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Abstrakt 

Tématem práce jsou hypermédia a hypertext jako nástroj komunika

ce, zpracováni, ukládáni, šiřeni a prohlíženi informaci. Cilem práce je 

zmapováni problematiky a představeni hlavních faktorů kvalitního hy

permediálniho systému. V práci jsou představeny vyhledávaci stroje se 

zřetelem na plnotextové vyhledávaci stroje na internetu. Analyzován 

je proces vyhledáváni informaci na přikladě systému OPAC. Rozebrány 

jsou požadavky na přístupnost hypermediálních systémů pro handica

pované uživatele a pro mobilní zařízeni. Představeny jsou aplikace 

hypermédií v hypermediálním slovníku Wikipedia a použiti hypermédií 

v e-learningu. 

Kličová slova 

dokumenty, ergonomie, e-learning, grafická uživatelská rozhranni, HCI 

(Human-Computer lnteraction), hledáni informaci, hypertext, hyper

média, chováni při vyhledáváni informaci, interaktivní vyhledáváni 

informaci, internet, vyhledávače, webové stránky. 
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Předmluva 

Problematika hypertextu a hypermédií probíhá velmi dynamickým 

vývojem. Hypertext a hypermédia jsou součástí každodenního života, 

a to součástí velmi důležitou. Zpřístupňují nám informace, zprostřed

kovávají nebývalým způsobem spojení s okolním světem. 

Toto téma jsem si zvolil, protože hypermédia mě velmi zajímají, 

problematikou jsem se zabýval již před nástupem na UISK. Studium mi 

dalo větší rozhled a uvědomil jsem si souvislosti v oboru a kontext ve 

vztahu k ostatním oborům. Téma mě stále velmi zajímá, v současnosti 

pracuji v Úřadu průmyslového vlastnictví na implementaci online po

dávání patentů. Tato praxe mě utvrzuje v přesvědčení, že jsou hy

permédia důležitou součásti praxe i našeho života vůbec, je to velmi 

aktuální téma. 

Cílem práce je zmapování problematiky a představení hlavních fak

torů kvalitního hypermediálního systému. Ve své práci vysvětlím poj

my hypertext a hypermédia a zmapuji celou problematiku. Před se

psáním práce jsem sestavil na toto téma studijně rozborovou práci. 

Tímto způsobem jsem se seznámil s odbornou literaturou oboru. 

Práce je rozčleněna do šesti kapitol logicky podle tématu diplomové 

práce. V úvodních kapitolách jsou představeny používané pojmy, dále 

je popsána teoreticky architektura vyhledávacích strojů a plnotexto

vých vyhledávačů. V následujících kapitolách je analyzován internet 

jako hypertextový systém a požadavky na přístupnost hypermédií. 

V závěru práce jsou představeny praktické aplikace hypermédií. 
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Tato práce obsahuje obrázky a schéma, které doplňuji text infor

macemi, které se vstřebají snáze než souvislé, monotónní bloky pis

men. Toto uspořádáni lépe vystihuje multimediální povahu tématu. 

Práce je také vysázena oboustranně, tak, že na každém dvojlistu jsou 

zpracovány všechny související informace a obrázky pospolu. Na konci 

práce je uveden seznam všech obrázků. 

Práce obsahuje hypertextové odkazy na dalšf informační zdroje kte

ré je možno snadno a prakticky ověřit na internetu, připojeny jsou 

také kompletní internetové adresy. 

Citace jsou provedeny dle normy ISO 690 a ISO 690-2. 

Děkuji za vedeni a podporu vedoucfmu práce, PhDr. Richardu Papf

kovi, PhD. Dále mé rodině a nejbližším za cenné rady a trpělivost. 
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Úvod 

Pojmy jako hypertext nebo hypermédia jsou velmi rozšiřené a zmi

ňované, jedná se o poměrně novou problematiku. Je to téma aktuálni, 

hypertext navk přináši nové pojeti práce s textem, zcela odlišné od 

klasického dokumentu tak, jak je znám ještě před vznikem knihtisku. 

V této práci budou pojmy hypertext a hypermédia vysvětleny formou 

přistupnou všem čtenářům, ale bez opakováni pojmů všeobecně zná

mých. 

Práce obsahuje teoretické kapitoly se zaměřenim na architekturu 

vyhledávacích strojů a jejich teoretické modely obecně. V rámci teo

rie bude osvětlena také problematika zpracováni textu pro umožněni 

plnotextového vyhledáváni. Budou popsány jednotlivé části plnotexto

vých vyhledávačů a představeny i v praxi na internetu. Představen je i 

průběh automatického vytvářeni indexu. Při rozboru velmi důležité 

relevance a automatického hodnoceni relevance dokumentů je zo

hledněno předevšim hledisko uživatele systému. 

Část práce popisuje internet nebo některé jeho části. Internet je 

nesporně nejpopulárnějši hypermediálni prostředL Hypermédia ale 

také mohou být součásti menškh, samostatných systému, 

s internetem nepropojených a bez problémů, které se s internetem 

nerozlučně poji, jako často pochybná přesnost a spolehlivost informa

ci, nebo vysoká pomijivost informaci. 

S internetem se poji specifika jako velké množstvi informaci (strá

nek), prudký nárůst jejich počtu. Také uživatelské návyky jsou na in

ternetu do jisté miry specifické a budou představeny této práci. 
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Kvalita systému neni určena jen rychlosti a přesnosti vyhledáváni a 

kvalitou obsahu. Použitelnost a přístupnost systému hraje také důleži

tou roli, proto budou v dalši části práce analyzovány některé důležité 

vlastnosti hypermediálniho systému z hlediska jeho přístupnosti. Pro

bírána bude přístupnost systémů na různých prohližečich a zařizenich. 

Častým nedostatkem hypermédii je nesprávně odhadnutá vhodnost 

a použitelnost grafické informace jako součásti systému. Tento jev 

bude analyzován. Také odezva systému a jeho složitost z pohledu uži

vatele je velmi důležitým aspektem systému. 

V praktické části práce jsou představeny některé přiklady praktic

kého využiti hypermediálnich systémů, jako napřiklad kvalitni hyper

mediálni slovnik Wikipedia, či použiti hypermédii v e-learningu. 
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Definice pojmů 

1. Definice pojmů 

V této kapitole jsou představeny a definovány použivané terminy 

jako Hypermédia, hypertext a vyhledáváni, krátce je také zminěn 

vznik těchto terminů a jejich tvůrci. 

1. 1 Hypermédia 

Hypermédia jsou charakterizovaná jako nelineárni multimediálni 

systém, umožňujici interakci s uživatelem. Je nová technologie, která 

byla adaptována jako informačni systém pro mnoho různých účelů. Pro 

svoji novost a jednoduchost použiti ziskala hypermédia mnoho konco

vých uživatelů, ale jsou také haněna pro svoje neobvyklé obtiže, které 

způsobuji uživatelům svou nelinearitou. Mnoho studii zjišťovalo, jak 

jednotlivci zvládaji tyto nové vlastnosti hypermédii, a zjistilo se, že 

hypermédia mohou být efektivnějši než ostatni informačni systémy, 

pokud se použivaji správně, tedy pro jisté druhy úkolů, nebo pro urči

té skupiny uživatelů. 

Navigace hypermediálnim systémem je vice než "vyhledáváni infor

mace". Vyžaduje zvláštni přistup k řešeni problémů - "problem

solving11, který zahrnuje rozhodováni a rozpoznáváni informace. Zdá 

se logické, že uživatelův přistup k řešeni problémů ovlivňuje jeho po

stup při vyhledáváni v hypermediálnim systému. Porozuměni vztahu 

mezi uživatelským stylem řešeni problémů a jeho chovánim při vyhle

dáváni informaci je důležité pro navrženi uživatelsky zaměřeného hy

permediálniho systému [32]. 
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Hypertext a hypermédia ve vyhledávacím procesu 

1. 2 Hypertext 

Vannevar Bush 1, když se ve svém článku v Atlantic Monthly z června 

1945 zminil o své vizi2 textu ve kterém se dá "přeskakovat'' z mista na 

misto, položil základ revoluci ve prohliženi a ukládáni textů. Vezměte 

do ruky myš a klikněte kurzorem na odkazované misto v tomto doku

mentu - jméno, organizaci, definici. Předpokládejte, že se vám oka

mžitě zpřistupni údaje o autorovi a jeho dile, adresa organizace a jeji 

personálni struktura, výklad definice spolu s možnosti překladu do 

světových jazyků. Předpokládejme, že každý z těchto dokumentů mů

že být hyperlinkován k původnim dokumentům z celého světa. Na do

sah ruky jsou vědomosti a poznáni ze všech oborů lidské činnosti, 

z celého světa. Použitim technologie hypertextu je možné zavést hy

perlinkováni a propojováni informaci a celých informačnich objektů 

navzájem [ 45]. 

pertext 

!]oth HTTP extensi 
noaJs of 

Obrázek 1: Vzhled hypertextového odkazu v běžném prohlížeči 

1 V té době pracoval jako vědecký poradce prezidentů USA Roosevelta a Trumana. 
2 Idea nazvaná MEMEX (Memory Extension) měla sloužit k ke zlepšení paměti. 
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Definice pojmů 

Hypertext neni jenom technologické řešeni propojováni dokumentů 

ale představuje i myšlenkový posun pro tvůrce i uživatele těchto do

kumentů. To představuje jisté komplikace ve smyslu úsili, které je 

třeba si osvojit pro práci s hypertextem. Na druhou stranu hypertext 

přináši dalši výhody, napřiklad intuitivni práce s několika dokumenty 

najednou, což je u tradičnfch lineárnfch3 dokumentů obtižné [1]. Hy

pertext je tedy text - dokument který neni lineárnf. Slovo Hypertext 

poprvé použil v roce 1965 Theodor Holm Nelson4
, jeho práce se sou

středila na globálni hypertextový systém Xanadu, který překonal Tim 

Berners-Lee a jeho World Wide Web. 

3 Lineární ve smyslu plynulého textu, hypertext je možné procházet pomocí odkazů neline

árním způsobem. 
4 Napsal knihy Computer Lib/Dream Machines a Literary Machines, které popisují Hyperme

diální systémy interaktivních filmů jako například projekt Kino-Automat v Českém pavilonu na 

výstavě Expo 1967. [http:/ /en.wikipedia.org/wiki/Ted_Nelson] 
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Hypertext a hypermédia ve vyhledávacím procesu 

1.3 Vyhledávání 

Hledání je možné definovat jako činnost vedoucí k cíli jímž je nale

zení něčeho nebo někoho [29]. V případě této práce se zaměříme na 

hledání informace. 

S nárůstem objemu dat publikovaných pomocí sítě internet bylo 

nutné nalézt nástroje na efektivní vyhledávání či lokalizaci stránek. 

• A Btohgi;ťs Gwde 11.1 Ir.temtt F e~oun:e~ by U na Smith (WWW" ue.rston fr (lm SunSt!e, USA) 
• A bvtanical trip in the ttruuersity ofKa~;el, Getm:my 
• A Companson vfthe Struc!;Ure and Compofib.on ofMomane and L'wbnd Trc.ptc:ú Fo:·te!OI m the SetTil!Úa P!lén L:!.jas, Beni, Bo~vta 
• A Cc-mputer-1-~.r~i!ted _h,nnot:;~ted BtLliographv ;md I1tehminruy Su111ey •JfHevadn I·a!e·:>bot;uw Uy Schorn, HE, C.J. :&ell, S.W Starratt, anrJ D W. Wheeler 

(1994) 
• A Cumulah11e Ched:li~t f.:.f the Lichen-fonnmg,ltcheJUcok.us and Allied Fung~ cfthe Contineural Urutecl States illd Canada 
• A Gmde t·:· P·~tsonou:; and To:nc Plilrlt• 
• A :MiJU-Cow st m MeJic:l! Botany Syll,\bu:; by J;une~ A. DuJte 
• A Mod'!rn Her bal by Mn M Gncve 
• A New Spec:ie:; c.fDio;corea from Cost:l. Rlca 
• A phot,),r;rarhic tour ofthe F ".'ml Botanicn! G;u·den at W alt~hurst, m: 
• A Referet!CC Lt~t for Plmt Ro:-intr.c.duction~. Recovery Plaw: and Reotor;)\lon Ptt·grammes, Royal Botanio; Gardens, ř:ew, UF.. 
• A re·,.i~ton ofCollybta; I mthe w.>rthe:l~lt'm Urutd Srate~ and úÓJac~nt C;:uud:~ 
• 1\ Spectes Director; ofthe man.ne fuuaa il!ld flora ofthe Brittsh Is!es ;md i~:; SIUTOtl!tdmg ::ens 
• A Survey of the Plant Kmgdoms by Frances M Cardllh, O SF. and Tr.nya S Samud~ Depilrt.'llrnt ofBiok•gy Munhatt;:uJ Cdlege and the Collr.ge nf Mr 2t 

Vu1cent, USA 
• A S:monymu:rd Gheckl!st r..f the Vascular Fk-1 :1 oft.!.e TJniJ,.d Stales , Cmada und (}reenbnd, ! 994 
• A S::nonytlllU!rl C'heck!i~l ofthe Vascular H.lra ofthe Urut.~d State~. Puerto .BJco, ;md U1e Virr~n Jdands 
• A Tour oftlt.e Fl;mn Bog:; System, Te>:.a~ 
• A Tnp to ;m Elst Te:~a; Sandstune Outcrop, Te::as A & M Uruveroity 
• A RID ES. - P...:::;ociauon de R~cherche et d'Infummtl<'ll sw· !e5 Dé!:·ert~ Et Ieo Suctult"ntes (.AF.lDES) 
• AAtDB An Arabídc·p~l~ UJ,Út~lil D3tabase, St.ll'J-;,rd Urnvernty, USA 
• About Oak Trees 
• Acaeiao at Uu~ Australian Hallou::~l Bot;uuc Gardem~ 
• Ac"demic Pre;; ~ ArHet Hc·me Page, Sna Dieg0, USA 
• Academy ofHatur~ Sci.mce;;, Huladdp!ua, I'enncyb;ill'jJ, USA 
• Accer; :8~cell~n~~ 
• Acces; E:1cellence \lnl.l!'s New,;- Science Uprbtes. E1ctot,J:t, Jntenritwr 

Obrázek 2: Internetový katalog 

V první fázi začaly vznikat katalogy, kam uživatelé sami hierarchic

ky ukládali informace o svých stránkách, tyto informace byly většinou 

dále redigovány pracovníky vyhledávače. 

V dnešní době máme na výběr hned z několika katalogů, z nichž 

nejznámější české jsou: 

(www.centrum.cz), Atlas 

Redbox (www.redbox.cz). 

