; MICHELOUD, 2009].

Digitální knihovna prokazuje služby v podstatě i samotným autorům děl. Největší 

výhodou je samozřejmě zviditelnění jejich publikační činnosti a zvýšení citovanosti. 

Dále mají přístup ke statistikám zobrazování a stahování jejich děl z knihovny. Proces 

vkládání dokumentů a tvorbu metadatových záznamů je ulehčen díky automatickému 

importu existujících publikacích a importu bibliografických záznamů pomocí citačních 

manažerů (BibTeX, EndNote) [MICHELOUD, 2009].

Poslední částí zprávy je příloha s kontaktními informacemi o instituci, v rámci jejíž 

činnosti dokument vznikla záznamy dalších publikací tohoto ústavu.

V této zprávě chybí obsah a podrobnější členění textu.

4.4 Kolekce Kalifornského technologického institutu

4.4.1 Úvodní informace

Kalifornský technologický institut (California Institute of Technology, zvaný také 

Caltech) (http://www.caltech.edu ) je jednak vzdělávací a jednak výzkumnou institucí 

v oblasti vědy a techniky. Institut byl založen v roce 1891. Středem zájmu 

vysokoškolského studia i výzkumu je matematika, inženýrství a podobné vědy. 

Výzkum je sponzorovaný výzkumnými nadacemi a sponzory. V celém kampusu se 

nachází 75 výzkumných center, kde se řešení výzkumných úkolů věnují jednak 

zaměstnanci institutu, jednak také postgraduální studenti i studenti nižších stupňů 

studia. Výzkum je zde opravdu na vysoké úrovni. V prostředí institutu vzniká velké 

množství patentů. Během let své existence bylo členům institutu uděleno několik 

Nobelových cen i mnoho jiných ocenění vydávajících se na poli vědy [California 

Institute of Technology, 2008].

Díky vysokému počtu výzkumných aktivit a úkolů vzniká na institutu velké množství 

výzkumných publikací, přičemž technické zprávy tvoří značnou část těchto publikací. 

O publikace se v prostředí institutu stará knihovna celého institutu

(http://library.caltech.edu/). Ta poskytuje klasické knihovnické a informační služby. 

Kromě toho se ale také stará o vytváření a provoz několika desítek menších digitálních 

http://library.caltech.edu/
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knihoven a repozitářů. Souhrnným názvem těchto digitálních knihoven a repozitářů je 

akronym CODA (Caltech Open Digital Archives) neboli Otevřené digitální archivy 

Caltech. Jedná se o institucionální sbírky výzkumných publikací a jiných dokumentů 

z produkce fakult a výzkumných center institutu [California Institute of Technology, 

2009b]. Vytváření těchto sbírek podporuje výzkumné činnosti a studium na institutu. 

Rada institutu stanovila následující tři doporučení:

 institut bude vytvářet Kolekce Caltech pro publikace z fakult a center 

institutu,

 s podporou a spoluprací fakult bude knihovna sbírat záznamy všech 

publikacích z produkce institutu,

 knihovna bude získávat a uchovávat konečné verze všech publikací 

a zpřístupňovat je na webu pokud možno volně, jak to bude možné 

v souladu s autorským právem.

Důvody vzniku kolekcí CODA byly stanoveny tři:

 zvýšit povědomí o autorech a institutu,

 zjednodušit přístup k vědeckým informacím,

 odstranit bariéry ve zpřístupňování a užívání dokumentů napříč obory 

[California Institute of Technology, 2009b].

4.4.1.1 Kolekce CODA 

CODA zahrnuje celkem šest hlavních kolekcí. Kolekce s názvem Autoři Caltech

(Caltech Authors) obsahuje publikace autorů z institutu, články, monografie, kapitoly 

z monografií, konferenční příspěvky a další. Nejcennější částí této kolekce jsou články 

z časopisů, kterých je přes 13 000. Další kolekcí jsou Knihy Caltech (Caltech Books) 

čili knihy napsané autory z institutu. Některé záznamy dokumentů se mohou zároveň 

nacházet v kolekci Autoři Caltech. Třetí kolekcí, které bude věnována největší 

pozornost, jsou Technické zprávy (Technical reports), tato kolekce bude popsána dále. 

Kolekce Konference konané na Caltech (Caltech-hosted conferences) zahrnuje 

konferenční příspěvky z konferencí konaných na institutu. Podstatnou kolekcí jsou 

Kvalifikační práce Caltech (Caltech Theses). Obsahuje disertační práce v elektronické 

podobě. Povinnost odevzdávat elektronickou verzi disertačních prací při závěrečných 

zkouškách platí na institutu od roku 2003. Zároveň probíhá zpětná digitalizace starších 
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prací, která je hotová z šedesáti procent. Poslední kolekce má název Jiné kolekce (Other 

Collections). Jedná se o zvláštní kolekce jako Archiv Caltech pro ústní historii nebo 

kolekce, kde jsou ukládána jednotlivá čísla Magazínu vědy a techniky [California 

Institute of Technology, 2009b].

Tyto repozitáře jsou repozitáře s volným přístupem. Přesto ne všechny dokumenty jsou 

zcela volně přístupné, někde platí jistá omezení, zejména pro disertace od roku 1977. 

Knihovna postupně kontaktuje všechny autory a další držitele autorských práv a žádá je 

o svolení s volným přístupem k jejich dílům. V některých případech se však nevede 

autory kontaktovat. Pro každý dokument je možné určit stupeň zpřístupnění, který se 

může časem měnit. Celkem jsou stanoveny tři úrovně zpřístupnění. Stupeň Anyone

označuje zcela volně přístupně dokumenty. Dokumenty s úrovní Caltech users only si 

mohou zobrazit pouze uživatelé, jejichž IP adresa počítače je registrovaná na institutu. 

Poslední úrovní je Repository Administrators only, dokumenty s tímto označením 

nejsou vůbec veřejně viditelné. Uživatelé se dostanou pouze k jejich záznamům. Tento 

stupeň zpřístupnění může být permanentní nebo stanovený pouze do určitého data. 

Omezený přístup k dokumentům mohou mít zejména disertace, jak bylo zmíněno, 

patenty a dokumenty, na které vlastní autorská práva i nakladatelé. V těchto případech 

jsou v záznamech uváděny kontakty či hyperlinky na jiný možný zdroj, kde lze 

dokument získat [California Institute of Technology, 2009b].

V každém případě knihovna vždy žádá autora o souhlas s volným vystavováním 

a užíváním díla pro výzkumné a vzdělávací účely. Pro tento souhlas je připravený 

formulář.

V budoucnu knihovna plánuje některé menší kolekce přesunout do souhrnné kolekce 

Autoři Caltech [California Institute of Technology, 2009b].

4.4.2 Správa a organizace repozitářů CODA

O provoz repozitářů CODA se stará knihovna institutu (http://library.caltech.edu). 

Zajišťuje akvizici dokumentů, tvorbu a správu metadatových záznamů i vkládání 

dokumentů do repozitářů. Stejně tak mohou tyto úkony provádět i sami autoři. V helpu 

systému je pro ně připraven podrobný návod, jak mohou sami vkládat dokumenty do 

systému. Pro tento úkon je nutná registrace. Ukládat lze i pozdější verze dříve 

vloženého dokumentu nebo komentář ke dříve vloženému dokumentu.
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Rovněž záznamy dokumentů mohou vytvářet sami autoři. Pro tvorbu záznamů je 

připraven webový formulář, který stačí vyplnit. Pro každý typ dokumentu se mění 

schéma popisných polí. Pole jsou také rozdělená na povinná a nepovinná [California 

Institute of Technology, 2009a]. 

Autoři vyplňují jak klasické bibliografické informace (název dokumentu, jméno autora, 

rok vydání,...), tak vytváří i věcný popis dokumentu. Pro výběr předmětu dokumentu 

mohou využít seznamu předmětových kategorií navržených knihovnou. Autoři mohou 

také navrhnout nový termín do seznamu předmětových kategorií. Nemohou však 

najisto předpokládat, že bude přijat. 

Po vytvoření záznamu už stačí pouze nahrát daný dokument do repozitáře. Pokud už 

dokument existuje jinde na webu, lze to udělat pomocí adresy URL. Záznamy jsou pak 

pochopitelně překontrolovány pracovníky knihovny [California Institute of 

Technology, 2009a].