Seznam (www.seznam.cz), Centrum 

(www.atlas.cz), Quick (www.quick.cz) a 

Katalogy nedostačovaly požadavkům uživatelů a internet obsahoval 

vetší množství dokumentů, než bylo možno ručně zpracovat, tak 

vznikly tzv. fulltexty, plnotextové vyhledávače- stroje, jež procházejí 
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Definice pojmů 

jednotlivé HTML stránky, přejimaji je a transformuji do určitého tvaru 

umožňujici vyhledáváni. 

''-f€erlfum.cz. ll 
rii8stev~ Centtumj~lm úvodnl strénltu tnlenu!l Finny I M•lPY I Zhoii i Slovníky 

Auto 
Autobazary 
Bleskově 

Bydleni 
Dovolena 
E-mail 

lihHiat na lntemetu: 

Finance 
MilJIY-'UJ'I'r"' 

Kullurnfpřehled 

Počasf 
Pohlednice 
Práce 

Kollalo[J fir mn .1 www str imel1 

AUIO-IIIOio a dO(If<W.l 

AutobazatV, Pneuserv1sy, Motocykly 

Cestovní ruch 
Ces\ovnf kanceláře, Ubytování 

Dí'un, hyt a zahrada 
NemOVitosti, Reantnl kanceláře 

Obchod 
Internetové obchody, Elektronika 

Přlpo]ltklnternetu 
Reality 
Recepty.Maggl 
Slovn!J..y 
SMS, loga 
Sport 

1Vprogramy 
Horoskopy 
X chat 
Ztnfr..y ,'!_ilc/u.:;lm! 

žena 
• tlalšíoluiby 

Prlimyslilzemédólství 
Strojlrenstvf, \"Yroba nábytku, Lesnlctvf 

Slui:\Jy 
Masáže, Remesla, Půjčovny, Lékaři 
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Obrázek 3: Katalog jako součást plnotextového vyhledávače 

Většina výše zminěných portálů dřive nebo později implementovala 

tyto stroje. Nejznámějšimi zahraničnimi plnotextovými vyhledávači je 

Google (www.google.com) a jeho nejbližšim konkurent MSN 

(www.msn.com, The Microsoft Network). 

V této kapitole byly definovány v práci použivané pojmy, jako hy

permédia, hypertext a vyhledáváni, dále byla představena historie 

vzniku těchto terminů a jejich tvůrci. Představeny byly některé české 

a světové plnotextové vyhledávače. Světově snad nejznámějšim a kva

litnim plnotextovým vyhledávačem je Google, který bude popsán dále. 
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2. Architektury vyhledávacích strojů 

V této teoretické kapitole bude popsána architektura vyhledávadch 

strojů a poté budou představeny některé modely vyhledávadch strojů 

obecně. 

2. 1 Základní architektury vyhledávacích strojů 

Rozlišujeme dvě základni architektury: 

+ Centralizovaná architektura - využivá dvojstupňovou ar

chitekturu, kde prvni stupeň reprezentuje procházed 

modul - crawler, který dokumenty stahuje a předzpraco

vává. Dalšim stupněm je indexer, který z těchto dat vy

tváři index. 

+ Distribuovaná architektura - spočívá v procesu zpracováni 

dat na jednom z uzlů a následné distribuci do zbytku sys

tému. Jeden z prvních představitelů, který byl takto im

plementován, byl stroj Harvest. Na tomto principu pra

cuje také protokol OAI-PMH5
, který umožňuje sdileni me

tadat mezi vyhledávadmi systémy. 

Vyhledávající stroj Harvest6 jako jeden z prvních zavedl systém ga

therů a brokerů. Gather shromažduje a zpracovává informace z jed-

5 Oficiální stránka The Open Archives lnitiative: 

http: I /www .openarchives.org/ O Al I openarchivesprotocol. html 
6 Pro další informace navštivte například: 
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noho nebo více webových serverů. Broker získává předzpracovaná da

ta z gatherů i jiných brokerů. Dále je zodpovědný za obnovu a správu 

indexu. V současnosti ho používá například CIA, NASA, Netscape Cata

log Server a dalšf. 

Obrázek 4: Centralizovaná architektura Obrázek 4: Distribuovaná architektura 

Dalšf součásti architektury je způsob uloženi dat. Některé stroje 

ukládají data do databázi, jiné použfvajf souborový systém (např. XML 

soubory), lze kombinovat obě možnosti. Výhodou databázových apli

kaci je implementovaný mechanismus pro manipulaci s daty. Úložiště 

je buď centralizované nebo distribuované. Z českých vyhledavačů dis

tribuované úložiště používá Atlas provozovaný společnosti Microsoft. 

http: I /www.uni-koeln.de/rrzk/kompass/71 /wmwork/www/k71 11.html 
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2.2 Modely vyhledávacích strojů 

Model je myšlenkový princip funkce vyhledávacího stroje. V dnešni 

době kvalitni vyhledávače nepracuji jen na jednom z modelů ale vyu

živaji kombinací modelů. Základnimi modely jsou booleovský a vekto

rový model. 

+ Booleovský model - je nejstarši a v minulosti býval hojně 

použiván v knihovnich informačnich systémech. Na dotaz 

vrací jako výsledky ty dokumenty, které osahuji slova z 

dotazu. Neumožňuje stanoveni relevance. Hodnoticí 

funkce má pouze 2 hodnoty O- nenalezeno, 1 - nalezeno. 

Takové ohodnocováni nestačilo, proto vznikl Rozšiřený 

booleovský model (RBM). Reprezentanti RBM jsou větši

nou vyhledavače s databázovým základem (např. Web

Fast) [45]. 

+ Vektorový model - umožňuje výpočet relevance. Každý 

text je reprezentován bodem v n-rozměrném souřadnico

vém systému. Body bliže k sobě reprezentuji podobný 

text. 

+ Dalši modely jsou: pravděpodobnostni, fuzzy, neuronový, 

latentni sémantický a různé modifikace bayesovských si

ti. 

Obvyklou implementačni technikou je využiti booleovské logiky pro 

zadáni vyhledávacího dotazu i jeho zpracováni, dotazy v booleovské 

logice jsou snadné pro jednoduché dotazy. Takové dotazy zvládne 

formulovat i začátečnik bez formálniho vzděláni v oblasti rešerši a 
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navic dotazy formulované v booleovské algebře nejsou náročné na 

strojové zpracování. 

Míru relevance dokumentů v případě booleovského vyhledávání je 

možné určit dalšími metodami jako například metodou PageRank 

představenou v následující kapitole. 

Vektorový model je vhodný pro určení míry vzájemné podobnosti 

dokumentů a tato funkce je užitečná i pro méně zkušené uživatele 

vyhledávače, stačí najít jeden dokument který je zajímavý a provést 

vyhledávání příbuzných dokumentů . 

. _.d•~'Jfll Research- SearchTools Topics 
n3search in the field of information retrieval. 

>>retrieval html- 22k- Archiv- Podob~stránkv 

Obrázek 5: Vyhledávání podobných dokumentů ve vyhledávači Google 

Používání těchto matematických modelů závisí na druhu informací 

které prohledáváme a také na přesnosti kterou pro vyhledáváni poža

dujeme. Výpočetní náročnost a úložný prostor který potřebujeme pro 

index, tedy režie vyhledávacího systému se liší podle zvoleného mode

lu. Pokrok v teorii množin může v budoucnu přinést nové zajímavé 

modely vyhledávacích strojů. Vývoj techniky přináší zvýšení výpočet

ního výkonu počítačů. 
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V této teoretické kapitole byly představeny architektury a modely 

webových strojů obecně, uvedeny byly také některé příklady vhodné

ho využiti jednotlivých modelů vyhledávacích strojů. 
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3. Plnotextové vyhledávače na internetu 

Tato kapitola se zabývá problematikou zpracováni textu, popsány 

budou jednotlivé části plnotextových vyhledávačů a představeni budou 

někteří známi reprezentanti webových plnotextových vyhledávačů. 

Poslední část kapitoly je zaměřena na automatické hodnoceni rele

vance dokumentů a její zpracováni plnotextovým vyhledávačem. 

3. 1 Části plnotextových vyhledávačů 

Všechny vyhledávací služby se skládají ze tři do velké míry samo

statných modulů - webového robota (crawlera, spidera), indexátoru a 

vyhledávacího modulu. Webový robot stahuje webové stránky a ukládá 

je do databáze dokumentů. Ze stránek se vyberou všechny odkazy na 

další stránky a ty se také stáhnou. Na počátku se stahováni zahajuje 

obvykle pro ručně vybrané servery, případně pro odkazy z nějakého 

katalogu. Některé vyhledávače umožňuji ruční zadáni URL adres, kte

ré se mají zpracovat. 

Často se pro získáni adres ještě nezpracovaných webových serverů 

používá vytaženi nově registrovaných domén ze služby DNS a test, zda 

na nich běží webový server [ 45]. Vyhledávače které umožňuji zadáváni 

stránek pro crawler ručně musí zajistit ruční kontrolu zadávaných 

stránek. 

Cenzurní omezováni vyhledávacího rozhranni nebo indexu jsou 

smutnou skutečnosti nejen v Čině, to je ale téma na jinak zaměřenou 

práci. 
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3.2 Automatická tvorba indexu 

Stažené stránky se poté zařadí do indexu používaného pro plnotex

tové vyhledáváni. Používají se při tom klasické techniky plnotextového 

hledáni - vyřazeni tzv. stop slov, lemmatizace a zařazeni slov do in

vertovaného seznamu. 

+ Lexikální analýza - rozbor textu a hledání slov, čísel, 

speciálních znaků. 7 

+ Eliminace tzv. stop slov - některá slova se vyskytující 

v 80% dokumentů a nejsou podstatná pro vyhledávání, 

můžeme je tedy zanedbat. 

+ "Stemmingrr- převádí slova na kořenový tvar. 

+ Tezaurus - u webových vyhledávačů hledá synonyma k 

zadaným výrazům dotazu. 

Když uživatel hledá stránku obsahující určitá slova nebo fráze, pra

cuje s vyhledávacím modulem. Ten prohledá index, seřadí nalezené 

stránky podle relevance a vrátí je uživateli. Výsledek je typicky pre

zentován jako samostatná webová stránka se seznamem odkazů na 

stránky výsledku. 

7 Tímto způsobem vytváří některé vyhledávače zvláštní indexy stránek obsahující například 

obrázky. 
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Většina plnotextových strojů vycházf z historického použfvánf kata

logů. Tato funkce zůstává zachována, ale často se nijak neprojevuje 

na výsledku dotazu plnotextového vyhledáváni. Tfmto způsobem by 

mohl být uživatel seznámen s oblastmi, které jeho plnotextový dotaz 

pokrývá a tfm měl možnost zúžit svůj výběr. Uvážfme-li, že statisticky 

významné procento uživatelů prohlfžf jen odkazy vrácené na prvnf 

stránce, je tento postup vhodný. 

'""' ••-• '"""- o-~~' H-•o~oo ,_,,o--- •-•-••-•• -•-••• 

'Vyhleďávám"jíhočeská univ~rzita• 

Hledej "jihočeská univerzita" v katalogu firem a Instituci 
Jihoéesk.il lmív-erzilil v éeskVch Budějovicich- Jihočeská univerzita v českých Budějovicích- české Budějovice- teL: 389031111 
Katedra cestovniho ruchu Zemědělské fal~ulty- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicfch- Tábor- tet.. 3812E•17"J·J 
Školící středisko Bechyně Zdravotné sociální fal~ultv- Jihočeská univerzita v českých Budějovicích-Tábor -leL 3131211065 
OaiSich 11 rwlez~r;;icr; 

úvod -Jihočeská univerzita <9- in fo o firmě [Biocked Ads] 
Jihočeska univerzita • Oddíly I úvod •i• Uživatelé •i• Skupiny •1 .•. ) • 2005-11-25 • Nové čislo časopisu "Jihočeská 
univerzita" na webu JU • 2005--11-21 • Aktuálně ••• kongresu laserové medicíny ve Florencii oceněna i Jihočeská 
uniVerzita- Zdmvolně sodálnifakulta • 2005-11-21 • Monltortng_, 
w~w.;.jcu.czJindeK.Ilfml!cs- éesf;ř. BurJéjo,'ice 
Další nalezené strénky na 1iVWN.jcu cz 

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity <9- in fo o firmě [Biocked Ads] 
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v éeských Budějovicich. • Vnitřní předpisy • vyročnizPrávy • Elektronický 
kalendář ZF JU • Ostatní pracoviště • Telefonní seznam • Vyhledáváni uživatelů na JU • Harmonogram akademického 

Obrázek 6: Vyhledávač Seznam nabízí při plnotextovém 

hledání i stránky z katalogu 
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Automatické vytváření katalogu 

Algoritmus vytvářeni automatického katalogu se skládá z následuji

cích kroků: 

+ Vytvořeni seznamu pro katalog relevantnich slov. Zde al

ternativními možnostmi jsou buď slova zadaná uživate

lem nebo slova vybraná podle heuristiky z plnotextové 

báze (slova z elementu TITLE nebo kličová slova), nebo 

jiný heuristický přistup. 

+ Vypočteni entropie8 zadaných slov. Lze použit pravděpo

dobnosti přistup (tj. pravděpodobnost, že se slovo v da

ném souboru nalézá alespoň jednou) nebo heuristický 

přistup (slovo se v souboru nalézá vicekrát, nežli je pro

centuelni násobek jeho středni hodnoty). 

+ Slovo s maximální entropii vyjmeme ze seznamu slov a 

vložime jej na pozici aktuálního vrcholu stromu. Podle 

výskytu či absence slova rozdělíme množinu souborů na 

dvě a celý postup opakujeme. 

Výsledek algoritmu velmi záleži na výběru vhodných slov pro kata

log. Pro lokálni webové stránky lze vytvořit interni předpis pro vhod

nou volbu klíčových slov dokumentu (a ten striktně dodržovat) pomoci 

značky META, pro analýzu externich webových stránek volit heuristic

kou analýzou kličová slova stránky a nadpisy. 

8 Entropie jako míra neurčitosti informace. 
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Zde nastává problém, protože některé webové stránky maji nadpis a 

klfčová slova shodná pro celý obsah serveru, přip. nevhodně specifiko

vaný. Prohledáváni a výpočet entropie všech slov je velmi časově a 

paměťově náročný, a je již za současnou hranici možnosti plnotexto

vého stroje. 

Podobným způsobem vytváři firma Google automatický systém pro 

svůj zpravodajský server adresa Google News, který umožňuje i nasta

vit uživatelské preference co se týče obsahu serveru. Systém naráži na 

technické problémy uvedené výše, přesto je pro uživatele zajimavý. 
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Obrázek 7: Google News, automaticky vytvářené zprávy. 
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3.3 Vyhledávače na internetu 

Některé vyhledávače si vyvinuly své vlastni plnotextové vyhledáva

če, jiné využivaji služby jiných. V minulosti měl Atlas svůj vlastni vy

hledávač, RedBox využival Google. Dnes vyhledavače RedBox, Atlas, 

Klikni a U zdroje použivaji Empyreum. Centrum osamostatnilo svůj 

vyhledavač WebFast. Seznam použivá Jyxo, Quick Megatext. Dalšim 

českým plnotextovým vyhledávačem je WebSeek. Mimo české vyhle

davače asi nejznámějši jsou Google, Altavista a MSN. Vyhledávače 

hodnotime dle základnkh vlastnosti - rychlosti vyhledáváni, relevance 

zobrazených odpovědi na dotaz a v neposledni řadě podle rozsahu a 

aktuálnosti indexu. Kvalitni vyhledávače aktualizuji své databáze ale

spoň jednou do měske. 

Internetové vyhledávače podporuji zadáváni vyhledávadho dotazu 

bez nutnosti zápisu dotazu formálnim způsobem. Jejich rozhranni se 

liši ve množstvi nabizených služeb, přehlednosti i kvalitě. Jejich vzá

jemné srovnáni by si zasloužilo samostatnou práci. Pomoci dvou ob

rázků zde bude představen vyhledávač Google, tento princip vyhledá

váni s využitim dvou stránek použivaji všechny vyhledávače. 

Go' O' ", olo· Přechod na první 
..... ... . . " .... /c::) ·~· "'- výsledek vyhledávání 

Pole pro zadání dotazu ···· · ~-

'··~" Web lmages ~ ~ .E,[QQg!g 1.r ~ more ll 

~------ - j :~t=vf:~:::'"ardt 

I Google ;earch ,Jl l'm Feeling Lucky :J L'"'"''e T\Q!; 
,; 

' ' 

Zahájení vyhledávání . . . Rozšířené vyhledávání 
illJ· ~rt1smg Program s - Busmess Solutions - About Go1. , h d . . . 

Tvlake Goog\e Your Homepage! 

Specializované vyhledávání 
obrázků, map, obchodů a jiné služby 

a nastavem vy le avam 

Obrázek 8: Zadání dotazů ve vyhledávači Google. 
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Základní obrazovka vyhledávače Google je nejstručnější ze všech 

zde zmiňovaných vyhledávačů, obsahuje ale velké množství sužeb kte

ré nejsou přístupné hned, ale až po zadáni vyhledávacího dotazu. Na

přiklad to jsou mapy, citace a plné texty vědeckých praci, definice 

terminů, informace o počasi, jednoduchá kalkulačka a mnohé dalši. 

Stránka výsledků vyhledáváni obsahuje textové reklamní sděleni, 

jedinou reklamu, která se na vyhledávači vyskytuje, pokud pomineme 

upozornění na další nabízené služby. 

Původní dotaz a možnost úpravy zadání dotazu . Celkový počet výsledků 
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Obrázek 9: Okno výsledků vyhledávače Google. 
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Hodnocení relevance 

Inteligentní plnotextové stroje neberou v úvahu pouze meta značky 

"keywordsrr a "description 11
, naopak pokud se v nich vyskytuji slova, 

které se dále v dokumentu nevyskytuji, pak takové stránky penalizuji 

ve svém hodnoceni. Na druhou stranu největši důraz kladou na text a 

titulek odkazu. 

Velmi častým kritériem je posuzováni podle počtu odkazů na určitou 

stránku. Google používá metodu PageRank9
, kde PageRank stránky je 

součet PageRanků stránek, které se na ni odkazuji plus ohodnoceni 

stránky (dle obsahu). WebFast pro výpočet relevance použivá výpočet 

tzv. Q, které se spočítá jako součet bodů za ohodnocení slova a bodů 

za typ slova na jakém mistě se vyskytuje. 

~ context 

Offfine 

Query-time 

Obrázek 1 O: Odpověď na rešeršní dotaz s využitím pagerank. 

9 Pro další informace o Pagerank navštivte http:/ /www.pagerank.net/ 
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Algoritmus a metodika výpočtů hodnoceni stránek je obchodním ta

jemstvím jednotlivých vyhledávačů. Velké množství dobrovolníků 

z odborné i laické veřejnosti se snaži proniknout10 do způsobu výpočtů 

a zjistit, jak vytvořit stránky, které vyhledávač ohodnotí velkou rele

vanci a tedy je zobrazí na začátku výsledků. 

Většina uživatelů internetu prohliži pouze několik prvnich naleze

ných odkazů, rozdily návštěvnosti odkazu prvního v pořadi a druhého 

v pořadí výsledků jsou obrovské. Tento rys chováni uživatelů internetu 

je vysvětlen v kapitole Internet jako hypertextový systém. 

Pro komerční subjekt je samozřejmě zajímavé zajistit si zobrazeni 

odkazu na svou stránku na lepšim mistě než se nachází stránka konku

renta. 

Obrázek 11: Zobrazení Pagerank právě prohlížené stránky na internetu. 

10 v· v'kl 1z. napn ad http: I /informatics. indiana.edu/fil/Class/b659 /Projects/S04-g2/main. htm 
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Vyhledávání v systému HyPursuit 

Webová kolekce serverů může být chápána jako distribuovaná hy

pertextová databáze obsahujid množstvi informaci. Prohledáváni to

hoto informačního prostoru je obtižné kvůli jeho velikosti a rozmani

tosti dat, která obsahuje. Obecný problém vyhledáváni se vyskytuje u 

různých aktivit, počinaje hledánim specifického dokumentu, až k ne

specifické touze zjistit, jaké informace existuji. 

K umožněni těchto aktivit musi systém podporovat sémantickou or

ganizaci informačniho prostoru. Ke správnému uspořádáni informační

ho prostoru je třeba, aby systém využival veškeré dostupné znalosti o 

datech. V hypertextovém prostředi to jsou obsah dokumentu a struk

tura odkazů. 

Prototyp HyPursuit je škálovatelný systém, který využivá kontextově 

propojované hypertextové klastrováni, založené na obsahu dokumentu 

a linkujid informaci, k uspořádáni informačniho prostoru a k podporo

váni všech možných vyhledávacich aktivit. 

Kontextově propojované klastrováni automaticky vytváři množiny 

přibuzných dokumentů, zvané klastry. HyPursuit připoušti vicenásobné 

koexistujid hierarchie orientované podle různých pravidel pro shluko

váni dokumentů, jako napřiklad katalogizačni schéma Library of Con

gress. 

Klastry jsou důležité ze dvou důvodů: mohou být použity ke sloučeni 

hypertextových uzlů do většich celků, které mohou být prohledávány, 

nebo sloučeny do většich klastrů. V prostředi hypertextu většinou hy

pertextové uzly nepředstavuji nezávislé dokumenty. Autoři webových 
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stránek jsou motivováni k vytvářeni kratších dokumentů časovou pro

dlevou, nutnou k obdrženi dokumentu uživatelem. Takto je možné 

obdržet pouze relevantni informace [52]. 

- 37-



Hypertext a hypermédia ve vyhledávacím procesu 

Vyhledávání v systému OPAC 

Vyhledáváni v systému jako je OPAC11 probíhá podle booleovského 

modelu, vyhledávaci mechanismus vyžaduje zadáni dotazu s využitím 

booleovských operátorů na spojeni termů dotazu a pracuje 

v booleovské algebře. Typické možnosti vyhledáváni zahrnují vyhledá

vání podle klíčových slov12 s využitím rozšířeni, 13 obvyklé je i omezo

váni vyhledáváni na určité pole nebo omezeni časové. Úkolem uživate

le je převést informační potřebu na předmětová záhlaví a termy pou

žívané v indexu databáze OPAC a ladit výstup vyhledáváni [31]. 

~1.\T.\II,Uf.,~o[C.o,or<nClciR<C..u.i•l 

i;I#.•Jf.~-~~t~!! Gulded S&mh 

jGuldedSaan:hT1p• I 

lOr"""''·G,.~u·;~!..IPtor~v'"""'""'-
2 5•"'~<·- Ero" ,_., ,..,,.,,..,.,.._,., • ~"'"' .,,~ .. ~·· 

S<;nrhUmin,trr,\r:aiLfblrl 

J ~=:~l!r..,...~,...,,n.,..,.,,.,,.n,t•~ ..... ,..,,,,,,, ........ N~ .. •r•Jdr.-'"I""Jf'•"'- ""...t .. ~t· 

~ "'-• S•Om •• t!~~·&omii>06-...-~- m<-'WQI<Iolli.:<!~ú_~!.J_; .,,&lon.,.Ooblo) 
~ F•.".lho~Mol;.olMo,U~AH!I,G",OIIII>J ~U.:.""Cft"'"'')IO o<!.I'".,.~~""'IONU>t<O(IOO~.:,'<~ 

L!.:.:!•.::Jklflf•l•""•"'"'"~') 
.; ll"".;q "•P•1.JN~'"""'"''"',."'~~h .. l>f""""ln~t•u .. tofii"'Hri•...;,.,.,." 
1 Solotl t~of Da;ol!kllrdl /Nt:<~10 t<l"oolo 

Obrázek 12: Rozhraní Library of Congress. 

Cochin University ofScience and 
Technology Libra1-y s ' . 

Enter Queries belaw Tnmcate Listings 

Túle P' 

Author r.; WihHftTtltM 
,------ p !i1fi§M!ffi 

Show f5'ilE] hits on 1 page. 

Sean:h in / Books 3 
Mň@W_**§!, *"'W _UH"'f'*rt# 

Obrázek 12: Rozhraní Vědeckotechnické 

univerzity v Cochinu (Nizozemsko). 

Vyhledáváni může být dvoji: 1) hledáni specifického dokumentu kde 

se uživatel snaží najít určitý dokument o kterém má nějaké informa

ce, například název a Z) hledáni podle předmětu kdy je cilem vyhle-

11 Online Public Access Catalog. 
12 Tak zvaný "keyword search", hledání zadaných slov v názvu dokumentu nebo ve jména 

autora. 
13 "Truncation" nebo také "wildcards", speciálním zástupným znakem dojde k rozšíření 

klíčového slova. 
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dáváni najít jakýkoli dokument o daném tématu. Tyto dva typy hledá

ni často splývají a proces vyhledáváni může využívat oba dva. 

Znalosti nutné pro úspěšné hledáni zahrnuji: 

+ Znalost polí bibliografického záznamu a jejich obsahu. 

+ Znalost tezauru nebo seznamu předmětových záhlaví ze 

kterých se vybírají předmětové deskriptory. 

+ Jednotlivé vyhledávaci strategie a jejich možnosti a roz-

dily. 

+ Znalost vyhledávaciho systému a jeho specifika. 

+ Orientace v oboru vyhledávaného předmětu. 

+ Schopnost převést informační potřebu na funkční dotaz 

Tyto znalosti je možné rozdělit do tři skupin [ 46]: 

+ Konceptuální znalosti procesu vyhledáváni-jak převést 

informační potřebu na vyhledávaci dotaz. 

+ Sémantické znalosti procesu vyhledáváni-jak a kdy pou

žívat různé funkce systému. 

+ Dovednosti technického rázu-základní počítačové do

vednosti nutné k obsluze systému. 
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Časté problémy na které uživatelé naráži při použiváni OPAC: 

+ Uživatelé maji problémy při volbě termů tak, aby odpo

vidaly termům použivaným v online katalogu. 

+ Maji problémy s volbou termů, které jsou širši nebo užši 

než předmět jejich zájmu. 

+ Často nerozumi struktuře tezauru a předmětovým záhlavi 

Kongresové knihovny-"Library of Congress Subject Hea

dings. rr 

+ Nevi jak rozšiřit vyhledáváni tak, aby zvýšili počet hitů. 

+ Nevi jak zúžit vyhledáváni když je výstup vyhledáváni 

přiliš obsáhlý. 

+ Neumi správně použivat booleovské operátory a rozšíře

ni. 

+ Neumi přeložit svou informační potřebu do řetězce boo

leovských operátorů. 

+ Maji problémy s překlepy. 

Slone [46] dále zjistil, že 50% uživatelů kteři hledaji podle předmě

tu v katalogu OPAC bylo frustrováno průběhem vyhledáváni, 30% uži

vatelů bylo zklamáno. Pouze 20% uživatelů bylo spokojeno 

s průběhem vyhledáváni. 

Pro ziskáni optimálnich výsledků vyhledáváni je často nutné použit 

kombinace vyhledávacích strategii, typický uživatel online katalogu 

ale nezná jejich rozdily a specifika. Uživatelé vyhledávacích systémů 

maji často neúplné znalosti potřebné k úspěšnému vyhledáváni [36]. 
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Hypermédia mohou přispět ke zlepšeni této skutečnosti, hyperme

diálni systém nápovědy je efektivnější než klasický lineárni dokument 

a může uživateli nabidnout automaticky radu napřiklad ve chvili když 

vlivem přiliš úzce specifikovaného dotazu systém nenašel nic. Při dal

šim výskytu obdobné situace je možné zobrazit jinou radu a timto 

způsobem uživatele učit. 

G I ~Ad=va=nc=ed~S=e=arc=h-=Pr=efu=re=nc=es~L=an~gu=a~ge=To~o~ls~Se~ar=ch~Ti~lps . .. . oog. . . e,.., ~ military victories jl, Google Search I 
Search: @ the web 

News 

Oid you mean: french military defeats 

lilo standard web pages containing all your search terms were found. 

Your search- french military victories- did not match any documents. 

Suggestions: 

- Make sure all words are spelled correctly. 
- Try different keywords. 
- Try more general keywords. 
- Try fewer keywords. 

Also, you can try Gooqle Answers for expert help with your search. 

1 Goo le Home- Advertise with U s- Search Solutions - Services & Tools - Jobs Press & Hel 

Obrázek 13: Rada vyhledávače Google při nenalezení požadované stránky. 

Dalši možnosti jak zlepšit výsledky vyhledáváni je zjednodušeni ob

sluhy systému. Vytvořit systém který je snadný na používáni a zároveň 

dostatečně kvalitní, aby posloužil i odborníkovi, je ale velmi složité. 