4.4.3 Obsah kolekce Technické zprávy

Kolekce je nazvaná Technické zprávy, v podstatě je ale možné při hlubším zkoumání 

kolekcí zjistit, že se nejedná pouze o dokumenty typu zpráva. Samozřejmě svou

povahou se jedná o technické a výzkumné zprávy. Jsou ale prezentovány i jako články, 

konferenční příspěvky, kapitoly monografií, celé monografie apod. Vzhledem ke 

zpětné digitalizaci starších dokumentů, je zde možné najít technické zprávy již z 60. let 

20. století.

Co se týče oborového zaměření, jedná se o technické zprávy z přírodních 

a aplikovaných věd, konkrétně třeba z oborů výpočetní technika, umělá inteligence, 

kontrolní systémy, inženýrství, vědy o zemi a životním prostředí, aeronautika, fyzika, 

materiálová věda a další [California Institute of Technology, 2009a].

Povolené formáty pro ukládané dokumenty nejsou nikde vyjmenovány. Pro textové 

dokumenty jsou nejčastěji užívány formáty PDF a HTML, případně Postscript. 

Obsahem repozitáře však mohou být i obrazové materiály ve formátu GIF. 

Upřednostňován je však formát PDF nebo původní formát dokumentu.

4.4.4 Uspořádání kolekce Technické zprávy

Celá kolekce technických zpráv se ještě dále dělí do menších kolekcí zpráv podle 

oborového zaměření, respektive podle oborového zaměření určitého výzkumného 

centra [VAN DE VELDE, 2003]. Tyto oborové kolekce jsou také samostatnými 
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malými repozitáři, které jsou samostatně přístupné a samostatně registrované 

v registrech DOAR a ROAR. Jedná se o deset repozitářů a to:

 Caltech Accelerated Strategic Computing Initiative Technical Reports 

(CaltechASCI)

 Caltech Center for Advanced Computing Research Technical Reports 

(CaltechCACR)

 Caltech Control and Dynamical Systems Technical Reports 

(CaltechCDSTR)

 Caltech Computer Science Technical Reports (CaltechCSTR)

 Caltech Earthquake Engineering Research Laboratory Technical Reports 

(CaltechEERL)

 Caltech Environmental Quality Laboratory Technical Reports (CaltechEQL)

 Caltech Graduate Aeronautical Laboratories (Fluid Mechanics) Technical 

Reports (CaltechGALCITFM)

 W. M. Keck Laboratory of Hydraulics and Water Resources Technical 

Reports (CaltechKHR)

 Caltech Parallel and Distributed Systems Group (CaltechPARADISE)

 Caltech Research in Solid Mechanics (CaltechSOLIDS) [California Institute 

of Technology, 2009b].

4.4.5 Software

Jako software je pro provoz systému používán GNU EPrints ve verzi 2.3.6.99.1-beta. 

Jedná se o software, který je zdarma a který rozvíjí Southamptonská univerzita. Je 

určen přednostně pro univerzity a jejich součásti a umožňuje vytvářet a spravovat volně 

přístupné archivy a databáze vědeckých publikací. Pro všechny kolekce CODA byl 

vybrán kvůli minimálním finančním nákladům, kvůli otevřenému zdrojovému kódu 

a funkcím podporujícím otevřený přístup [GUTTERIDGE, 2002, s. 1 ; California 

Institute of Technology, 2009a ; DOUGLAS, 2003]. 

4.4.6 Rozhraní

Kolekce Technické zprávy je přístupná z webové stránky, kde jsou vyjmenovány 

kolekce CODA (http://libguides.caltech.edu/content.php?pid=26583&sid=192373). 

http://caltechasci.library.caltech.edu/
http://cacr.library.caltech.edu/
http://caltechcdstr.library.caltech.edu/
http://caltechcstr.library.caltech.edu/
http://caltecheerl.library.caltech.edu/
http://caltecheql.library.caltech.edu/
http://caltechgalcitfm.library.caltech.edu/
http://caltechkhr.library.caltech.edu/
http://caltechparadise.library.caltech.edu/
http://caltechsolids.library.caltech.edu/
http://caltechasci.library.caltech.edu/
http://cacr.library.caltech.edu/
http://caltechcdstr.library.caltech.edu/
http://caltecheerl.library.caltech.edu/
http://caltecheql.library.caltech.edu/
http://caltechparadise.library.caltech.edu/
http://caltechsolids.library.caltech.edu/
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Zároveň se zde nachází seznam všech kolekcí technických zpráv rozdělených podle 

oboru [California Institute of Technology, 2003]. Pro všechny repozitáře neexistuje 

společné rešeršní rozhraní. Uživatel musí vždy zvolit, kterou kolekci chce prohledávat, 

kliknout na její název a tím je přesměrován na webovou stránku daného repozitáře 

(kolekce) [California Institute of Technology, 2009a].

Tato webová stránka nabízí jednak hlavní volby funkcí rozhraní systému: About 

(informace o repozitáři), Browse (Prohlížení), Search (Hledání), Register (možnost 

registrace pro autory děl a uživatele), User area (vstup do uživatelského prostoru) 

a Help. Za druhé ale také nabízí první možnost zahájení hledání, a to hledání záznamu 

a hledání ve fulltextu. Poslední nabídkou je zobrazení Naposledy uložených publikací 

(Latest additions), čili nejnovějších přírůstků v repozitáři za posledních sedm dní 

reprezentovaných zkrácenými záznamy dokumentů [California Institute of Technology, 

2009a].

Rešeršní rozhraní je stejné ve všech repozitářích. Uživatel může volit mezi hledáním 

z hlavní stránky rozhraní (již bylo popsáno), jednoduchým vyhledáváním, pokročilým 

vyhledáváním nebo prohlížením záznamů dokumentů. 

Jednoduché rozhraní nabízí v podstatě čtyři vyhledávací pole (viz Obr. č. 15). První 

možností je zapsat hledaný výraz do pole Název/Abstrakt/Autoři/Tvůrci/Datum, druhou 

možností je zapsat hledané jméno osoby do podobného pole 

Fulltext/Název/Abstrakt/Autoři/Tvůrci/Datum a třetí možností je selekční pole 

Autoři/Tvůrci/Editoři. Posledním selekčním polem je datum vzniku dokumentu. 

U prvních tří selekčních polí musí ještě uživatel vybrat, jak bude se zapsanými výrazy 

nakládáno. Vyhledavač bude hledat buď všechna slova v jakémkoliv pořadí nebo 

alespoň jedno ze zapsaných slov. U každého z polí je uvedena krátká nápověda, jak 

hledaný výraz zapsat [California Institute of Technology, 2009a].
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Obr. č. 15 Jednoduché vyhledávání v repozitáři technických zpráv

Pokročilé vyhledávání nabízí už mnohem více selekčních polí, která jsou striktně 

zvolena vždy jen pro jeden selekční údaj. Pro vyhledávání je možné použít tato selekční 

pole: Fulltext, Název dokumentu, Jméno autora nebo tvůrce dokumentu, Abstrakt, 

Klíčová slova (nekontrolovaná), Název časopisu, Jména editorů, Rok vzniku 

dokumentu a Oddělení institutu. U těchto polí musí uživatel opět volit, jak bude 

nakládáno se zapsanými výrazy, jak bylo popsáno výše. Další selekční pole jsou 

s rozbalovací nabídkou, ze které uživatel pouze vybírá vhodný údaj. Jsou to pole Typ 

eprintu, Status dokumentu (publikovaný, nepublikovaný, v tisku a předložený), 

Recenzované dokumenty (s volbou Ano/Ne) a Předmět. Nakonec musí uživatel zvolit, 

zda výsledek hledání musí splňovat všechny zapsané podmínky, nebo stačí alespoň 

jedna z nich. Toto je velmi užitečná funkce, která umořuje uživateli získat alespoň 

nějaké záznamy [California Institute of Technology, 2009a].

Prohlížet záznamy dokumentů lze ve většině repozitářů technických zpráv podle dvou 

hledisek: podle předmětu nebo podle roku publikování dokumentu. Několik repozitářů 

nabízí ještě navíc prohlížení podle jmen osob (autorů) a podle typu dokumentu. Po 

volbě hlediska prohlížení se zobrazí další úroveň nabídky - jednotlivé roky spolu 

s počty zpráv, které k danému roku náleží. Hledisko předmět zahrnuje jen dvě další 

položky - položku Všechny publikace (All) a položku Vládní dokumenty (Policy 

documents). Po volbě položky už uživatel obdrží zkrácené záznamy dokumentů. 
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Zobrazené záznamy lze po vyhledání řadit podle názvu, jména autora a roku (od 

nejstaršího nebo od nejnovějšího).