V této kapitole byla popsána problematika automatického zpraco

váni textu a vytvářeni vyhledávacího indexu, složeni plnotextových 

vyhledávačů. Představeny byly některé internetové plnotextové vy

hledávače které využívají automatické hodnoceni relevance dokumen

tů. 
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4. Internet jako hypertextový systém 

Tato kapitola je zaměřena na Internet jako médium pro zpřístupně

nf informace bez ohledu na správnost nebo přesnost informaci na něm 

zpřístupňovaných. Bude posuzována vhodnost uživatelského rozhraní a 

vizuálně orientovaného konceptu navigace hyperprostorem. V části 

nazvané vyhledáváni budou analyzována specifika internetu jako velké 

množství stránek, jejich prudký nárůst a uživatelské návyky specifické 

na internetu. 

4. 1 Vizuálně orientované rozhraní 

Popularita World Wide Webu, což je v současné době nejvíce rozší

řený hypermediálnf systém, je důkazem vhodnosti vizuálního uživatel

ského rozhranL Rychlost osvojeni si tohoto systému novými uživateli a 

rozmanitost jejich vzděláni, zájmů a využíváni Webu, je jistě způso

bena snadnosti, s jakou je možné Web procházet, k použiti stači 

schopnost rozpoznávat jednoduché grafické orientační a ovládací prv

ky a několik ustálených navigačních schémat. 

V předchozích desetiletích byly systémy s textově orientovanými 

uživatelskými rozhraními široce rozšířeny, dnes jakoby byly na inter

netu zapomenuty. Přesto, tradiční systémy jako Dialog nebo Lexis

Nexis nabizeji svoje služby na Webu, v novém uživatelském rozhranL 

Úspěšnost graficky a hypertextově orientovaného rozhraní neni pře

kvapující, uvědomíme-li, si že lidské myšleni je prostorové a objekto

vě orientované [35]. Lidský mozek pracuje snáze s obrazovou informa

ci než s textem. 
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Množstvi badatelů v oboru hypermédii (napřiklad Conklin, Marchio

nini, Shneiderman, Nielsen) identifikovalo potenciálni problémy na 

které by uživatelé v hypertextovém prostředi mohli narazit ještě před 

rozšiřenim Webu. 

Toto prostředi je navrženo jako prozatim ideálni pro procházeni a 

komunikaci asociovaných myšlenek a pojmů, je ale potenciálně dezo

rientujid, způsobuje větši zátěž na kognitivni činnost než tradični li

neárni uspořádáni informaci. Ačkoli teoretici kognitivnkh procesů ne

jsou zajedno ve způsobu, jakým mozek zpracovává obrazová a prosto

rová data, výzkumnici hypermédii se zajimaji o vliv prostorové složi

tosti na vykonáváni informačnkh úkonů uživatelem. Tato problemati

ka by si zasloužila pozornost v samostatné práci. 

Studie postupu uživatele při vyhledáváni informace na Webu vlastně 

zjišťuje schopnost úspěšně interpretovat komplexni prostorové vztahy 

na obrazovce [ 42]. 
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4.2 Navigace 

Jak dobře ovládá uživatel svůj prohlížeč webových stránek a hledá 

stopy k cíli, k informaci kterou hledá? Jaké faktory ovlivňují efektivní 

používání Webu? Sledováním interakce člověk-počítač (Human

Computer lnteraction (HCI)) se zjistilo, že schopnost pracovat 

s počítačovým systémem je ve velké míře ovlivněna předchozími zku

šenostmi uživatele. 

Tyto zkušenosti se dělí na dvě části - znalost vyhledávaného před

mětu a znalost používaného počítačového systému [35]. 

I když je uživatel vybaven potřebnými dovednostmi pro práci 

v hypermediálním prostředí, neznamená to, že bude každé stránce 

věnovat svou plnou pozornost. Proto je nutné dbát na pečlivý návrh 

podoby stránek a jejich obsahu. Důležitá je i optimalizace velikosti 

stránek, pokud se načítají delší dobu, část návštěvníku raději odejde 

jinam. 

Je vhodné, aby všechny stránky systému zachovávaly jednotný 

vzhled a podobné uspořádání důležitých prvků, uživatel takto získá 

pocit jistoty při navigaci stránkami. 

Umístění a jasné označení hypertextových odkazů také přispívá po

hodlné navigaci, jedna pětina uživatelů preferuje odkazy oproti jaké

koli jiné formě navigace, tedy brání se například používání menu. 

Polovina uživatelů preferuje funkci vyhledávání na stránce spíše než 

postupné procházení stránek [31], vyhledávání by mělo být přístupné 
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z libovolné stránky. Toto funkce ale neni v současnosti zpracována na 

většině stránek uspokojujicim způsobem, nebo neni dostupná vůbec. 

Průměrný uživatel nečte vic než jen několik slov textu, pokud je 

konfrontován se zaplněnou stránkou, může se stát že text prostě pře

skoči nebo odejde pryč [32]. 

Informace se dá "naředitrr rozdělenim na menši úseky, graficky odli

šit a pomoci hyperlinků opět spojit dohromady. Takto má uživatel 

snazši přehled mezi informacemi které už prohlédl a které ještě zbý

vaji. 

Tato "vizuálni konceptuálni struktura odkazů'' [45] vyžaduje pečli

vou rozvahu a vytvořeni správného modelu tak, aby uživatel měl o 

průběhu svoji interakce se systémem stálý přehled. To je možné jedi

ně tak, že si dokáže v libovolnou odpovědět v libovolné chvíli na tyto 

tři otázky 1) Kde to jsem? 2) Kde už sem byl? 3) Kam můžu jit dál? [27] 

Stav neschopnosti odpovědět si na tyto otázky se nazývá "Ztraceni 

v Hyperprostorurr [14] a je definován jako neschopnost uživatele po

kračovat v navigaci hyperprostorem, protože nemůže ziskat přehled o 

informačnim prostoru ve kterém se pohybuje. Problém je řešitelný 

důsledným použivánim následujicich zásad tvorby hypermediálniho 

systému [49]. 
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Zásady tvorby hypermediálního systému: 

+ Používat smysluplné záhlaví dokumentů které jasně iden

tifikuje obsah dokumentu. 

+ Navigačni nástroje a pomůcky musí být popsány textem. 

+ Popsat původ, autorství, kontaktní informace na autora, 

datum vytvořeni a další informace na viditelné místo 

v dokumentu. 

+ Stránky by měly být krátké aby se zamezilo nadbytečné

mu posouváni v okně prohlížeče. 

+ Jazyk dokumentu by měl být srozumitelný. 

+ Nepoužívat zbytečné grafické prvky které zbytečně ztě

žuji čtení. 

+ Už před kliknutím na hypertextový odkaz by měl uživatel 

systému vědět kam ho odkaz zavede. 

+ Systém záložek pro uloženi oblíbených stránek pomůže 

znovu nalézt zajímavé informace 

+ Seznam historie navštívených stránek umožni návrat zpět 

na adresu kterou už uživatel navštívil, ať už v aktuálním 

sezení nebo sezení předcházejícím. 

+ Rejstřík a obsah umožni uživateli získat přehled a návaz

nost na další stránky 
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4.3 Vyhledávání 

Internetové vyhledávací nástroje typu Search engine procházely 

velmi rychlým vývojem růstu, tak rychlým jako rychlost rozšiřováni 

internetu samotného. 

V roce 1994 byl rozsah indexu vyhledávače World Wide Web Worm 

(WWWW), jednoho z prvních vyhledávačů na světě, 110 000 webových 

stránek, už v roce 1997 indexovali největší vyhledávače sto miliónů 

webových dokumentů. Stoupá také míra používáni jejich služeb. 

Podle serveru Search Engine Watch v březnu a dubnu 1994 zazna

menal WWWW asi 1 500 provedených dotazů za den, v únoru 1997 už 

vyhledávač AltaVista prováděl dvacet miliónů dotazů za den. 

S rozlohou internetu a s nedostatečnou informační vzdělanosti ve

řejnosti, která k internetu přistupuje, se pojí další problém - uživatelé 

věří vyhledávacím strojům vice než sami sobě a klikají na výsledek 

vyhledáváni, aniž by si ověřili jeho vhodnost k zadanému dotazu. 

42 % uživatelů klikne na odkaz uvedený ve výsledku vyhledáváni na 

prvním místě aniž by četl dále, 8% uživatelů klikne na odkaz druhý v 

pořadí. Co se stane pokud pořadí výsledků na stránce změníme, aniž 

by o tom uživatel věděl? 34 % uživatelů stále klikne na první odkaz v 

pořadí, na druhý klikne 12 % [29]. 
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Google 
Web 

1. Odkaz University of Wisconsin-Madison 
42% uživatelů klikne sem UniVErsity ofWisconsin-Madison Sl;ip to se arch: Sl<ip to neiVS, Sllip to ;,;,:j 

Wisconsin with Madiscn highlighted Employment Facts Slide shm'i ... 
www wisc edu/- 13ft- 8 Dec 2005- Cached- Slmilar !lliQ!lli 

2. Odkaz Wisconsin.qov- Home 
8% uživatelŮ klikne sem Grow Wisconsin: The 2005 Agenda- Gol'emorJim Doyle's Pian I o Creal·' 

Jim Deyle detailed the relief organizations that Wisconsin citizens .•. 
>'o\'IW.wisconsin.gov/state/home/- 9t(- Cached- Srmilar pages 

Wisconsin: Life's So Good. 
The official web site ofthe Wisconsin Department ofTourism featuring sea·.,~''''' 
on vacation destinations. hotels and accommodations. camping .••• 
~'NJ\N.lravelwisconsirLcom/- 22k- 3 Dec 2005- Caclled- Srm1!ar Duoe:-

See results for. wisconsin map 

Wlsconsin: Life's So Good. 
Wisconsin Map By County · Wisconsin Highway Map· Wisconsin Map tl>, 
Go to our Free Guides page to order yourWisconsin Highway and Attrac!1on~ : 
1N\Vw.tr.:welwisconsrn.comfplacestogofmaps htm 

Obrázek 14: Výsledky vyhledávání ve vyhledávači Google. 

Jsou možné dvě hypotézy, tedy že: 

1. Vyhledávače jsou tak dobré, že vždy umístí na první místo na 

obrazovce výsledků ten odkaz který nejlépe odpovídá zadanému 

dotazu. 

2. Uživatelé klikají na prvni odkaz pokaždé zcela mechanicky 

(možná proto, že je první na který při pročítáni výsledků nara

zí). 

Zcela správná neni ani jedna. Kdyby odkaz původně na prvním místě 

byl relevantnější, vice uživatelů by kliklo na něj i kdyby ve výpisu byl 

posunut až na druhé misto. Pokud by uživatelé klikali na odkaz první 

v pořadí zcela mechanicky, nezměnilo by se procentuální rozloženi 

kliků. 

Posouzení, kdy vyhledávač označí nejrelevantnější dokument správ

ně a umísti ho na první místo ve výpisu výsledků je možné srovnáním 
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průměrů míry relevance dokumentů získané dotazováním pěti tazate

lů. S výběrem prvního dokumentu souhlasili tazatelé s vyhledávačem 

ve 36% případů, ve 24% označili tazatelé jako nejrelevantnější doku

ment druhý v pořadí vyhledávače. Ve 40% případů označili tazatelé 

první dva dokumenty jako nejrelevantnější [29]. 

Vyhledávače tedy posuzuji míru relevance vcelku správně, ve čtvrti

ně případů se ale mýti. Uživatelé jsou navykli vyhledávačům věřit a 

klikají na dokument uvedený na prvním místě přiliš často [33]. Vyhle

dávač Google dokonce umožňuje místo zobrazeni výsledků vyhledáváni 

rovnou přejít na "nejlepširr odkaz, tato funkce ale předpokládá bez

chybné hodnoceni relevance vyhledávačem. 

Je nepochybné, že vyhledávad stroje se budou s rozšiřováním inter

netu dále zvětšovat, sama velikost indexu ale nezaruči kvalitní vyhle

dáváni. V roce 1997, před přichodem nové vlny vyhledávačů, bylo 

běžné, že relevantní dokumenty se v množství nalezených webových 

stránek ztrácely. Jen jeden ze čtyř největšich vyhledávačů dokázal 

najít sám sebe - tedy na dotaz obsahujid své jméno zobrazil svou vy

hledávad stránku mezi prvními deseti nalezenými. 

Běžný uživatel se zajímá jen o několik prvnich odkazů z několika de

sítek či stovek tisk nalezených, které obvyklý dotaz vyprodukuje [46]. 
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Web ~ .sk!m.iJly ~ ~ 

Google lhypermedia ,.:u ........... I Poluoéllé.whle.d.ilván'l 
~Uasta~rem 

ti" Prohledat Internet r Stránky pouze česky 

Web Výsledky 1 - 10 z asi 3 520 000 pro hypermedia. (0,23 sekund) 

Multimedia/Hypermedia Sponzorované odka:;:y 

hvuermediil Gatewavs 
Gallery of multimedia contenl. Features ASCII art, audio, background images, clipart, 
maps, MOD soundtracks, and Quicktime video elips. 
eser·Jer org/multimedřa/· Gk- 30 listopad 2005- A.rchiv- PorJobné str~nl,l! ': PRI i Voip i GSM gateways 

! Hypermedia communicalion systems 
! VltN'W.Ilyperrns.corn Tlle Cllemistty Hypermedla Project at Viroinia Tecil 

Resources for students, educators, and scientists. S elf paced tutorials and educator 
resources. 
VW'IW. chern.vL edu/chern-ed/\·1-chem-ed.html - Podobné stránk'·t. 

A Hypermedia Glossarv of Genetic Terms 
glossary of genetic terms with pictures and links, results show also the context sensitive 
meaning of the relaled terms. 
\W\r-vv.weihenstephan de/~schlind/genglos.html· 4k · .A.rchrv ~Podobné str.3nkv 

the hypermedia researcl1 centre- University of Westminster 
The Hypennedia Research Centre is a research group composed ofacademics, artists, 
artisans, ••• lt is home to the MA degree in Hypermediil Studies .••• 
WN'vV.hrc.wmin.ac.uk/. Bk- .A.rchiv- Podobné stránkv 

Obrázek 15: Klíčové slovo Hypermédia a tři a půl milionu nalezených stránek. 

Tento problém je způsoben tim, že počet dostupných dokumentů se 

zvětšil v uplynulých letech o několik řádů, ale schopnost uživatele na

jít informace ne. Neni možné, (ani žádoud) procházet ručně desitky 

tisk nalezených dokumentů. Je nutné, aby vyhledávač řadil nalezené 

dokumenty podle miry relevance s vysokou přesnosti. Tato relevance, 

jinak označována jako koeficient přesnosti vyhledáváni, je v připadě 

Internetu důležitější než úplnost14 [46]. 

Hypertextová struktura v sobě ukrývá důležité informace o relevan

ci, je možné na ni pohližet jako na určitý druh metadat15
• Web je roz

sáhlá kolekce navzájem nezávislých dokumentů, které se od sebe odli

šuji nejen svým obsahem a vnitřnim uspořádáním, ale i externimi me

tainformacemi. Rozdily mohou napřiklad být v jazyce dokumentu, (lid-

14 Koeficient úplnosti je počet relevantních dokumentů ve fondu ku počtu relevantních na

lezených dokumentů. 
15 Metainformaci definujeme jako informaci, která popisuje dokument, ale není jeho sou

částí. 
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ském i počítačovém), v typu a ve formátu (text, HTML, PDF), metain

formace mohou být i strojově vytvářené. 

V této kapitole jsem popsal vizuální rozhraní internetu, navigaci 

v hyperprostoru internetu a některé problémy které jsou spojené 

s používáním internetu jako velké množství stránek, jejich prudký ná

růst a uživatelské návyky specifické na internetu. 
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5. Požadavky na přístupnost hypermédií 

Kvalita systému nenf určena jen rychlosti a přesnosti vyhledáváni a 

kvalitou obsahu. Použitelnost a přístupnost systému hraje také důleži

tou roli. 

V této kapitole budou analyzovány některé důležité vlastnosti hy

permediálnfho systému z hlediska jeho přístupnosti. V první části kapi

toly bude popsána přístupnost na různých prohlížečích a na vhodnost a 

použitelnost grafické informace, dále bude probrána požadovaná ode

zva systému a nakonec bude rozebrána složitost hypermediálnfho sys

tému z pohledu uživatele. 

5. 1 Přístupnost obsahu 

Nové technologie nabízejí možnosti používáni hypermediálních apli

kaci mimo tradiční kancelář a také umožňuji jejich používáni lidem, 

. kteří by s tradičním papírovým dokumentem vůbec pracovat nemohli. 

Hypermediálnf systémy mohou být zpřístupňovány nejen z velkých 

obrazovek stolních počítačů, ale i z kapesních počítačů nebo telefonů, 

které mají specifické nároky na zobrazení, například menší obrazovku. 

Často také disponují nižší rychlostí připojení k internetu, než je běžné 

u typických osobních počítačů [34]. 

Uživatelé těchto zařízení uplatňují přísnější kriteria na přehlednost 

a srozumitelnost. Nejproblematičtějšf jsou v tomto směru zařízení 

typu mobilní telefon. 

Prohlížecí software přenosných zařízeních nebývá zcela kompatibilní 

se stolními počítači, většina standardů je ale podporována . 
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Obrázek 16: Kapesní počítače a mobilní telefony disponují malou zobrazovací plochou. 

Některé webové stránky se zobrazí bezchybně až na monitoru který 

dokáže zobrazit 1280 x 1204 obrazových bodů najednou. Jejich infor

mační hodnota navic bývá často mizivá. 

Na obrázku (viz dále) jsou čtyři možná zobrazeni toho, jak bude hy

permediálni aplikace vypadat v závislosti na stupni uzpůsobeni různým 

zařizenim: 

1. Stránku je nutné pro kompletní zobrazeni posouvat horizontál

ně i vertikálně, správně se zobrazí pouze na velkém monitoru. 

2. Stránku neni třeba posouvat horizontálním směrem, ale důleži

té grafické prvky nebo tabulky (v tomto případě dokonce název 

instituce) se nezobrazí správně. 

3. Některé prvky jsou zalomeny a přehlednost je snížena. 

4. Zobrazeni je stejné jako na velkém monitoru stolního počítače. 
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X 

Google·· 

Obrázek 17: Vliv kvalitního návrhu stránky na zmenšené zobrazení. 
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Přístupnost pro handicapované uživatele 

Při návrhu hypermediálniho systému je nutné dbát na zachováni pří

stupnosti systému pro osoby, které maji ztíženou možnost přístupu, ať 

už dočasně, například pomalým připojením k internetu, starším typem 

počítače, poškozeným počítačem s nefunkčními některými perifériemi 

nebo osoby trvale handicapované pohybově, mentálně, zrakově nebo 

jinak. 

Zvýšeni přístupnosti je třeba realizovat tak, aby bylo prohlíženi sys

tému možné i jinak než obvyklým spojením zobrazovacího zařízeni a 

ovladače v podobě myši. 

Pro zrakově postižené, nebo uživatele, kterým čini čteni problémy, 

je nutnosti použiti vokálního výstupu, Braillových čtecích strojů nebo 

zvětšeni pisma a v mnoha případech použivaji klávesnici misto myši. 

Pokud nemohou používat klávesnici, je možné využit zařízeni na roz

poznáváni mluvených příkazů, zařízeni ovládané pohybem hlavy, úst 

nebo oči. Tato zařízeni jsou technicky realizována jako doplňky běž

ných prohlížečů nebo jako software plnicí funkci prohlížeče. 

Uživatelé kteři nemohou při své činnosti používat oči, například při 

řízeni automobilu, mohou použit zvukovou navigaci, jak je to obvyklé 

například u GPS navigačních systémů. Tyto systémy ale nejsou zatim 

uzpůsobené k ovládáni hlasem. Umožňuji pouze zvukový výstup infor

mace. Pro ovládáni, vyhledáváni, i zopakováni informace je nutné po

užívat jednak zrak tak i ovládací prvky nebo dotykový displej. 
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World Wide Web Consortium16 tzv. W3C tvoří normy a standardy pro 

tvorbu hypermediálních aplikací a vytváří také Web Accessibility lniti

ative (WAI) - návody a prostředky pro vývoj přístupných aplikací. Ty 

jsou rozděleny do následujících kategorií: 

+ Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) - Směrni

ce pro nástroje na vytvářeni aplikací. 

+ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) - Směrnice 

pro přístupnost obsahu. 

+ User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) - Směrnice 

pro prohlížeče aplikací a jejich doplňky zvyšující přístup

nost. 

Tyto návody a směrnice jsou přímo provázány s technickými nor

mami W3C, to umožňuje jejich snadnou implementaci, testování a 

používáni. 

Návrh uživatelského rozhraní hypermediálniho systému a prohlížecí

ho software je vhodné realizovat tak, aby bylo ovladatelné jednou 

rukou [34]. Ta poté musí vykonávat minimální rozsah pohybů pro plné 

ovládáni systému. 

Toto je kompromis mezi specializovaným software a hardware nut

ným pro umožnění přístupu handicapovaným a ovládáním které je 

běžné nyní. Navíc je však toto ovládání snadné na používáni a to na 

pracovním stole i ve ztížených podmínkách na mobilních zařízeních. 

16 Pro další informace navštivte http: I !www. w3.org. 
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Uživatelům umožni snadnou navigaci hyperprostorem která neni ná

ročná ani závislá na použiváni myši a která umožni běžné použiváni 

hypermediálnfch systémů osobám se sniženou mirou pohyblivosti a 

uživatelům bez předchozfch zkušenosti s počitačem. 
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Nadbytečné informace 

Grafická informace je dnes brána jako standardní součást webových 

stránek a i velká část hypermediálnich systémů ji obsahuje ve velké 

míře. To způsobuje delší prodlevy při načítáni a zobrazováni jednotli

vých části systému a přitom často neposkytuje žádnou informaci. 17 

Navic může odvádět pozornost a snižovat přehlednost systému. 

!r "~ n•c ,1. C'Y' '• J H' > 

o Ůt~r. 

IIY<r.U.'I'(API\O)[ť,l'ť 

i'<lfJil•tiiOii lOIHIH 

;---- .. -~---· -- ~----

;::t:~u.,-,j,",l,.•,-.: ... 

l'ř'dded 1<!dd11Ýfl,, ud!!ndrm)ÍI h <1 ofohoiJ"'n:fdt r!FttlonwvYdt, rl<Jurú:nith ,-, dt~rrl<~i'nidt Jtl"itd Út'>t, 
~nu 1 

Obrázek 18: Kvalitní návrh počítá se zobrazováním bez zobrazení grafické informace. Zde chybí název 

instituce. 

ll~rnv inf01•nncrd:ch :;tulii1 i\ lmi)Htun:ictui Ul( PP C111 uf 2) 

ID1'!mi'OO'illii!!""'IM''·*'Y·•A•i••tflmnl!m 
Ouodni ~:tránlut llundn1 llt!.•,lnlta EHGI,Jt:ll OEIWIOH 

I'Ril!II,CIJliT TEUfO 1/FJJ 
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;~~ ~.~j~~~ Íc i/'j~~Í~l~:.~~~~~~~~ !1:J1l Jl f~~~~ ý~ h~ Y~!}~~:.j~~ ~c ř,n ~o ~j~~ f.t :c n leh 
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Obrázek 19: Textové zobrazení stejné stránky v textovém prohlížeči Lynx. 

Ještě větší problém představuje použiti grafické informace místo 

textové, tedy použiti obrázku který zobrazuje písmena. Některé maž-

17 S výjimkou systémů které slouží primárně k zprostředkování grafické informace. 
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né problémy, které timto postupem mohou vzniknout jsou zachyceny 

v příkladě obrázků výše. (viz. název instituce) 

Pokud je vzhled systému důležitý a je požadováno použiti grafické 

informace, například pro zdůrazněni významu instituce, je vhodné 

použit technologii, která umožňuje odděleni formy a obsahu. CSS, 

Kaskádové styly (Cascading Style Sheets) slouži k přiřazeni grafické 

informace k textovému obsahu a mohou se použit i k prostorovému 

rozvrženi obsahu. Při jejich použiti je možné diferencovat zobrazeni 

pro různé prohlížeče. 

Textová informace je přístupná samostatně a tim je zaručena pří

stupnost například pro starši počítače a handicapované uživatele. Na 

obrázku (viz. dále) je text HTML stránky a tři různé kaskádové styly. 

css Zen Garden 

The Denuty of CSS Design 

Adm~<~mtrlllian of'r.bi:Q~~ b= a.:cowpliW,hildy tbr-cvihCSS-bzu~ddeijju S=krtanr !lj·lelhedliomtheliltto 
badililuothUpqe 

Th~ Road to Enllahtenment 

l111cin; 11 cb:k nod.dr=}· mod by~~~: past rt!ia ofbl=-s.".-specific tit~p., iw:cmp!IIWk DO~h. mdbrolo::u CSS -· íod:!y, .;e =t de:sr lhe rcind ufpztP=I!ca Wd! cnli(;htem=th.>.o bem 4.:00-.:d thmW ID che tildo• dfc:t; offl!lk 
EU tl~~: W3C, WéP=lthe=jorlnav;tera:= 
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Le11m IIIIHe the ()"dto be) tiroe-hoooredttclluiqu6inw:w mdimi"""t'Rling liubion. Be.:ome Dll': lrirb ll~~: web 

So "\\1uat !s ntls Almut~ 

TI•oreil ckmly 11n=lfcrCSS tobetllkmseriamlybySJl!P!Iicmtim. TheZo:nGól.ldenllimtto exci!e,impile, :md 
~~ticipi!ĎCD. TobePn, \i!:W.tame d'W~<bi;minlhe~- C!íd.:ingonllll'!OM 1\i!ll=ithestyksl=t 
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Obrázek 20: Textová informace a její proměny. 
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Pro správnou funkci software umožňujícího zpřístupnění obsahu hy

permediální aplikace alternativním způsobem, například hlasovým vý

stupem, je nutné, aby všechny informace byly v čistě textové podobě. 

Dodržením tohoto postupu bude umožněno i prohledávání informaci ve 

stránkách obsažených. 18 

18 Častý nedostatek PDF souborů vytvořených digitálně z papírové předlohy. 
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5.2 Ikonické zobrazení 

Použiti ikon v hypermediálnfch aplikacich má přinos pro asociaci 

metafor z reálného světa na prostředi hypermediálniho systému. Je 

ale důležité použivat relevantní metafory. 

Napřiklad známý nákupni košík z internetových obchodů se liši od 

reálného nákupního košíku tim, že stači vložit pouze jednu jednotku 

zboží a kvantitu specifikovat později. 

pping c:art 

.-. i•. RT .n. 1._.,....., ~ : "-' 

Obrázek 21: Nákupní košík. 

Our hp 

(instru 
To ::;1:! 

"::;h 
c 

Čitelnost a rozpoznatelnost jednotlivých grafických prvků je také 

často problematická. 
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A B c E 

1 2 4 5 
Obrázek 22: Uhodnete význam ikon? 

Správná odpověď: 

A: konfigurační soubor, B: vybrané položky, C: přechod o úroveň výše, D: schéma, E: objekt 

1: stav baterie přenosného počítače, 2: složka s hudbou, 3: barva pozadí plochy, 4: nastavení obrazov

ky, 5: fotoaparát připojený k počítači. 

Během tvorby hypermediálniho systému je vhodné navrhnout něko

lik variant vzhledu ikon a nechat je posoudit budoucími uživateli sys

tému. 

Umístění ikonických prvků je také důležité, existuji ustálené meta

fory, které mají často stejné umístění na ploše hyperprostoru, napří

klad obrázek lupy značicí vyhledávání bývá umístěn v pravém horním 

rohu. 

Rychlost, kterou se uživatel pohybuje informačním prostorem, je 

závislá nejen na rychlosti načítáni stránek, ale i na době potřebné 

k orientaci na stránce. 
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5.3 Odezva systému 

Rychlost odezvy systému 

Schopnost uživatelů pracovat s hypermediálním systémem je závislá 

na rychlosti s jakou je systém schopen reagovat, například webové 

stránky které se zobrazují rychleji, mohou být uživateli posouzeny 

jako zajímavější [37]. K určení tolerance uživatelů ke kvalitě služby 

(Qo519
) je nejdříve nutné zjistit, které faktory vnímají uživatelé jako 

důležité. 

Při sledování chování třiceti respondentů na webových stránkách 

provozovaných pro účely testování v izolovaném prostředí s prostředky 

pro ovládání délky odezvy byla monitorována interakce respondentů 

s hodnotícím systémem a jejich verbální komentář [27]. Zobrazení 

následující stránky požadované respondentem bylo zpožděno o inter

val 2 až 73 sekund ve dvou módech, buďto bylo zpoždění určeno 

pseudonáhodným číslem v daném intervalu nebo bylo konstantní. 

Respondenti měli hodnotit rychlost načtení každé stránky pomocí 

hodnotícího systému který měl čtyři možnosti hodnocení: vysoká, 

střední a nízká rychlost načítání a tlačítko označené křížkem pro 

označení pro ně neakceptovatelné doby nečítaní. Proběhl experiment, 

kde stránka byla po simulovaném "načítání" zobrazena vcelku a expe

riment s postupným načítáním, kde byl zobrazen nejdříve text a poz

ději obrazová informace tak, aby byla stránka zobrazena celá až po 

uplynutí určeného zpoždění [27]. 