Systém nabízí help s informacemi o způsobech vyhledávání a prohlížení, vyhledávacích 

tipech i o způsobu vkládání dokumentů, registraci a využívání dalších služeb systému 

[California Institute of Technology, 2009a].

4.4.7 Záznamy technických zpráv

Nejprve uživatel dostane množinu zkrácených záznamů. Zkrácený záznam standardně 

obsahuje jména autorů, název dokumentu, typ dokumentu a datum vzniku dokumentu 

[California Institute of Technology, 2009a].

Úplný záznam (viz Obr. č. 16) lze otevřít kliknutím na název dokumentu ve zkráceném 

záznamu. Záznam je uveden názvem dokumentu a krátkou citací obsahující jména 

autorů, znovu název, typ dokumentu, název institutu a identifikátor dokumentu. Dále 

záznam obsahuje věcný popis: nekontrolovaná klíčová slova, předmět a abstrakt. 

Zopakován je údaj typ eprintu. Další údaje jsou spíše organizační: údaj u osobě, která 

záznam uložila, a datum uložení záznamu záznamu do báze [California Institute of 

Technology, 2009a].

Následují identifikační údaje: identifikační číslo dokumentu, identifikátor záznamu 

a trvalé URL. Všechny dokumenty v kolekcích CODA mají přidělený jedinečný 

identifikátor pro své digitální objekty, např. caltechCSTR:2000.001. První částí 

identifikátoru je identifikace repozitáře, v tomto případě caltechCSTR (Caltech 

Computer Science Technical Reports). Čtyři znaky za dvojtečkou označují rok vzniku 

dokumentu. Poslední tři znaky, oddělené tečkou, jsou pořadovým číslem dokumentu, 

značí skutečnost, kolikátý byl dokument přidán v daném roce do repozitáře. Systém má 

vlastní směrovací mechanismus resolver.caltech.edu/[Identifier] [California Institute of 

Technology, 2001]. 

Poslední položkou v záznamu je poznámka o dostupnosti dokumentu a autorských 

právech a odkaz/y na úplný text dokumentu [California Institute of Technology, 

2009a].

Všechna pole v záznamu nemusí být vyplněná, často chybí abstrakt nebo klíčová slova.

Jako metadatový formát je používán Dublin Core .
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Obr. č. 16 Záznam technické zprávy z repozitáře Caltech

4.4.8 Úplné texty zpráv

Forma a vzhled jednotlivých zpráv opět není jednotný. Liší se dokumenty jednotlivých 

pracovišť, liší se dokumenty z různých let. Pochopitelně se také liší krátké zprávy 

v podobě článků a dlouhé závěrečné projektové zprávy. Pro analýzu byly vybrány dvě 

technické zprávy, jedna z roku 2002 (http://caltechcstr.library.caltech.edu/332/), druhá 

z roku 1996 (http://caltechcstr.library.caltech.edu/156/). Kupodivu lépe při hodnocení 

dopadla starší zpráva.

Zpráva z roku 2002 nemá obálku ani titulní list. Všechny popisné údaje jsou 

soustředěny na první straně zprávy a jsou to: název zprávy, jména autorů, název 

institutu s kontaktními informacemi a identifikátor zprávy. Následuje abstrakt a pak už 

vlastní text zprávy. Text je přehledně členěn do tří hlavních částí (úvod, text, závěr) 

a pak dále do číslovaných kapitol. Text je obohacen o obrázky, tabulky, grafy apod. 

V závěru zprávy jsou soustředěny přílohy a bibliografie. V této zprávě chybí především 

titulní list a obsah.
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Starší zpráva z roku 1996 naopak má titulní list s příslušnými bibliografickými 

informacemi: název zprávy, jména autorů, název institutu a datum vzniku zprávy. 

Za titulním listem následuje obsah a dále již vlastní hlavní textová část. Nechybí úvod 

a závěr, text je členěn velmi přehledně do kapitol. V závěru zprávy se nachází 

bibliografie. Grafická podoba je poměrně zdařilá, forma je také celkem v pořádku. 

Zcela však chybí některé údaje: abstrakt, klíčová slova, identifikátor zprávy a další.

4.4.9 Služby

Podobně jako u jiných systémů, hlavní službou všech těchto repozitářů je vyhledávání 

záznamů dokumentů a zobrazování úplných textů s možností je stahovat, ukládat, 

kopírovat a používat je pro své soukromé potřeby.

Běžnou službou je vystavený help a možnost kontaktovat poradenské centrum 

knihovny institutu při potížích se systémem [California Institute of Technology, 

2009a].

V rámci repozitáře si uživatel může vytvořit vlastní prostor (user area) pomocí 

registrace. Registrace je celkem jednoduchá a zdarma, stačí vyplnit webový formulář 

s položkami titul, jméno a příjmení, rok narození, e-mailová adresa, uživatelské jméno 

a heslo. Tento vlastní prostor však slouží spíše těm, kteří chtějí vkládat svá díla do 

repozitáře. Obyčejným uživatelům tedy z této služby neplynou žádné výhody 

[California Institute of Technology, 2009a].

To je vše, co se týče služeb pro koncové uživatele. Systém neumožňuje žádné 

manipulace se záznamy (zobrazování v jiných metadatových formátech, ukládání 

vyhledaných záznamů, export bibliografických údajů ze záznamů do citačních 

manažerů ani vznik profilu SDI). 

Jedná se skutečně o velmi jednoduchý systém, jehož hlavní a jedinou funkcí je umožnit 

přístup k úplným textům technických zpráv z institutu. Částečně je to způsobené 

užíváním zastaralé verze softwaru EPrints. Novější verze nabízí již více funkcí.

Jak už bylo zmíněno, tyto repozitáře technických zpráv jsou repozitáře s otevřeným 

přístupem, které umožňují jiným systémům sklízet metadatové záznamy z jednotlivých 

repozitářů pomocí protokolu OAI-PMH. Každý z deseti výše jmenovaných repozitářů 

má svou vlastní bázovou adresu. Všechny repozitáře jsou také registrovány v registrech 

DOAR a ROAR, kde lze tyto bázové adresy najít.
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Pro ilustraci bylo testováno sklízení záznamů z repozitáře Caltech Computer Science 

Technical Reports (CaltechCSTR). Bázová adresa tohoto repozitáře byla převzata 

z registru DOAR (http://caltechcstr.library.caltech.edu/perl/oai2). Test proběhl pomocí 

aplikace Repository Explorer. Repozitář byl úspěšně identifikován na základě bázové 

adresy a příkazu Identify jako repozitář Caltech Computer Science Technical Reports. 

Potvrzeno bylo používání metadatového formátu Dublin Core ve formě oai_dc pro 

export záznamů. Na základě příkazu List Sets byla zobrazena struktura repozitáře, 

která byla překvapivě dána statutem publikací (tzn. položky v tisku, předložený, 

publikovaný, nepublikovaný) a předmětem (položka všechny dokumenty a vládní 

dokumenty). Nejstarší položky byly do repozitáře vloženy v roce 2001. V roce 2008 

bylo vloženo 16 záznamů, v roce 2009 však překvapivě žádný nový záznam do tohoto 

repozitáře nepřibyl. Pro příklad byl stažen stejný záznam (Obr. č. 17), jaký je 

prezentován na předchozím obrázku č. 16.

Obr. č. 17 Záznam technické zprávy ve formátu DC v jazyce XML získaný pomocí protokolu 
OAI - PMH

http://caltechcstr.library.caltech.edu/perl/oai2?verb=Identify
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5 Perspektivy integrace digitálních archivů pro 
technické a vědeckovýzkumné zprávy

Integrace digitálních archivů pouze pro technické a vědeckovýzkumné zprávy je spíše 

otázka budoucnosti. Samotná existence digitálních knihoven a archivů jen pro tyto

zprávy není, jak bylo zjištěno, zrovna častým jevem. Většinou se tyto typy dokumentů 

shromažďují v rámci velkých sbírek všech možných dokumentů v institucionálních 

repozitářích.