19 Quality of service. 
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jRychlost načítáni 
/ indikovaná respondentem 

Vysoká 
Střední 

Nizká nebo X 

Požadavky na přístupnost hypermédií 

Načitáni stánky 
vcelku 
O- 5s 
> 5s 

> 11s 

Postupné 
načítáni 
O- 39s 
> 39s 
> 56s 

Tabulka 1 - Hodnocení rychlosti načítání stránek. 

Pokud se stránky načítaly postupně, respondenti projevili téměř 

šestkrát větší toleranci k délce načteni celkové stránky. Postupné na

čítáni a technologie streaming20 tedy mohou být efektivní k udrženi 

pozornosti uživatelů hypermédií. 

Další výzkum zjistil tři stupně vnímáni doby načítáni. Prodlevy do 

0.1 sekundy jsou vnímány uživatelem jako okamžitá odpověď systému. 

Jedna sekunda je maximální délka prodlevy pro interaktivní dialog. 

Deset sekund je hranice kdy uživatel je ochoten věnovat pozornost 

aktuální stránce [30]. 

20 Technologie Streaming umožňuje prohlížení multimediálního obsahu bez čekání na sta

žení celého balíku dat, přehrávání je tak možné zahájit ihned. 
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Závislost na době strávené interakcí 

Vliv délky trvání jednoho sezení na kvalitu služby vnímanou uživate

lem, je obzvláště důležitý v oblasti e-komerce. Tolerance uživatelů 

k prodlevám v interakci se s dobou strávenou pracf se systémem snižu

je. 

Uživatelé vnímají kvalitu interakce často podle toho, jak se jim daří 

plnit účel interakce, v případě e-komerce je to často provedení náku

pu. Dilčí úkoly, jejichž splnění je nutné pro dokončení úkolu, (tedy 

realizace nákupu) jsou přirozeně řazeny tak, že hlavní úkol, tedy ná

kup samotný je až poslední. 

Jestliže dojde během interakce k úbytku zájmu uživatele, vyvolané

ho čekáním na odezvu systému, může systém přijít o zákazníka. Pokud 

uživatel pracuje s hypermediálním systémem delší dobu v jednom se

zení, je jeho tolerance odezvy podstatně nižší, prodleva kterou uživa

tel vnímá jako příliš dlouhou se zkrátí asi na polovinu [27], viz. obrá

zek. 

I ---+- Max. Odezva -a- Max_ tolerance! 

30~------------------------~ 
~25+---------~--------------~ 

~20+---------~------~------~ 
~ 15 +--------:~--+-+------+-.:>,"-------~ 
~10+---~~~~~----r-+-~--~ 

5r,~-r~~~~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ "="""" "="""" N 

Počet navštívených stránek 

Obrázek 23: Doba odezvy a její tolerance_ 
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Zpětná vazba 

Uživatelé očekávají rychlé načítání stránek, jsou ale ochotni čekat, 

když ví, že právě prováděná operace je časově náročnější, například 

provádění vyhledávání [29]. Je důležité, aby hypermediální systém byl 

předvídatelný. 

To znamená, že je vhodné aby uživatel měl v hypermediálním pro

středí k dispozici ukazatele podle nichž by mohl odhadnout, jak dlou

ho bude operace která právě probíhá, trvat a jestli systém vůbec od

povídá na požadavky uživatele. Současné prostředky dnešních prohlí

žečů internetu takové prostředky obsahují, ale ty zřejmě nejsou efek

tivní, jak se ukázalo v experimentu [27]. 

To se týká hlavně časů delších než jedna sekunda. Pokud je technic

ky možné odhadnout, nebo určit celkovou dobu čekání a zobrazit ji 

uživateli, zvýší se pravděpodobnost, že uživatel bude se stránkami 

spokojen. 

Podle případové studie společnosti Proven Edge je poměr přerušení 

načítání stránek21 do velikosti 40KB22 zhruba 30 %, přitom stránky 

menší než 34KB mají poměr přerušení 1 O %. 

Při použití technologie postupného načítání dojde ke zvýšení tole

rance odezvy ze strany uživatele, podobný efekt mohou mít i jiné pro

středky informující uživatele o průběhu zobrazování stránek. 

21 Poměr přerušení načítání stránek je procentuelní zastoupení uživatelů kteří nečekají na 

načtení stránky a radši přeruší operaci. 
22 Tedy více než 10 sekund pro uživatele analogových modemů. 
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Dalšim způsobem sniženi času potřebného k zobrazeni stránky, je 

zrychleni připojeni od poskytovatele obsahu k uživateli. Tak bude 

možné přenést větši množstvi dat v konstantním čase. 

Stránky načitajici se pomalu, vypovidaji podle respondentů studie 

[27] negativně o instituci, kterou stránky reprezentuji a také o bez

pečnosti osobnich dat které uživatelé instituci svěři. 

Žádné upozorněni neni třeba, pokud je reakce systému provedená 

do jedné desetiny sekundy [30]. To by ale pro běžné internetové 

stránky znamenalo, že uživatel musi být připojen k serveru připoje

ním, které je schopné přenést v této době jak uživatelův požadavek 

na informace, tak odpověď od serveru. 

Takové připojeni je velmi finančně nákladné, například pro stánky 

velikosti 1 OOkB to znamená připojeni s přenosovým pásmem o šiřce 

8Mbps. Je ale možné vytvářet úspornější stránky, které se načitaji 

poměrně rychleji. 

Napřiklad rešeršní prostředí Dialog Classic použivá pouze textové in

formace, nepouživá hypertext, ale ovládáni klávesnici23 a jeho odezva 

je velmi rychlá, uživatel je informován o průběhu hledáni v bázich 

Dialogu textově. Novějši rozhranni Dialog Web obsahuje stejné data

báze a kromě zachování vstupu z klávesnice umožňuje hypertext. 

23 Jedná se o klon uživatelského rozhraní dostupného přes řádkové dialogové systémy. 
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Weloome to Dialogclassio Web (bn) 
D.1.a1aq level 05.06.010 

!..ast: lagoff: oeoc;;OS 23:04:25 
Lcoon f;tle-205 09oct:05 04:12:29 

*'** AU1lOONCEHEHT ohli 

--UPDATED: L'!lportant Ho'Cl.C:e t:o Freelance Autbors-
See HEL!? FRE:El.AHCI tor more informat:ion 

Nm' FILES REu:ASED 
"""'"Ccmput:e:r .an~ Inform.at:ion Systent!l Abstract!! (Fi.le 56) 
...... Electrcn.l.c.!! and Communl.caticns Ab!ltracts (File 57) 
.. .,.,.Sol.id State and SuperconductivJ.:t:y Ab!rt:rac;:;s (file 6!!.) 
...... A!ITE: Ab!!tract:.!! .1.n Ile~; Techncloqies {File 60) 

RESOHED UPDAIDlG 
,.,.,.ERIC {File l) 

Chemical St:ructure Searching: now a\•ailable in Prou!! Science Drug!! 
o! the Future (F~53), Il15 R&D Focus (F44S), EeilBtel.n Fact3 {F390), 
and Der-.1ent Chemi.:n:::::y R~ource. (F355) • 

>>> Em::er SEGI!-1 E:OMEBASE !cr 0.1-aloq Announcement:s <<< 
>>> cf new da;;abd;.!leB, price change!l, ecc • 

• ,...,. DIALOG HOHE3ASE. (5H) HeJ.n I1enu ...... 

Int'ormnt=ion: 
l. Announcement!l (new f.ile!l, relaad.!l, etc.) 
2. Da.t=aba!le, Ra.t:es, & Cammand Oe:.!lcrJ.ption.!l 
3. Eelp J.n ChcC!Il..ng Dacaba!le!l for Your I opic 
~. CUst:omer 5emce!l (t:elephcne 6:!!.!11!1tance, traJ.ning, !leminar!l, etc.) 

CommandL ____________________________ j ~ O d4;tjHfltirt!$!tirt!l~ 

co~r;:.v~~j! CI) rJ.!.p,Ji!ii.JHI@!twí«U!!tSMií§.\ditif! ~ 

Obrázek 24: Rozhraní DialogClassic. 

All Elll"O}H' 

To se arch t.he database index, select two ar more databases and enter your se arch tenns ••• 
~ 324:GermanPatents Fulltext 
P" 331:Derwent World Patents Index First View(Sl.l,;[) 
P" 345:lliP ADOCiFamilv and Lega! Status 
P" 348:European Patents Fulltext 
W: 349:WIPOIPCT Patents Fulltext 
P" 351:Derwent Vlorld Patents Inde:c® 

fF"i 371:French Patents :.......,.; 

Back to Europe 
Back to A11 categories 
® 2005 The Dhlog COipontion 

obrázek 25: Rozhranní DialogWeb 

Novější rozhraní, které využívá hypertextu a jeho zobrazeni na počí

tači uživatele je velmi rychlé, používá vyhledávač Google: 
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Mlftr1jsingpromnms-Bumnasr. Sn!utjonr, -~ 

Mnke Goog!e Your HnmepJlll!l.! 

Obrázek 26: Rozhraní Google - velikost stánky 12Kb. 

Rozhraní portálu Seznam je mnohem náročnější24 na přenos dat od 

serveru k uživateli a také na vykreslení na obrazovce. 
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Q hoki!'J le!enly real.ty vYrobil 
cestovaní 1\ot~'Y M restaurn~e '!LY 
cest.kllnc:eli!i'e hračky rnaii-st;•i Ř weJ:.design 
~ h'Y maOúy iemes!nici ~.~ 
čas o psy llud!la ,'; znUe2peCen! 
!1 I N s tužily =Dbll'<ll 
den~;y mformi!ce mi.bytet. sofiware :draví 
depra·:11 !11sl,uce nitřmii sport :prn~od*IYi 
dÚmR:nhtadn mternet ncmocntce slll~ebnictvi 

d1•efe ,,tenery noteboof.y stětamini ~ 

,. Z11loiit novou e-mailavou :schránku 
--:.::::::c:::::::::::::::::::":::::::::::::::":" 
~ it'i!;!.dnes15až19'C ~nlra17"C 

V Asii se pohfešu!e skuJlli:lg, 

českVch horolezců 

' i • PolácivolínověhOprez.idenla 
! • Tedlnopartyv oslravstté lcol:so•Tié bez: problémú 

i .. Polllfd vraceli aula radě!i si držf ai 30 ttsicnáhrady 

i " V'>'VOIEni Monil:a pláč~t dovily se vraci /,llchal 
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i ~• Smutn'Í'Roslclc-f ro;:tJodulicimomenlnezyt3dl 

! ~· FORf.1ULE· v Suruce whrál Fin Rail-:ttónen 

09:JU V Burgenlandu, rozloltou tfetí nejmenší 
ra~:ouské Spolkové reml, se v neděli konajivolby do 
zemsJ.:ěho sněmu. Vice net242 ... 

i ~ ~:~~r:~~:~ ~e~~~t11~1~~Ý!':~j~t5v:~r~,á~~11\ ~ 
i a nebudete_,:-~ 

! • 81g8ro!herKarei&Syh;a·Mi!uluté ale 
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: • Hugh Grant !a~:o lesbiď:a 

! • Romana Vituva· iadně s!Hitom přirodat 

-----------~~~~-~-~!~-~~-~ -~~~~-~~~-~~--. ll i j • Milan se holi ůnosu ... 

: • Orálni sex 1 přEd Shrelrem! 
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. ;-i:r.··:,·~~· ~ net4ne! 

24 Doba stahování je více jak osmkrát větší, například pro zobrazení každého jednotlivého 

obrázku je třeba kontaktovat server a zahájit stahování. Tím dochází k dalšímu prodloužení 

celkové doby stahování. 
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Obrázek 27: Portál Seznam- 100Kb, osmkrát více dat. 

Na obrázku je rozhrani Seznam zobrazeno ve vzájemném poměru s 

rozhranim Google. Zabirá vice než čtyřnásobek zobrazované plochy. 

Informace které nejsou vyžádané25 uživatelem mohou mást a odvádět 

pozornost od úkonu který uživatel pravá di. 
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Obrázek 28: Porovnání velikosti stránek Google a Seznam. 

25 Přísloví "Obrázek nahradí tisíc slov" lze doplnit rčením "ale zabírá deset tisíckrát více 

místa. rr 
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Stejně jako Seznam, většina internetových stránek spoléhá na in

ternetové prohlížeče a neobsahuje žádné ukazatele průběhu načítáni 

a zobrazováni. Zpětnou vazbu tak může zprostředkovat pouze prohlí

žeč sám a ten nepodávává dostatečnou zpětnou vazbu nebo uživatele 

mate. 26 

EJle gdit Yiew Fe.vorites §.roups Qptions Iools ~indow t!elp ·! Search ,A 

o .• 
i 

: Address tJ http:/fseynam.cy/ 

:e; 
iYJ ~.· 

I FJ User lnterface .. lro~l find .. :j FJ CUE: A Usabíi.IJ FJ Web 2.0: The ... )) FJ lterative Desi...l 

i] The page cannot be displayed 

The page you are looking for is currently unavailable. The Web 
site might be experiencing technicaf difficulties, ar you may need 
to adjust your browser settings. 

Please try the following: 
,s;; I 

§) Opening page http://seynam.cy/ ... 1!5.70244.52 O bytes · 67M 5 A 

Obrázek 29: Ukazatel načítání (1 %) je v pohybu i když stránka neexistuje. 

26 V prohlížeči Internet Explorer ukazatel průběhu načítání zobrazuje probíhající činnost i 

když fakticky k načítání nedochází. 
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5.4 Počet kroků nutných k nalezení informace 

Při dobrém návrhu struktury informačního prostoru by nemělo dojít 

k přílišnému vzdálení stránek, které spolu souvisí a tak k rozmělnění 

vazeb hypermediálního systému. 27 Důležité je, aby hyperlinky propo

jovaly jednotlivé informační objekty pokud možno intuitivním způso

bem. Protože se nedá dopředu předvídat, kudy se uživatel bude 

v hypermediálním systému pohybovat, je důležité věnovat pozornost 

testování, ať už v řízených podmínkách, či v praxi. 

V této kapitole jsem analyzovat nároky hypermediálního systému na 

přístupnost pro uživatele se ztíženou možností přístupu. Hypermédia 

snadno přístupné handicapovaným uživatelům jim umožní využívat 

informace v systému uložené, navíc usnadní práci i ostatním uživate

lům. V případě komerčních systémů zlepšení přístupnosti přináší měři

telný zisk. S dobrou přístupností souvisí i rychlá odezva systému, nej

lépe v podobě rychle načtených stránek. V případě pomalejší reakce 

systému je nutná zpětná vazba informující uživatele o době nutného 

čekání. 

27 Viz. Práce o informační detrakci od J.M. Bloudila. 
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6. Hypermediální aplikace 

V této kapitole představím kvalitní hypermediálnf slovník Wikipedia 

jako příklad úspěšného zpřístupňováni encyklopedických informací. 

Wikipedia je navfc zdarma a každý se na její tvorbě může podílet. 

V další části kapitoly představím možnosti použití hypermédii v e

learningu s praktickými příklady. 

6. 1 Wikipedia - hypermediá/ní slovník 

Internetový hypermediálnfm výkladový slovník Wikipedia28 je příkla

dem úspěšné hypermediální aplikace. 

Jeho zvláštností je možnost úprav v reálném čase, která je umožně

ná hypertextovými prostředky. Slovník je dostupný v mnoha světových 

jazycích, například anglicky, německy, francouzsky, polsky, španělsky, 

portugalsky, italsky, holandsky, švédsky a japonsky. 

Celkem databáze obsahuje devadesát jazyků, ve kterých je 

v databázi uloženo alespoň 100 článků. 

28 http:/ /www.wikipedia.org/. 
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S Createnrcaunt/lo!Jin 

Censorshifl 
Fram Willipedra.the free encydopi!dra. 

/r, ancumt Ro"'e censcrship t1·a~ lhe affire ar fundicn cf a !<f!!QQ! Th:s art;c!e rs abou/ ctm/rols o•er pub/,cafrOfl ;md disC!Jss•ar, 

1he utemnl fo;- lnt'ensa1s a gmm a dtnrt'e ar Otpan /Ira/ :;errs!Hi i/.:; am•itcnment r:; alilW.úQ( 

• MamPage Consorshlp is the use of .\ll..i!.!Q ar g10up power to control fmsdom of rpmre<:sion ln a medem sense censorship ccnsists of any attempt 
to !lllppress infonrriltion. poinls of~rew. or methotl cf expulssion such as ll!1. or ~ Cansorship is commcnly used hy social 
groups. om11nrted relrqjpns. ~andnPYillil.IIl.ruJ Howe'ler,lhere are also numerous groups whichoppasecensorship 

• Communlttporbl 
• Cunentllv!1nts 
• Roce.ntdlangas 

Contents~ • Randomp:~l)e 

• Help 
• Oonarlong :~ 

!~ro 

• Deutsctl 
• Espaiiot 
• flilll~IS 

• ttal•ano 

31Pw...,ntron~ndbymr'illlllil. 

'>?f':ensm!ihip;uoundltmworh:l; 
J30thr.rtmesofccnsomllm 

i J~CNJ~Of?hinofrnfidl<l 

iJ!!Il!!Ollr.o 
f"OliOI;l!icno;; 
!fil;tlmml!ln~? 

i~Lemt.'i 

• f·laderlands 

Cennorshipcan be explicit, asin laws passedto p11M1nl mfOfmnlion bamg published orp10pogated (as rn ~ . .hhi!!i!. ar~ 
8r.a!Jii whefi!o certain tntemet pages ara not permítted entl)'), or 11 can be tmpfictl, tal~inq the fonn ol iotlmulalmn by g!M!rnment or e~en 
bypopularcensure. ~~hempeople a1e aflaidlo e>:press Drsupporl certain opinrcns forrearo:f!osmg theirlives. urtheirjobs. posilionin 
society, or m academ1a. their a~:ademic crodibrhty. ln lhis IaUer lotm 11 1s si mil ar to McCRrthyism These two fonns {axphcrt and imphcJI) 
can be generahzed to reprosenl laws and gD'Jemment authonty (el<plicltj an:l social forces or social persuo!ilon (1mphc1\) 

• SID'.1!nčln:; 

• Svensl':l 
• Pol~~~ 

State Secrets 

Yi.I!!l!!ng censDr:;hip 1s carried cul wtth the intenHon ofpre;·enHng lhe release ofinlonnatJon lhat m1ght be ad1<Jnlageous to the ~ 
Typica!ly rt im•Dives cl:fuscalion of trmes or locations, ur delaying the release ol mfonnalion (a g the objsct1ve of an cperation) un1il it is 
ol no possible use to enemy fo«: es Menlion cf weapons and equipment (especially if nal'.oly inlroducad) i s ancther fm'Ounte are a for 
censorohip The moral is3ues bere aro somewhDI drfferent a~ release ol thernformotlon conies a high rh;k ol increased casualties 
among one's !W.Tl fon:es and poss1bly Joss oftheo~arall cDnflict 

Obrázek 30: Heslo cenzura ve slovníku Wikipedia. 

Systém využivá možnosti hypertextu k propojováni hesel navzájem a 

ke shlukováni podobných pojmů. Obvyklou funkci prohlížečů je ozna

čeni již navštívených odkazů změnou jejich barvy. 

phenomenon for avuiding censor:;hip and spealcing directly to members nf sociely is cullur~ mmming, where indi>iduals or non
r::onfonnmg grnups use large-s~:ale carpm-atetechniques to attacll impficrt dominalion and censorship lhrough tri~ial or deliberately 
irrelei<JIII massages More trad1tional!y. mas s protests are a methcd far res1sling unwanted imposit10ns 

Censorshlp around the world 

• CPnso1shrnmAustmlia 

• CensmshioinEgypt 
• Censorsh1pioFrancP 

• Censorshm m Gennany 
• Censorshmjn hag 
• Cgn~o1ship ml.1nlnysia 

• Cansoa;hmmthe Republic ofhal;md 
• Cen~grsl11p in the Llniled Kmgdom 

• Censnrr.!ripmfllll Umtrul Stp!es 
• CgnsorshipinSmgapore 

• Internet censor;;tripmthg feople's Rr.pubhr. ofCh1na 
• Cr.nsorshmmTajyvan 

Other types of censorshlp 

• k!.u!?.mshipincyherspace 
• Censorslripundl'rcommunrstremmes 
• Censorshiounderf;~scistwnime'> 

• CensorshiphyOmnni?ed R"ligion 
• Gavarnm"n! C!,'I1Sorship 
• B1bhcpl c:ensorshin 

Censorshlp of media 

• CensorshipDfmusic 
• Banned bnoks 
• Bpnnedfilms 

" Bnnnrui~iileogamqs 

See also 

• Jl.utocensmsh'P 

·~ 
-~ 
• Thomas 8awdler 

• lhe J&m;oiPrl EL~ {banned Looney Tunes and MeiTiu Melrxtms car1oons) 

Obrázek 31: Hypertextové odkazy na další definice. 
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Wikipedia je šířena pod GNU Free licencí. To znamená, že je zdar

ma veřejně přístupná a každý ji může upravovat. Všechny úpravy jsou 

systémem sledovány a je možné prohlížet podrobnosti úprav, stejně 

jako vyvolat zpětně starší verzi dokumentu. 

3 Create accounl f log ln 

View (previous50J ~I (lQ I.@ I jQQ llli I i!!.!!) 

Legend: (eur)= diffi:renc:e Wl!h cmrent vel5ion, (lasl)= dilierence with preceding version. m = rninor edit 

~~!fl!i~'-~ ~e!!'~e~~~l'?n_~--

• ~~~-r) ~~ ,. --~Q-4~. _1J_!_•~iJf ~~05 . _60 -~q 5.!_1~9- J~S~-~-IIi:;2~ 
• (g!!.l iliii.ll ~ ~5-19 5 M~r 20~5 ~. (;::.C_~r_lcmn:~.~p a_:p_um_IJ!••J ~~~!ť-11.: ~-voi?.r:edirJ.. 
• (grr) (!.rW.) 17 09 J Mm 2005 ~ m (=.Ot!wr lyp•J:> ol r;en:_-or-sfllp • added a ca/egDI)I) 

• (&.!!!) ili!21l 20 16 18 Feb 2005 ~ m (Reverled edtls by 68 1JB 203 57 fo lasl ver.sion by 168 25J.226.6) 

• (!;.lli)fum) 2015 1flfeh200t; ~ b.Si.tlr, S•.'cr~:l:•) 

• W!r)ť!i!.§!) 1J5014Feb2005~ 

• (Qrr){faat) U57 Mfeb2005 ~ 

• (Qn:J<l.i.W.) 2J·5B 13 Fl!b 2005 ~ (.:::,.Pt!'~·enlr.m dn:J h)lpa:.:;,;tgJ 

• {grr}Q.!I.m.) 1740 9Feh2005 ~ (=z.Elitc:nallm.t.s} 

• (ru!)(!aiDJ 17389Feb2005 ~(=.fJuota/ion:;) 

• (gillffim) 173].9Feb2005 ~ (=btemalhn!<,,} 

• (grr){jjW) 17·37 9 Feh2005 ~ {::z.Edam,Jii>:rk'i) 

• ú;.tlr)(li§!) 13"36 9 foh 2005 Z:l..J4..ID (=lmplollwn/;'1/wn) 

• {gjr)Uilltll 00 06 9feb2005 ~ (=OuD/.JIID115) 

• (gjrj{!.!!.al} OO·OJ 9Feh2005 ~ (:::::.l:x/ti 1na!!u:l\:;} 

• {g[)(!.jlli) 19 J? 7 Feh 2005 ~ (Drsmfopeťlta -;. Soun:eWafch- :::::..S-r.--e a/::o) 

• {gill{!W) 22·22 5 Feb 2005 .íii.:til1.U..1 (:::::.01/mr I'JJiriS of ce!lsc~~,n:pJ 

• (l;.ill){!nQ!) 1!11)55feb2005~(:::::.Exfen•r11/mlr;,J 

• (91!:){J.rn) 15·5( 4 fob {1005 ft2...:1.!L!!.. (+rl.} 

• (grr)Uil.a!J 03·19 Jfe!J 2005 ~ (Men/JDntlre.simtlanvordscenserand.!:ensor) 

• (9Jr)lli!a!) OO·QB 25Jan 2005 E.lli!j (rv\'imdal!sm) 

• (illt)(!.!!.lli.l 23 44 2..\ Jan 2QOS ~ (:::::.lllwl,~mw:/,;.tm) 

• (ru!J(I.!!.IDJ 0203 23Jan2005 ~ (:::::.!yp<:::.uíc(Jm,or:::'n;;) 

• (!;.lli)t!Rill Q'lQ2 2;]Jan2005 ~ bT~"iH::;vft.en~;S~rs!lrp) 

• (.Q!!)(lruJ 222919J<~n2005 ~ m(ofmusir:) 

Obrázek 32: Historie editace hesla Cenzura. 

Podmínkou pro zakládání nových hesel je bezplatná registrace 

v systému. Automaticky vytvářená osobní stránka shrnuje všechny 

úpravy, které uživatel prováděl nad obsahem databáze. Do stránek je 

možné doplnit osobní údaje a vlastní poznámky. Wikipedia také obsa

huje interní komunikační systém. 
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• MatnPage 

3. Crente nccoum /log ln 

lowal/lan's User Page (Piease lea~l! comments for me atlhe bottom of my tal k page at User tall1 Lgwellian I will genernlly post my 
rnspcnses cm yourlalk page. lfyou wtml meto respcnd quickly. il is best to post your respcnses on myTalk page.) 

I began ethting ~ during lhe late night ofTuesday, Nmember .t. 2.!1!!1. orthe early moming hours ofWednesday, tlo'/Umher 5 
ZQQJ.l became an ~on Monday, Mal:!. 2.0.!!:! 

The lists below ara, unfortunately, incomple\e_ I also have not induded many ofthe pages in which I mak2 small edile, fixing factual, 
grammatkal,amlstylisticerrorsandwikifyinglext 

Contents(djl 

1(Paqer. besl!J,;sliJo<;elcreatqd !hJIIworkedpnconslder;:~bk 

~ 
14Panes!mowcttaoroper!oCiJ1Ipn{n;;nneqiyqnlscyrren!!Gc;Jl!On!! 
1 5 Rndueds 01 dl'lamlummtimls r qenled or wortred OIJ 

31HeEdlobear!deda'lnewmtld"' 
32Changestobemado 
33Artjdesmle!llnqe•pan5lpn 

Past 

lastupdatetothissection f<Jm>ember24.200-l. 

Pages I created 

-2211 Hand-!0-Hjmd Rnlly • Ad~ms pnll!ic;ll fumilv- .Age of Aonca!vpse -Arm!liqm Cnnsormhve Unjgn-~ • ~

nntngnnisticcgntradictlon-ApnlF!!IhM!!"t!lment-~-AtlhurSch!esing<>r·illllhenticily-llil!e!!B!m-~

~-~-8jgJenlmq.iestudiosl-~-~-~-f!ru:tr:-~-~-YY.: 

calch- Centra! Asian Reoublicil • Chi nese se ho o!- claw wndmo machine - Coase lheorem • cocacolonizatlon- Colorado Amen dme nt 

Obrázek 33: Vlastní stránka uživatele, jeho práce a komunikační systém. 
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6.2 E-Learning 

E-learning je možné definovat jako použiváni hypermédií a jiných 

elektronických prostředků ke zvýšení kvality učeni zlepšením přistupu 

k učebním materiálům a zdrojům. 

Současné školství definuje tři základní formy studia. Jedná se o: 

+ Studium prezenčni (realizované denní docházkou do školy 

a aktivni účasti předevšim ve vyučovacích hodinách). 

+ Studium kombinované (docházka do školy je snížena na 

jednou za časové obdobi - např. týden nebo dva týdny, 

důraz se klade na kombinaci aktivni účasti a samostatné 

práce). 

+ Studium distanční (docházka je zredukována na mini

mum, těžiště práce je v samostatné práci studenta na 

zadaných projektech). 

Oba dálkové typy studia vyžadují vyšší míru zapojeni studenta do 

vlastního studia mimo školu, ať již jde o samostatné práce a práce na 

projektech nebo o výuku nové látky, její procvičováni a zkoušení. Do

chází zde k oboustranné komunikaci, kdy informace přechází od učite

le na žáka (prezentace učiva), ale též od žáka k učiteli (ověřování zís

kaných vědomosti). 

U kombinovaného a především u distančního studia dochází k rozší

řeni schématu interakce učitele a žáka, kdy mezi oba komunikující 

vstupuje prostředník - médium zajišťujici přenos informaci oběma 

- 79-



Hypertext a hypermédia ve vyhledávacím procesu 

směry. Může docházet i k dílčí komunikaci na úrovni učitel a médium, 

příp. žák a médium. Médium můžeme realizovat prostřednictvím celé 

řady technologii - počínaje učebnicemi a písemnou korespondenci, 

přes výuku prostřednictvím rádiového vysíláni v australské buši, až po 

hypermédia. 

Časté je použiti hypermédii jako prostředku pro šířeni pasivních in

formaci, například PDF souboru s ukázkovými testy, kde se používá 

internet jako jednosměrný dopravní kanál. 