V současnosti existuje malé množství samostatných sbírek, které shromažďují pouze 

šedou literaturu. Samozřejmě pokud se nebude jednat o digitální knihovny a archivy 

pro vysokoškolské kvalifikační práce, které v posledních letech prošly velkým 

rozvojem. 

Pokud budeme tedy brát celé institucionální repozitáře, obsahující všechny možné typy 

dokumentů patřících také k šedé literatuře (potažmo obsahujících vědecké a výzkumné 

informace), pak je možné mluvit i o jejich integraci. V současné době existuje už 

několik iniciativ či projektů, které si berou za cíl integraci a propojování jednotlivých 

digitálních knihoven, archivů a repozitářů, nabízejících posléze uživatelům vyhledávání 

dokumentů nad všemi účastnickými repozitáři v jednotném rozhraní spolu s návaznými 

službami. V oblasti Evropy je možné zmínit hned několik projektů a programů.

Příkladem mezinárodního projektu integrace digitálních knihoven a archivů je projekt 

DRIVER. Kromě mezinárodních projektů existuje řada národních projektů a programů 

pro propojování vědeckých a výzkumných digitálních archivů, knihoven a repozitářů. 

Jako zástupce zde bude prezentován nizozemský program DARE. Snahy o integraci na 

národní úrovni se projevují i v dalších státech. Lze jmenovat projekt SHERPA ve Velké 

Británii, projekt DINI (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation) v Německu nebo 

Archive-Ouvertes ve Francii. Tyto projekty se snaží podporovat vznik a rozvoj 

institucionálních repozitářů pro vědecké a výzkumné informace s otevřeným přístupem 

ve své zemi a budovat infrastrukturu pro síť propojených repozitářů. 

5.1 Projekt DRIVER

Významným počinem v oblasti integrace digitálních knihoven a archivů je evropská 

iniciativa DRIVER - Vize infrastruktury pro digitální repozitáře pro evropský výzkum

(Digital Repository Infrastructure Vision for European Research). Tento vícefázový 

projekt si bere za cíl vytvořit panevropskou infrastrukturu pro síť digitáních repozitářů 
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zpřístupňujících výzkumné informace, jejíž výstupem budou sofistikované služby 

výzkumníkům, vědcům, studentům, informačním pracovníkům i veřejnosti. Znamená 

to integraci evropských institucionálních repozitářů, které shromažďují vědecké 

informace a zdroje, čili technické a výzkumné zprávy, preprinty, články a původní 

výzkumné informace. Vize projektu DRIVER je taková, že všechny výzkumné 

instituce v Evropě a ve světě učiní své výzkumné publikace volně přístupné 

prostřednictvím institucionálních repozitářů (http://www.driver-community.eu/)

[DRIVER, 2008].

5.1.2 Fáze projektu

Celý projekt byl naplánován od prosince roku 2007 a měl trvat dva roky. Byl rozdělen 

do dvou fází, DRIVER I a DRIVER II. První fáze projektu DRIVER I začala v červnu 

2006 a skončila v listopadu roku 2007. V rámci této fáze vznikla testovací verze celého

systému, která poskytovala vyhledávací portál nad všemi možnými zdroji s otevřeným 

přístupem. Prostřednictvím tohoto portálu bylo možné vyhledat a získat dokumenty 

z celkem 70 evropských repozitářů. První fáze projektu byla financována 

prostřednictvím 6. rámcového programu Evropské komise „Výzkumné testovací sítě“ 

[DRIVER, 2008].

Na fázi DRIVER I navázala druhá fáze projektu, probíhající od prosince 2007 

do listopadu 2009. Tato fáze měla několik klíčových záměrů:

 vznik Evropské konfederace digitálních repozitářů, 

 začlenění digitálních repozitářů, které zpřístupňují dokumenty netextové 

povahy, do integrované sítě,

 vytvořit pravidla pro nakládání se složenými informačními objekty 

(příbuzné informační objekty, které dávají dohromady logický celek),

 vytvoření pokročilých funkcí systému, které by uspokojovaly další 

požadavky a potřeby výzkumníků a vědců při využívání systému.

Testovací verze systému přešla v této fázi do plně funkčního režimu. Projekt byl 

financován Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu Evropské komise 

„Výzkumná infrastruktura“ [DRIVER, 2008]. 
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5.1.2 Konfederace DRIVER

Současně s rozvojem projektu se přikročilo k ustanovování Konfederace DRIVER. Plné 

jméno této konfederace zní Organizace poskytovatelů infrastruktury digitálních 

repozitářů: Konfederace repositářových komunit (Organisation of Digital Repository 

Infrastructure Providers: A Confederation of Repository Communities). Konfederace 

zahájila svou činnost v říjnu 2009 [JONES, 2009].

Jedná se vlastně o Evropskou konfederaci všech existujících federací (asociací, 

společností, které se pohybují kolem institucionálních repozitářů, starajících se o jejich 

rozvoj), která by vytvářela vztahy mezi všemi existujícími organizacemi a institucemi 

a zajišťovala harmonizaci jejich činnosti. Členy této konfederace by měli být zástupci 

akademických institucí, které provozují digitální repozitář pro vědecké informace 

(univerzity, výzkumná centra a zástupci národních, regionálních a předmětově 

zaměřených federací). Členové pochází především z Evropy, ale Konfederace má 

i mimoevropské partnery a spolupracovníky z USA, Kanady, Latinské Ameriky, 

Japonska, Číny, Indie a Afriky. Těmito partnery mohou být evropské i mezinárodní 

repozitářové komunity, předmětově zaměřené komunity, poskytovatelé repozitářových 

systémů, poskytovatelé služeb a politické a výzkumné organizace a nadace [DRIVER, 

2008]. 

Konfederace reprezentuje síť poskytovatelů informačních zdrojů z Evropy. Jde o hnutí 

vymezené nejen geograficky, ale také oborově a technologicky. Konfederace svou 

činností poskytuje široký objem informačních materiálů pro evropskou komunitu 

výzkumníků a vědců. Dále má za úkol implementaci otevřeného přístupu (open access), 

formální ustanovení evropské komunity digitálního repozitáře, maximalizaci 

zviditelnění aktivit v oblasti národních repozitářů a výzkumných informací a podporu 

rozvoje národních repozitářů. Jednou z funkcí Konfederace je také rozšiřovat svojí 

členskou základnu a pomáhat zemím, kde taková infrastruktura pro repozitáře ještě není 

rozvinutá. Jejím cílem je vytvořit globální interoperabilní důvěryhodnou a udržitelnou 

infrastrukturu pro evropské repozitáře. DRIVER má být hlavním jádrem této 

infrastruktury.

V každé evropské zemi by měla vzniknout národní repozitářová komunita, která přebírá 

zodpovědnost za aktivity v dané zemi a komunikuje s Konfederací DRIVER (podobně 

jako NARCIS v Nizozemsku) [DRIVER, 2008].
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5.1.3 Konfederace repozitářů s otevřeným přístupem

Jedním z cílů druhé fáze projektu DRIVER byl vznik nějaké organizace pro 

infrastrukturu DRIVER, která by byla schopná stálé existence a podpory činnosti 

DRIVERu. Byla tedy ustanovena Konfederace repozitářů s otevřeným přístupem -

Confederation of Open Access Repositories neboli COAR, mezinárodní nezisková 

organizace se sídlem v Göttingenu v Německu. Tato organizace se bude dál starat 

o rozvíjení vize DRIVERu po ukončení vlastního projektu, starat se o údržbu, provoz 

a rozvoj systému DRIVER a globálně šířit a podporovat rozvoj a reprezentaci 

repozitářů s otevřeným přístupem. V širším pojetí se snaží zvýšit viditelnost a využití 

vědeckých informací prostřednictvím globálních sítí repozitářů s otevřeným přístupem 

[DRIVER, 2008].

Činnost Konfederace byla spuštěna v roce 2009 v rámci Týdne otevřeného přístupu 

(Open Access Week) od 19. do 23. října. V té době měla 28 mezinárodních organizací. 

O členství v Konfederaci je možné zažádat. První rok členství je nutné zaplatit 

příspěvek ve výši 100 euro, další léta bude výše stanovována podle schváleného 

rozpočtu. Kromě toho bude organizace COAR nabízet i další možné formy členství 

[DRIVER, 2008].

5.1.4 Síť repozitářů DRIVER

Celá síť repozitářů je založena na principu otevřeného přístupu a téměř všechny 

dokumenty ve všech repozitářích jsou volně přístupné. Celkem se jedná asi o milion 

záznamů dokumentů v 25 jazycích, které jsou sklízeny z 200 institucionálních nebo 

tematických repozitářů z 23 evropských zemí pomocí protokolu OAI-PMH [JONES, 

2009]. 

Většinou se jedná o institucionální repozitáře, které provozují a spravují evropské 

univerzity nebo vědecké a výzkumné instituce. Ze zemí začleněných do projektu, je 

největším počtem repozitářů zastoupeno Německo, Nizozemsko a Velká Británie (viz 

Obr. č. 18). 
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Obr. č. 18 Lokace repozitářů dostupných z portálu DRIVER

5.1.5 Účast v síti DRIVER

Zájemci, kteří provozují nějaký repozitář a chtějí, aby jeho obsah byl lépe zpřístupněný 

a zviditelněný, mohou repozitář zaregistrovat do projektu DRIVER. Jejich repozitáře 

musí však splňovat základní organizační a technické požadavky, např. čistě 

elektronickou formu obsažených dokumentů v repozitáři, používání metadat Dublin 

Core a protokolu OAI-PMH. Pro informování zájemců byla vytvořena i příručka

Doporučení pro poskytovatele dat: Rozšiřování textových zdrojů pomocí protokolu 

OAI-PMH (Guidelines for content providers : Exposing textual resources with OAI-

PMH) . V tomto průvodci, který je odkazován z webového sídla Iniciativy DRIVER, je 

možné nalézt základní informace o projektu, požadavcích na repozitář se zájmem 

o členství v projektu DRIVER a také o postupu začleňování nového repozitáře do sítě 

repozitářů DRIVER. Požadavky jsou rozděleny na povinné a doporučené a týkají se tří 

prvků - charakteru textových zdrojů, používaných metadat a protokolu OAI-PMH 

[Guidelines for content providers, 2009].

5.1.6 Obsah dokumentů dostupných prostřednictvím portálu 
DRIVER

Co se týče obsahového záběru, nelze ho tematicky specifikovat. Je možné zde vyhledat 

vědeckou a výzkumnou produkci ze všech možných oborů, podle zaměření 

jednotlivých repozitářů.
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V repozitářích je možné najít všechny možné druhy dokumentů: knihy, články, 

příspěvky pro noviny a časopisy, kapitoly knih, výukové materiály, newslettery a je zde 

zastoupena samozřejmě i šedá literatura: bakalářské, magisterské a disertační práce, 

konferenční materiály a dále dokumenty, které se ztotožňují s kategorií technických 

a výzkumných zpráv - interní zprávy (internal reports), externí výzkumné zprávy 

(external research reports) a výzkumné zprávy (resarch paper) [DRIVER, 2008]. 

5.1.7 Služby v rámci portálu DRIVER

Hlavní výchozí službou iniciativy DRIVER je jednotné rešeršní rozhraní, díky kterému 

je umožněno vyhledávání nad všemi zúčastněnými digitálními repozitáři, které se 

zapojily do projektu DRIVER. Zájemce může hledat buď informace o repozitářích nebo 

přímo záznamy dokumentů. Jako výstupy obdrží z rešeršního rozhraní záznamy 

repozitářů nebo dokumentů a následně i úplné texty dokumentů [DRIVER, 2008].

5.1.8 Rešeršní rozhraní

Vyhledávání v rešeršním rozhraní portálu DRIVER je realizováno prostřednictvím 

softwaru D-NET. V současné době (prosinec 2009) se přechází na vyšší verzi softwaru 

D-NET 1.2. Vyhledávání je proto značně omezeno.

V rámci webového portálu iniciativy DRIVER je možné přímo vyhledávat jednotlivé 

repozitáře i prohledávat jednotlivé sbírky. Vyhledávání je možné realizovat buď ve 

všech repozitářích najednou nebo je možný výběr jednoho určitého repozitáře. 

Standardně je pro vyhledávání určen jeden vyhledávací řádek, je však možné přidávat 

další. Není však naznačeno, zda lze údaje v jednotlivých řádcích spojovat pomocí 

operátorů. Pod vyhledávacím řádkem se nachází rozbalovací nabídka selekčních polí, 

ve kterých může uživatel vyhledávat. Vyhledávání lze limitovat pomocí filtrů Typ 

dokumentu, Rok publikování, Jazyk dokumentu nebo Repozitář. Filtrů je pochopitelně 

možné zvolit více najednou [DRIVER, 2008]. 

Kromě vyhledávání je nastavena v rozhraní i funkce prohlížení, a to prohlížení podle 

typu dokumentu, jazyku dokumentu, nebo určitého repozitáře. 

Rešeršní rozhraní nabízí ještě pro vyhledávání dokumentů položky Collections and 

Communities, ty ale zatím obsahují každá pouze jednu položku, nejsou tedy uživateli 

příliš nápomocné. [DRIVER, 2008].

Poslední důležitou položkou rozhraní je sekce Driver Repositories, kde se nachází 

seznam všech repozitářů, které je možné v rámci portálu prohledávat. Každý repozitář 
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je reprezentován krátkým záznamem, který obsahuje údaje: název repozitáře, země 

původu, název repozitáře v angličtině, počet dokumentů v repozitáři, URL adresa 

webového sídla repozitáře a dále informace o přístupu - protokol OAI-PMH, formáty 

metadat a vnitřní struktura repozitáře.

V rešeršním rozhraní je i položka Search history, kde se ukládají formulace hledaných 

dotazů. Kliknutím na tyto formulace se zobrazí patřičná množina výsledků [DRIVER, 

2008].

Uživatel si také může založit svůj účet My DRIVER na základě e-mailové adresy 

a hesla. Účet pak může uživateli posloužit pro ukládání rešeršních dotazů. Může se také 

zapsat do určité Komunity, která vystihuje jeho zájem, a jeho dotazy pak budou 

filtrované podle dané komunity. Registrovaný uživatel může také při vyhledávání 

používat více filtrů.

Jako výsledky hledání určitého dokumentu se zobrazují nejprve zkrácené záznamy 

dokumentů. Ve zkráceném záznamu se zobrazují pouze základní údaje - název 

dokumentu, jména autorů, zkrácený popis díla, jazyk dokumentu a název repozitáře, 

který daný dokument zpřístupňuje. Záznamy jsou navzájem propojeny, jména autorů 

a názvy repozitářů jsou hyperlinkovány a slouží ke zobrazení množiny záznamů 

dokumentů od daného autora nebo z daného repozitáře. Úplný záznam pak obsahuje 

více popisných údajů, ale jeho forma závisí již na tom, jak ho zpracovala instituce, 

v jejíž repozitáři je uložen. Popisná pole vychází z metadatového formátu Dublin Core, 

který je určen jako formát pro výměnu záznamů mezi systémy a který slouží pro 

sklízení záznamů pomocí protokolu OAI-PMH. Záznamy obsahují odkaz na úplný text 

dokumentu, který je možné ve většině případů volně použít [DRIVER, 2008].
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Obr. č. 19 Rešeršní rozhraní portálu DRIVER s vyhledaným záznamem výzkumné zprávy

5.2 Program DARE a portál NARCIS

5.2.1 Program DARE

Dalším projektem stojícím za zmínku, ovšem již pouze na národní úrovni, je 

nizozemský program Digitální akademické repozitáře - DARE (Digital Academic 

Repositories), koordinovaný organizací SURF. SURF je nizozemská společnost, která 

vyvíjí a produkuje pokročilé ICT technologie a infrastruktury pro výzkum a vzdělání. 

Programu se účastnily Královská knihovna v Nizozemsku (Koninklijke Bibliotheek), 

Královská nizozemská akademie věd a umění (Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen - KNAW) a Národní organizace pro vědecký výzkum a nizozemské 

univerzity (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO). Cílem 

projektu bylo usnadnit přístup k nizozemským vědeckým publikacím pro vědce, 

akademiky i odbornou veřejnost a to vytvořením propojené sítě akademických 

repozitářů. Celý projekt se rozběhl v roce 2003 [DIJK, 2007, s. 1 ; Koninklijke 

Bibliotheek, 2009].