Použiti hypermédii přináší možnost vytvářet interaktivní systémy se 

snadnou a přehlednou obsluhou a s vysokou přístupnosti. Při klad na 

obrázku (viz niže) ukazuje jednoduchý kurz základů počítačů s využi

tím animované grafiky a hypertextu. Kromě specializovaných aplikaci 

je možné použit hypermediálni encyklopedie, jako například Wikipe

dia, nebo odkazy na internetové stránky s tematikou týkajici se probí

rané látky. 

The essential hardware of a PC includes 

• a case containing the processing 
and storage components 

• the processing components. such as 
the motherboard 

• storage devices, such as a hard disk 
• input devices, such as a l<eyboard 

and a mouse 
• output devices. such as a monitor 

Obrázek 34: Výuka základů počítačů s využitím animované grafiky a hypertextu. 
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~ OBECNA ROVNICE ROVINY I 
n 

K vyjádřeni kolmosti využijeme skalám! součin 

n=(a,b,c) 
A[a"a2,a3 ] X[x,y,z] 
n.(X-A)=O 
(a,b,c)·(X- a"y- a2 ,z- a3 ) = ax +by+cz- (aa1 +ba2 +ca,)= O. 

Obecná rovnice roviny 

Obrázek 35: Výuka analytické geometrie s animovanou grafikou a mluveným výkladem. 

Vhodnou aplikaci hypermédii jsou systémy pro prověřování získa

ných znalostí [30]. Mimo hypertextových, textově orientovaných testů, 

je možné využit hypermédii k prezentaci zvukových záznamů, napří

klad u zkoušek z cizího jazyka. Také grafická informace je využitelná, 

například k zobrazováni složitých matematických vzorců nebo chemic

kých sloučenin. Systémy je následně možné využit k provedeni testů a 

interpretaci výsledků testů vice studentů grafickým vyjádřením, což 

přináší zpětnou vazbu pro učitele. 

Při"ímací test - ukázka 

1. [2bod)j Množinou všech i·ešeuí uerovnice l!x + 5 1:>1 x -li s nezruimon x e ll'; je 

0(-o0,-7)u(l,o>) 

O (-oO,-%)u(2, "') 

0(-o>.-?)u(-l,o>) 

0(-7.-1) 

0(-%,2) 

2. {:!bo<~lj Rovnice3x2 -x+3m 2 -m-4 =O (s neznillnoux) má nulO\y koi·en právě tehdy, když 

Om=-11\m =j
Om=ll\m=O 

Om=O 

Obrázek 36: Ukázkový přijímací test. 
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Zadáni přikladů a výsledky pro opakováni studentů je obvyklý se

znam přikladů na konci každé lekce. K otázkám a příkladům jsou zná

my výsledky, takže si student při domácim procvičováni může ověřit 

své výsledky a provést samokontrolu. Řešeni však lze oddělit do 

zvláštního dokumentu, hypertextově propojeného s předchozím, také 

lze využit různé technologie ukryti výsledku (stisk tajné klávesy) s 

průběžným hodnocením správnosti přip. vyzvat uživatele k zadáni jeho 

výsledku a odpovědi ve tvaru pouze ano/ne, po prvnim neúspěchu te

dy žák musf opakovat výpočet, ne se jen spokojit se zjištěným výsled

kem. V klasických médiich lze podobné věci napodobit jen stěži (nevi

ditelný inkoust apod.). 

~ CVJČENll 

Příklad 1: 

Přímky p: x = 1 + 3t, y = -2 + 6t, z= 5 + 2t a q: x = 2s, y = 3 + 9s, z= -1 + 6s 

jsou 

Příklad 2: 

Přímky AB, kde A[2, -1, a], D[b, 3, -5] 
jsou rovnoběžné různé 

I a= 2, b = 1 I ,:..I a-= --5, b-= ~I a= 3, b = -1 ll a= -3, b = -11 

Příklad 3: 

Přímka p = AB, kde A[a, 3, O], 8[1, 0,2]je rovnoběžná 
s rovinou 4x + 2y + z • 5 = o pro a rovno 

00G0 

Obrázek 37: Test s možností opakování řešení. 
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11.Hehasbeenapctnter ..... t>uentyyears. 
0a.for 
t"b.since 
Ce, bll 
,- d.dunng 

12.TheyjurtsnttherevJ1lhout .••..•.• aword. 
.- a.say 
;-b.sald 

Gc.saymg 
f'd.told 

13.Sheesledmev;helher ...... , .Johnracently, 
II.Isee 

.~ b.I hl:\"e seen 
ťc.JS4VI 

0d.Ihlldseen 

14.She!SloOytJUOQ 
.-~a. than dnve 

100/100 

100/100 

100/100 

100(100 

Obrázek 38: Test ze znalosti Anglického jazyka se zvýrazněním správných odpovědí a hodnocením. 

Souhrny informaci pro studentův rychlý náhled do studia představu

je jen krátkou a stručnou charakteristiku kapitoly (sylabus), případně 

zobecněni kapitoly. Tato část může být odkazem na výsek studijního 

materiálu nové látky nebo individuálně zpracovaný text. Studenti tyto 

informace využfvajf pro své rozhodnuti, čemu budou věnovat svou po

zornost a pro rychlou orientaci v příslušném předmětu. Testy na pro

cvičováni s řešením a zdůvodněním jsou de facto simulaci zkoušeni 

studentů testovým způsobem. 

Návod k oužití 

Test sestavite vyplněnim následnjiá labulky. Po ťuknuti na I Sestavil ta sl I je lest sestaven, což chvili trvá 
Na dolni liště okna se spusli stnpky. Pii překročeni limi!n jste upozorněni, ale smíte polcračov.!l v řešeni. 

Odpovědi vybir.ite ťukánim myši v plislušných polích. Odpovědi můžete měnit. 

Nahomim adolnimokrajitestn jsoutlačhka.. Poťukmttinal Vyhodnotit lest \jsou vaše odpovědi 
vyhodnoceny. Ťuknutim na I Zpátky I se vrálite na tuto str.ínkn. 

O Úplný test 
e Redukovaný lest 

e]Algebrnické výrazy a jejich ůpmvy (I hod) 

0Nam11Íce I (I hod) 

0Nerm11Íce II (2 body) 
e]Definični obOl)' funkci (I bod) 

O Komplexní &Ia (I bod) 

eiPosloupnosli (I bod) 
O Goniometrické funkce (I bod) 

O Kvadratické rovnice (2 body) 

D Goniometrické rovnice O bod) 
OP!aWmdrie (2 body) 
O Analytická geometrie -lineámi ůlnhy (I bod) 

Obrázek 39: Cvičný test s možností výběru zkoušení jen některých částí látky. 
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Může jit o velmi adaptivní proces, vyžadujici od studenta zvládnuti 

jedné problematiky pro postoupeni na dalši úroveň a možnost řešeni 

testů dalši úrovně. Tato skupina testů ovšem neúspěšnému řešiteli 

nabizi pohled na správné řešeni - uspokojí tedy i studenty studujici 

metodou pokus - omyl [ 44]. 

Přistup do výukového nebo zkoušecího systému je možné chránit 

heslem a takto jej personalizovat, například pro umožněni ukládáni 

výsledků pro připad přestávky. Je možné i vytvářet testy jejichž spl

něni je kontrolováno a je povinné například k splněni zápočtu. 

Obrázek 40: Vstup je chráněn heslem. 

Pro snazši využiti hypermédii je vhodné použit pedagogický infor

mační systém. Pedagogický informační systém, (který na rozdil od 

studijního pomáhá pedagogickému procesu), může umožnit učiteli při

pravit prezentovanou látku, tyto materiály poskytnout studentovi, 

který může pomoci vhodných nástrojů procházet připravenou prezen

taci učiva, provádět cvičeni, přip. konzultovat problémy s vyučujicim 
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(prostřednictvím informačního systému) [44]. Učitel může získávat 

informace o průběhu studentovy výuky (systém může agregovat postup 

studentů v učivu) a získat tak další informace v rámci zpětné vazby z 

tohoto systému. 

Pro analýzu budovaného systému je nejprve nutné si položit otázku, 

co učitel pro systém přináší. Druhou otázkou bude, co od systému 

očekává. V rámci distančního studia učitel zásobuje žáka informace

mi, kterým říkáme podklady pro studium. Učitel se tímto způsobem 

(často nevědomky) chová i při běžném systému výuky (prezenční stu

dium). Pouze v distančním studiu si uvědomuje nutnost přípravy všech 

následujících podkladů [ 44]: 

+ Studijní materiály pro výuku nové látky (texty, obrázky, 

zvuky, videa, demonstrační programy aj.) 

+ Zadání cvičení a vzorová řešení pro procvičení látky. 

+ Zadání příkladů a výsledky pro opakování studentů. 

+ Souhrny informaci pro studentův rychlý náhled do studia. 

+ Testy s řešením a zdůvodněním k procvičování studentů. 

+ Testy s řešením pro zkoušení studentů. 

+ Encyklopedie, slovníky, elektronické knihy, odkazové 

materiály pro studenty s hlubším zájmem. 

+ Řídící informace pro studium (doporučené postupy, ná

vaznosti). 

+ Otázky a odpovědi studentů (diskusní fórum). 

Je důležité si uvědomit strukturu vlastnosti materiálů, které učitel 

do systému zadává. Jedná se o nejrozsáhlejší množinu dat, kterou sys-
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tém obsahuje. Studijní materiály pro výuku nové látky představují 

ucelený soubor multimediálních dat určený k reprezentaci nového uči

va. Lze si ji představit jako hypertextový dokument s předem defino

vanou strukturou obsahující všechna uváděná multimediální data. 

Vhodné je užít např. SGML dokument omezený vhodně navrženým DTD 

stylem. V klasických teoriích by těmto podkladům odpovídala učebni

ce, příp. audio či videokazeta. 

Řídící informace pro studium jsou velmi důležitou složkou podkladů 

pro studium. Učitelé pomocí těchto materiálů nastavují omezení po

stupu studentů v studijních materiálech. Nelze tudíž procházet látku 

zcela nahodile, ale je nutné se držet definovaných cest (nebo lze tyto 

cesty prohlásit za doporučené). Student tak studuje náročnější nebo 

více zajímavé věci až poté, co úspěšně zvládl předchozí kroky, ne

předbíhá v látce a nevynechává. Funkci těchto materiálů obvykle v 

prezenčním studiu zastává pedagog, který řídí postup výkladu a 

usměrňuje dotazy do stanovené kategorie. 

Otázky a odpovědi studentů umožňují učiteli zohlednit problémy, 

které vznikly nepochopením materiálů. Student, který se s učitelem 

nesetkává (distanční student), příp. setkává na velmi krátkou dobu ve 

velkém časovém intervalu (kombinovaný student), potřebuje též svá 

studia konzultovat s pedagogem. Tyto podklady jsou de facto reakcí 

získanou učitelem na základě studia pokroku a problémů jeho žáků. 

Aby bylo možné vybudovat uvedený pedagogický informační systém, 

musí nejprve existovat pracovní skupina složená ze zástupců čtyř dů

ležitých skupin - vývojářů univerzitního informačního systému (znají 

metodiku vývoje informačních systémů a mají zkušenosti s vývojem 
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rozsáhlých systémů), učitelů (znají odbornou problematiku předmětů 

a mají zkušenosti s pedagogickým procesem), studentů (znají své po

stupy učeni a vědí, které metody jim mohou usnadnit studium) a spe

cialistů na distanční vzděláváni (znají teoretické postupy tohoto typu 

vzděláváni a každodenním stykem s distančním vzděláváním mohou 

významně napomoci především jako myšlenkové zdroje) [44]. Bez 

existence této skupiny a kvalitního informatického zázemí nelze tako

vý systém úspěšně realizovat. 

V této kapitole jsem představil hypermediální slovník Wikipedia ja

ko systém využívajici hypertext. Wikipedia je vybudována na platfor

mě Wiki, která je volně dostupná a je využívána pro velké množství 

projektů. dále jsem uvedl některé možnosti použití hypermédií ve

learningu. 
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7.Závěr 

Hypertext jako nelineární pojetí práce s plynulým textem je odlišný 

koncept od konceptu klasického dokumentu tak, jak je znám z dob 

historických. 

Hypermédia jsou velmi efektivním způsobem pro komunikaci avizu

alizaci informaci. Hypertextová uživatelská rozhraní je možné inte

grovat do stávajících aplikaci a tím zjednodušit používání a zrychlit a 

zpřehlednit práci s aplikacemi. Hypermédia také umožňuji nové zají

mavé aplikace, které by jinak byly obtížně realizovatelné. 

V této práci byly definovány pojmy jako hypermédia, hypertext a 

vyhledáváni, zmíněna byla historie vzniku těchto termínů a jejich 

tvůrci. Představeny byly také některé České a světové plnotextové 

vyhledávače. 

V teoretické části byla analyzována architektura a modely webo

vých strojů obecně, uvedeny byly také některé příklady vhodného vy

užiti jednotlivých modelů vyhledávacích strojů. Popsána byla proble

matika automatického zpracování textu a vytváření vyhledávacího in

dexu, složeni plnotextových vyhledávačů a byly představeny některé 

internetové plnotextové vyhledávače které využívají automatické 

hodnoceni relevance dokumentů. 

Popsána byla také vizuální rozhraní internetu, navigace 

v hyperprostoru internetu a některé problémy které jsou spojené s 

používáním internetu. 
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Část práce byla věnována speciálně otázce zjednodušeni přistupu k 

hypermediálnímu systému pro uživatele handicapované a uživatele se 

ztíženou možností přístupu. Hypermédia snadno přístupné všem uživa

telům bez rozdílu umožní využívat informace v systému uložené kaž

dému uživateli, navíc usnadní a zrychlí práci se systémem. S dobrou 

přístupností souvisí i rychlá odezva systému, nejlépe v podobě rychle 

načtených stránek. V případě pomalejší reakce systému je nutná 

zpětná vazba informující uživatele o době nutného čekání. 

V praktické části práce byl představen hypermediální slovník Wiki

pedia jako systém využívající hypertext. Wikipedia je vybudována na 

platformě Wiki, která je volně dostupná a je využívána pro velké 

množství projektů. Dále byly uvedeny některé možnosti použití hy

permédií v e-learningu. 

Pro kvalitní návrh hypermediálních aplikací je důležitá spolupráce 

odborniků na informační systémy, specialistů na obsah daného systé

mu a i koncových uživatelů. 

V případě další práce je možné dále rozvinout některé aspekty této 

práce, například problematiku přístupnosti nebo vizuální rozhranní 

internetu. Samostatnou práci by si zasloužila také HCI. 
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