5.2.2 Síť DAREnet

V rámci projektu byla vytvořena síť DAREnet, jejímž prostřednictvím byly propojeny 

institucionální repozitáře nizozemských univerzit a vědeckých institucí. Zhruba 60 % 

publikací ze všech repozitářů dostupných prostřednictvím sítě pak mělo být volně 

přístupných díky principu otevřeného přístupu. Kromě sítě DAREnet vznikla ještě 
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zvláštní databáze „Cream of science“, která obsahuje údaje a kontakty na nizozemské 

vědce a databáze „Promise of science“, která zpřístupňuje nizozemské vysokoškolské 

kvalifikační práce [DIJK, 2007 ; DIJK 2009]. 

Digitální repozitáře jsou propojeny na základě principu otevřeného přístupu. Celkově 

by měly být zachyceny veškeré odborné vědecké výstupy na univerzitách. Královská

knihovna zajišťuje digitální úložiště dokumentů a jejich zabezpečení. Ne ke všem 

záznamům jsou však uchovávány úplné texty [Koninklijke Bibliotheek, 2009]. 

5.2.3 Fáze projektu DARE

V první fázi projektu byla vytvořena demoverze sítě DAREnet, prostřednictvím níž 

bylo zpřístupněno 17 000 úplných textů dokumentů z 13 univerzit, NWO a KNAW. 

V druhé fázi projektu se usilovalo především o popularizaci projektu a získání dalších 

partnerských repozitářů a vytvoření báze Cream of science. V konečné fázi byl navýšen 

počet plnotextových informačních zdrojů dostupných prostřednictvím sítě se 

zaměřením na disertační práce. To se stalo základem báze Promise of science. Program 

byl ukončen v roce 2007. Síť DAREnet měla nejprve svůj vlastní portál pro 

vyhledávání informačních zdrojů dostupných prostřednictvím sítě. Bylo však usouzeno, 

že by bylo výhodnější integrovat tento portál s portálem NARCIS. Stalo se tak v roce 

2007 [DIJK, 2007, s. 5 ; DIJK, 2009].

5.2.4 Portál NARCIS

Vyhledávací rozhraní je přístupné prostřednictvím portálu NARCIS (National 

Academic Research and Collaborations Information System) neboli Národního 

informačního systému pro akademický výzkum a spolupráci, který je označován jako 

brána k nizozemským vědeckým publikacím (http://www.narcis.info). Vytvoření 

portálu NARCIS bylo jedním bodem programu DARE [DIJK, 2007, s. 1].

Národní akademický informační systém pro výzkum a spolupráci (dále NARCIS) je 

nizozemský portál pro vyhledávání výzkumných informací. Vznikl kvůli potřebě 

vytvořit centrální místo s jednotným rozhraním pro vyhledávání všech typů vědeckých 

dat: strukturovaných výzkumných informací, informací z repozitářů s otevřeným 

přístupem, z webových sídel a webových stránek výzkumných institucí. Informace 

z repozitářů s otevřeným přístupem jsou sklízeny do portálu pomocí protokolu OAI-

PMH, informace z webových stránek pomocí robotů [DIJK, 2006, s. 50]. 

http://www.narcis.info/
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Do portálu proudí informace ze sítě DAREnet, z databáze NOD (Nizozemská 

výzkumná databáze - Nederlandse Onderzoek Databank), ze systému METIS 

(manažerského informačního systému používaného univerzitami a Královskou 

nizozemskou akademií věd a umění), z digitálního skladiště Královské knihovny, 

z informačního systému Delfi Nizozemské organizace pro vědecký výzkum (tato 

instituce jinak podporuje výzkum na nizozemských univerzitách a institucích 

prostřednictvím grantů a nadačních programů) a ze systému DANS (Data Archiving 

and Networked Services - Služby archivováni a propojování dat) a z webových stránek 

[DIJK, 2006, s. 51]. 

Základem pro portál NARCIS je Nizozemská výzkumná databáze (Nederlandse 

Onderzoek Databank - Dutch research database - NOD). Jedná se o veřejně dostupnou 

online databázi produkovanou Královskou nizozemsko akademií věd a umění. 

Poskytuje informace o vědeckém výzkumu, expertizách, výzkumnících a výzkumných 

institucích. Umožňuje přístup k univerzitním i neuniverzitním informacím [DIJK, 2006, 

s. 51].

DANS je národní organizace, iniciativa KNAW a NWO, zodpovědná za skladování 

a poskytování permanentního přístupu k výzkumným informacím ze sociálních 

a humanitních věd [DIJK, 2006, s. 52].

První fáze projektu vybudování portálu běžela od září 2004 do září roku 2005. 

Následovala druhá fáze projektu NARCIS II. Celkově by mělo být v současnosti

z portálu NARCIS přístupno 258 854 publikací, z toho 192 256 by mělo být volně 

přístupno. Dále by zde mělo být 8 033 datových složek. 30 % celkového obsahu 

dostupného prostřednictvím portálu by měly být publikace z univerzit a výzkumných 

institucí spadající do oblasti šedé literatury. Jedná se o zprávy, konferenční materiály, 

vysokoškolské kvalifikační práce, newslettery, bulletiny apod. [DIJK, 2007, s. 6]. 

Implementace portálu trvala rok. Pak byl v lednu 2006 proveden základní test 

funkčnosti portálu. Vybraný vzorek nizozemských vědců znalých situace na poli 

nizozemské vědy a zpřístupňování informací a se zkušenostmi s vyhledáváním 

informací testoval vyhledávání v portálu a na základě testování vyplnil dotazník. 

Z odevzdaných dotazníků byly vyvedeny závěry a portál prošel jistými úpravami

[DIJK, 2006, s. 55-57].
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V současnosti má portál tři hlavní složky. V první hlavní části je možné vyhledávat 

všechny informace ze všech zdrojů, v druhé pouze vědecké publikace (sekce 

Publications) a ve třetí sekci lze vyhledávat pouze disertační práce (báze Promise of 

science). Toto hledání lze ještě zúžit podle toho, zda uživatel hledá informace 

o výzkumných pracovnících, výzkumných institucích a organizacích, současných 

výzkumných projektech na nizozemských univerzitách a institucích, datové složky 

nebo přímo vědecké publikace. Na webové stránce portálu NARCIS je prezentováno, 

že v současnosti je prostřednictvím portálu vyhledatelných 8 033 datových souborů

a 258 854  vědeckých publikací, z toho 192 256 publikací je volně přístupných 

[NARCIS, 2009].
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6 Závěry

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké digitální knihovny, archivy a repozitáře 

zpřístupňují technické a vědeckovýzkumné zprávy. Předmětem zájmu byly 

provozovatelé takových systémů, způsob vytváření a organizace digitálních sbírek, 

obsah sbírek, používané technologie, metadata, služby poskytované těmito systémy 

i samotné zprávy v repozitářích a jejich metadatové popisy. Obecná zjištěná fakta byla 

již nastíněna ve třetí kapitole, nyní budou shrnuty konkrétní poznatky získané při 

analýzách.

Z provedených průzkumů a analýz lze vyvodit, že technické a výzkumné zprávy jsou 

typem dokumentu, který je běžně k nalezení v digitálních knihovnách, archivech 

a repozitářích především akademických a výzkumných organizací. Byla potvrzena jak 

existence digitálních knihoven a repozitářů pouze pro technické a výzkumné zprávy, 

tak takových knihoven, kde jsou zprávy jen částí jejich obsahu.

Zjišťování technických a výzkumných zpráv ve fondech digitálních knihoven 

a repozitářů nebylo zcela jednoduchou záležitostí. Z analyzovaných systémů je 

poměrně známý Server technických zpráv NASA, po tom tedy nebylo nutné pátrat. 

Systém LARA je výjimečný svou povahou národního digitálního repozitáře pro 

technické a výzkumné zprávy, není ale dostatečně zviditelněn. Ostatní analyzované 

systémy byly vybrány prostřednictvím registrů DOAR a ROAR. Pomocí těchto registrů 

byla zjištěna většina digitálních knihoven a repozitářů obsahujících technické 

a výzkumné zprávy, které byly letmo prozkoumány, ale nezdály se být vhodné pro 

detailní analýzu. Přesto i z tohoto předběžného zkoumání vzešla obecná fakta o těchto 

digitálních knihovnách a repozitářích, která byla shrnuta ve třetí kapitole. 

I s pomocí těchto registrů a dalších pomůcek nemohly však být zachyceny všechny 

digitální knihovny a repozitáře s technickými a výzkumnými zprávami. Mohl tedy 

uniknout systém, který by byl případným vhodným zástupcem pro analýzu. Bohužel, 

přesnost všech informací o zjištěných kolekcí byla ovlivněna tím, jak jsou digitální 

knihovny a repozitáře viditelné, zda jsou někde registrovány apod. Záleží také na tom, 

jak jsou v repozitářích viditelné zprávy. Technické a vědeckovýzkumné zprávy bývají 

občas také velmi těžko identifikovatelné. Každá instituce má své zažité označení pro 

tyto zprávy. Různá terminologie byla nastíněna již v první a třetí kapitole této práce. 

Často je opravdu velmi těžké zjišťovat přítomnost technických a výzkumných zpráv 

v institucionálních repozitářích. O přítomnosti zpráv v repozitáři může informovat buď
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přímo provozovatel na hlavní straně systému, nebo je možné zjistit přítomnost zpráv 

přímo v rešeršním rozhraní systému. Zprávy mohou být zmíněny v typech dokumentu 

obsažených v repozitáři nebo např. mohou být kolekcí vyjmenovanou v sekci 

Komunity a kolekce, pokud systém běží na bázi softwaru DSpace.

Některé systémy mohou obsahovat technické a vědeckovýzkumné zprávy, jejich 

přítomnost však není zjistitelná žádným způsobem. Jedinou možností by bylo prohlížet 

jednotlivé záznamy obsažené v repozitáři a zjišťovat, zda se nejedná o zprávy. Tak 

mohl uniknout systém, který obsahuje větší množství zpráv, které ale nejsou dostatečně 

prezentovány v obsahu repozitáře.

Jak to tedy vypadá s existencí digitálních knihoven a repozitářů pro technické 

a výzkumné zprávy?

Digitální knihovny, archivy a repozitáře, které by byly určeny pouze pro technické 

a vědeckovýzkumné zprávy, jsou spíše ojedinělým jevem. Provoz takových repozitářů 

si mohou dovolit pouze instituce s dlouholetou tradicí produkce a uchovávání těchto 

zpráv, které mají ve svých fondech obrovský objem těchto zpráv. To je případ 

repozitářů úřadu NASA, které byly analyzovány. NASA je navíc vládním úřadem 

a zprávy z jeho produkce musí být veřejně přístupné. Podobná situace byla 

u francouzského systému LARA. Provozovatel systému Institut vědeckých 

a technických informací INIST zřízením systému vyřešil problém skladování a ochrany

těchto dokumentů a navíc umožnil veřejnosti přístup k nim, čímž dostál francouzské 

tradici zpřístupňování zpráv veřejnosti.

Dalším typem samostatných repozitářů pro technické a výzkumné zprávy byly většinou 

menší repozitáře na univerzitách (nebo jejich součástech - fakulty, katedry, ústavy…), 

případně výzkumných institucích. Počet těchto zpráv musel být dostatečný a pokud 

možno z jednoho oboru lidského vědění, aby stálo za to, vytvořit pro ně samostatný 

repozitář. Tuto skutečnost dokazuje analyzovaný příklad repozitářů technických zpráv 

Kalifornského technologického institutu. Většinou se jedná o repozitáře technických 

a výzkumných zpráv z oblasti přírodních a aplikovaných věd. Nejčastěji se objevovaly 

samostatné repozitáře se zprávami z oboru počítačová věda.

Nejčastějším výskytem technických a vědeckovýzkumných zpráv jsou ale 

institucionální repozitáře akademických a výzkumných institucí. Příkladem byl 

analyzovaný institucionální repozitář Dokumentový server RERO DOC. Jedná se 
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o repozitáře, prostřednictvím nichž je zpřístupňována celá vědecká a výzkumná 

produkce dané instituce, zprávy jsou zde ale většinou zastoupeny slušným počtem 

dokumentů. Dokazuje to i statistika s počty různých typů dokumentů obsažených 

v repozitářích, které registruje registr DOAR (Obr. č. 20). Zprávy jsou zde zastoupeny 

v položce „unpublished reports and working papers“. Tato položka zabírá významných 

41 % celého objemu informačních zdrojů v repozitářích.

Obr. č. 20 Typy dokumentů v institucionálních repozitářích zapsaných v registru DOAR

Takových institucionálních repozitářů je celá řada dnes už ve většině zemí světa. 

Primárně však byla zkoumána pouze oblast Evropy a USA, kde je přece jen nejvyšší 

výskyt těchto repozitářů (viz Obr. č. 21).

Obr. č. 21 Kontinenty s největším počtem institucionálních repozitářů

Převzato ze statistických informací o registrovaných institucionálních repozitářích registru DOAR
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Co se týče Evropy, větší kolekce technických a výzkumných zpráv v institucionálních 

repozitářích byly zachyceny ve Francii, Švýcarsku a Nizozemsku. I další evropské 

země nejsou nijak pozadu, větší kolekce zpráv v instucionálních repozitářích byly 

objeveny i ve Velké Británii, Německu, Polsku, Španělsku, Itálii i ve skandinávských 

zemích.

Ve Spojených státech je situace ohledně shromažďování technických a výzkumných 

zpráv trochu jiná. Funguje zde systém NTIS (National Technical Information Service), 

do kterého jsou zprávy primárně shromažďovány. Přesto většina amerických univerzit 

má také institucionální repozitáře, ve kterých je možné najít zprávy, jedná se však 

pouze o malou součást obsahu takového repozitáře a zprávy se zde hledají často velmi 

obtížně.

Tímto byl splněn první úkol diplomové práce, vyhledat a zjistit, jaké digitální 

knihovny, archivy a repozitáře uchovávají a zpřístupňují technické a vědeckovýzkumné 

zprávy.

Druhým úkolem bylo zjistit informace o těchto systémech, zvláště jaké tyto systémy 

nabízí služby a možnosti přístupu ke zprávám. Obecné informace o digitálních 

knihovnách a repozitářích (jejich provozovatelé, způsob organizace sbírek, obsah 

sbírek, používaný software, používaná metadata) byly nastíněny již ve třetí kapitole. 

Naprostá většina faktů byla potvrzena a zde by byly zbytečně opakovány. Co se týče 

služeb čtyř analyzovaných systémů, služby byly víceméně podobné a splňovaly 

základní standardní požadavky na digitální knihovny. Všechny systémy nabízely 

možnost vyhledávání a prohlížení záznamů. Všechny systémy nabízely možnost 

zobrazení více forem záznamů, minimálně zkrácený a úplný záznam. Hlavní službou 

jsou v těchto knihovnách dostupné úplné texty dokumentů. Jednou z podmínek práce 

bylo, aby všechny systémy, vybrané pro analýzu, byly volně přístupné. Tato podmínka 

byla splněna, ve všech čtyřech případech šlo o repozitáře s otevřeným přístupem 

a volně přístupným obsahem. Malá výjimka nastala v případě repozitářů NASA, kde se 

mohly objevit i nedostupné úplné texty dokumentů z příčin, které byly vysvětleny 

v analýze těchto systémů. Poslední obvyklou službou bylo ještě zřizování vlastního 

účtu či profilu v systému s návaznou službou SDI. Nebylo to však běžné u všech 

systémů.



104

Bohužel, tím většinou končil výčet služeb daných systémů. Výjimkou byl digitální 

repozitář RERO DOC, který nabízel ještě přídavné služby - export údajů záznamů do 

citačních manažerů a možnost zobrazovat záznamy dokumentů ve více metadatových 

formátech. 

Jistou službou jsou i funkce rešeršního rozhraní, záleží na zvoleném softwaru pro 

digitální knihovnu či repozitář, jaký komfort při vyhledávání bude uživateli nabídnut. 

Nejčastěji byly v systémech voleny softwary DSpace a EPrints. DSpace byl zvolen 

u valné většiny univerzitních repozitářů ve Spojených státech amerických i některých 

evropských systémech. DSpace se ukazuje být opravdu vhodným kandidátem pro tyto 

systémy díky přehlednosti a strukturovanosti. V tomto software je defaultně nastavené 

jednoduché i pokročilé vyhledávání a možnost prohlížení. Přehled o obsahu systému 

zvyšuje položka Komunity a kolekce (Communities and Collections). Z této položky 

bylo často možné vypátrat přítomnost zpráv v repozitáři. 

Software EPrints se uplatňuje spíše v evropských systémech. Dále se objevují softwary 

Fedora, CDS Invenio i méně známé softwary.

Předmětem zkoumání byla také forma, vzhled a obsah technických 

a vědeckovýzkumných zpráv zpřístupňovaných prostřednictvím repozitářů. 

Analyzovány byly především technické a výzkumné zprávy ze čtyř zmíněných 

vybraných systémů LARA, Server technických zpráv NASA, Dokumentový server RERO 

DOC a Kolekce technických zpráv Caltech. Reálný stav byl porovnáván s doporučeními 

z normy ČSN ISO 5966 [ČSN ISO 5966, 1995] a příručky GLISC [Grey Literature 

International, 2006]. Výsledky průzkumu byly různé. Důvodem různých výsledků 

a obtížného hodnocení byla především rozličnost, různorodost a různý původ zpráv 

v repozitářích. 

Znatelné rozdíly byly patrné mezi zprávami ze současné produkce a zprávami 

historickými, které byly do repozitářů začleněny zpětně po převedení do digitální 

podoby. Tyto zprávy se nedají moc se zmíněnými doporučeními porovnávat.

Obsah, forma i vzhled zkoumaných technických a výzkumných zpráv záležel také na 

typu zprávy, rozsáhlé závěrečné výzkumné či projektové zprávy splňovaly daná 

doporučení z normy mnohem lépe než krátké dílčí zprávy často prezentované také jako 

příspěvky na konferencích.
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Současné zprávy se sice dají srovnávat s požadavky z normy ČSN ISO 5966 [ČSN ISO 

5966, 1995], ale nesmí se zapomínat, že jde o elektronickou podobu zpráv. Nelze tedy 

trvat na všech požadavcích z normy, např. na elektronické verzi desek, přídeští apod. 

Základním požadavek je alespoň titulní stránka zprávy s potřebnými bibliografickými 

informacemi. Bohužel ne vždy tato stránka byla součástí zprávy. 

Základní požadované bibliografické údaje však většinou zprávy měly. Norma udává, že 

by se tyto informace měly vyskytovat na desce zprávy, hřbetu zprávy, a na titulním 

nebo analytickém listu. U analyzovaných elektronických zpráv se jednalo většinou 

o titulní stránku nebo prostě první stranu zprávy. Většina zpráv obsahovala údaje 

o názvu zprávy, jménech autorů, roku vydání a názvu instituce, kde zpráva vznikla, 

případně názvu pracoviště autora. Z podstatných bibliografických údajů chyběly hlavně 

identifikátory zpráv, některé zprávy měly interní identifikátory daných systémů, obecné 

identifikátory jako ISBN nebo ISRN nebyly kromě několika výjimek v systému LARA

zaznamenány. Také anotace či abstrakt a klíčová slova občas chyběly. Bohužel velmi 

často chyběl obsah zprávy. Norma uvádí navíc doporučení, aby zpráva obsahovala 

předmluvu. Toto doporučení však bylo splněno opravdu jen v rozsáhlých závěrečných 

projektových zprávách.

Podle normy by měla být textová část zprávy rozdělena na čtyři části - úvodní část, 

hlavní textová část, dodatky a závěry. Dodatky jako takové byly ve zprávách 

prezentovány většinou spíše jako přílohy v úplném závěru zprávy. Jinak bylo celkem 

uspokojivě dodrženo členění obsahu zprávy na úvodní část, hlavní textovou část 

a závěr. Rovněž bibliografie byla většinou přítomna. 

Nejlepší ohodnocení by dostaly technické a výzkumné zprávy ze systému LARA. Na 

webových stránkách tohoto systému byl také zaznamenán odkaz na příručku GLISC 

[Grey Literature International, 2006].

Tím byly tedy splněny úkoly ze zadání diplomové práce. Na závěr je nutné říci, že 

technické a vědeckovýzkumné zprávy obsažené v digitálních knihovnách a repozitářích 

jsou velmi kvalitními informačními materiály. Všechny tyto volně dostupné materiály 

mohou být nesmírně cenné pro výzkumníky, vědce, studenty z univerzit i odbornou 

veřejnost. Problémem zůstává malá povědomost o snadné dostupnosti těchto zpráv. 

V českém prostředí může být také stále přítomna jistá jazyková bariéra, i když 

minimálně anglický jazyk se stal i na poli vědy a výzkumu hlavním komunikačním 

prostředkem a vědci tento fakt akceptují. Časem se snad situace bude zlepšovat. Přispět 
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by k tomu mohly i v práci zmíněné projekty integrace digitálních knihoven. Zvláště 

projekt DRIVER je poměrně často představován a prezentován v akademickém 

prostředí a v prostředí výzkumných institucí. Další vývoj portálu DRIVER může mít 

velkou budoucnost i díky plánované spolupráci s mimoevropskými partnery. Rovněž 

trend otevřeného přístupu stále graduje a repozitářů s otevřeným přístupem přibývá. Je 

tedy jen nutné dostatečně o existenci těchto digitálních knihoven a repozitářů a jejich 

obsahu (a vysokému podílu šedé literatury v tomto obsahu) potenciální uživatele.
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Seznam zkratek
ASEP Automatizovaný systém evidence publikací 

BLDSC British Library Dokument Supply Center

CALTECH California Institute of Technology

CASI Center for Aerospace Information

CERN European Organization of Nuclear Research

CERTU Centre d'Études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les 

Constructions Publiques 

CESNET Czech Education and Scientific NETwork

CNAM Chaire de Prospective stratégique

COAR Confederation of Open Access Repositories

CODA Caltech Online Digital Archives

ČSN České technické normy (dříve České státní normy)

DANS Data Archiving and Networked Services

DARE Digital Academic Repositoriem 

DLI-1 Digital Libraries Initiative

DOI Digital Object Identifier

DC Dublin Core

DCMI Dublin Core Metadata Initiative

DCMES Dublin Core Metadata Element Set

DDS Dokument Delivery Service

DIDL Digital Item Declaration Language

DINI Deutsche Initiative für Netzwerkinformation

DOAR Direktory of Open Access Repositories

DOC zkratka „dokument“

DRIVER Digital Repository Infrastructure Vision for European Research

EPFL Exile Polytechnique Fédérale de Lausanne

ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

FIZ Fachinformationszentrum

GIF Graphics Interchange Format

GL Grey Literature

GLISC Grey Literature International Steering Committee

GREYNET Grey Literature Network Service
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HTML HyperText Markup Language

INIST Institut de l'Information Scientifique et Technique

INRP Institut National de Recherche Pédagogique (

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

ISBN International Standard Book Number

ISO International Organization od Standardization

ISRN International Standard Report Number

ISS Istituto Superiore di Sanitá (Institut pro vyšší zdravotnictví)

ISSN International Standard Serial Number

JPG (JPEG) Joint Photographic Experts Group

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

LARA Libre Accès aux RApports scientifiques et techniques

LIGRIA Literature Grise Administrative

LIP Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme 

MIT Massachusetts Institute of Technology

MADS Metadata Autority Description Schema

MARC Machine Readable Cataloging

METS Metadata Encoding and Transmission Standard

MODS Metadata Object Description Schema

NACA National Advisory Committee for Aeronautics

NARCIS National Academic Research and Collaborations Information 

System

NASA National Aeronautics and Space Administration

NOD Nederlandse Onderzoek Databank

NTIS National Technical Information Service

NTRS National Technical Reports Server

NUŠL Národní úložiště šedé literatury

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OAI Open Archives Initiative

OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

PDF Portable Document Format

PNG Portable Network Graphics

PURL Persistent Uniform Ressource Locator

RAP Repository Access Protocol
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RERO REseau ROmand

ROAR Registry of Open Access Repositories

RTF Rich Text Format

SDI Selective Dissemination of Information

SIGLE System for Information on Grey Literature in Europe

STI Scientifical and technical information 

TDKIV Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační 

vědy

UDC Universal Decimal Classification

ÚEVZOD Ústřední evidence výzkumných zpráv a obhájených disertací

URI Uniform Resource Identifier

URL Uniform Ressource Locator

URN Uniform Ressource Name

ÚVTEI Ústředí vědeckých a technických informací

ÚVTEIN Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

XML Extensible Markup Language
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