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Abstrakt 

TORNÁRYOVÁ, I. 2011. Vybrané problémy OPACov akademických knižníc v priestore 

internetu. Praha, 2011. 123 s. Rigorózna práca. Univerzita Karlova v Prahe, Filozo-

fická fakulta, Ústav informačních studií a knihovniství. Školiteľ rigoróznej práce 

prof. Ing. Milan Konvit, PhD. 

Rigorózna práca, ktorá pojednáva o vybraných problémoch OPACov akademických 

knižníc v prostredí internetu, je rozdelená do štyroch nosných kapitol. Prvá uvádza 

do kontextu vyhľadávanie informácií s informačnou potrebou, ktorej saturácia je 

motiváciou používateľa pre samotné vyhľadávanie a s tým súvisiacu voľbu vyhľa-

dávacieho nástroja. Druhá kapitola približuje vývoj verejne prístupných online ka-

talógov knižníc vo vzťahu k technologickým a spoločenským trendom. Zameriava 

sa pritom na funkčné charakteristiky jednotlivých generácií OPACov.  

Nosnú časť práce tvorí výskum súčasného stavu OPACov akademických knižníc na 

Slovensku, reprezentovaných Univerzitnou knižnicou Žilinskej univerzity (systém 

DaWinci), Univerzitnou knižnicou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (sys-

tém Cosmotron), Univerzitnou knižnicou Prešovskej univerzity (systém ALEPH) 

a Univerzitnou knižnicou Katolíckej univerzity v Ružomberku (systém VIRTUA).  

Analytická časť výskumu je orientovaná na priblíženie funkčných charakteristík 

jednotlivých OPACov. Následné používateľské testovanie je koncipované za účelom 

overenia miery efektívnosti jednotlivých OPACov pri uspokojovaní informačných 

potrieb používateľov, a to jednak na úrovni systému vyhľadávania ako aj na úrovni 

komponentov informačnej architektúry katalógov ako služby webu. Výsledky sú 

diferencované vzhľadom na informačnú gramotnosť používateľov. 

Kľúčové slová 

OPAC. OPAC 2.0. Informačná architektúra. Vyhľadávanie informácií. Akademické 

knižnice. Akademická knižnica Žilinskej univerzity. Akademická knižnica univerzi-

ty Mateja Bela. Akademická knižnica Prešovskej univerzity. Akademická knižnica 

Katolíckej univerzity.  



 
 

Abstract 

TORNÁRYOVÁ, I. 2011. Selected problems of academic libraries OPACs in the inter-

net environment. Prague, 2011. 123 p. Rigorous thesis. Charles University in Pra-

gue, Faculty of Arts, Institute of Information studies and Librarianship. Adviser of 

thesis prof. Ing. Milan Konvit, PhD. 

Thesis, which deals with selected problems of academic libraries OPACs in the in-

ternet environment, is divided into four main chapters. The first referred context 

of information seeking to information needs. Saturation of information needs is 

motivated by the search itself and choice of search engine. The second chapter 

brings the development of Online Public Access Catalogues in relation to technolo-

gical and social trends. Chapter focuses on the functional characteristics of each 

generation of OPACs. 

The main part of the work is the current state research of academic libraries 

OPACs in Slovakia, represented by University Library University of Žilina (Dawinci 

system), University Library of Matej Bel in Banská Bystrica (Cosmotron system), 

University Library of Prešov University (ALEPH system) and Catholic University 

Library University in Ruzomberok (VIRTUA system). Analytic part of the research 

is focused on the functional characteristics of each OPACs. Subsequent user testing 

is drowed up to verify efficiency of the OPACs in the process of thee information 

needs saturation, both at the level of search as well as at information architecture 

components catalogs as Web services. Results were differentiated with regard to 

information literacy of users. 

Key words 

OPAC. OPAC 2.0. Information architecture. Information searching. Academic libra-

ries. University of Žilina Academic Library. Matej Bel University Academic Library. 

University of Prešov Acadamic Library.The Catholic university Academic Library. 
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Úvod 

Vyhľadávanie informácií tvorí v knižnično-informačnej vede jednu z hlavných ob-

lastí skúmania, a to rovnako na teoretickej, ako na praktickej úrovni. Na jednej 

strane v sebe zahŕňa elementárne pojmy vedy (informácia, informačný zdroj a.i.) 

a na strane druhej technologické, ale aj spoločenské trendy, ktoré vedú k zmenám 

informačného správania používateľov. Zatiaľ čo v minulosti bol proces vyhľadáva-

nia informácií optimalizovaný najmä na úrovni zvyšovania objektívneho výkonu 

vyhľadávacích nástrojov (t.j. ukazovateľov selekčnej efektívnosti), dnes sa do cen-

tra pozornosti dostáva subjektívna saturácia potrieb používateľov, ktorá je závislá 

od širokého spektra faktorov (o.i. sociálno-psychologické vplyvy, úroveň infor-

mačnej gramotnosti a iné).  

Predkladaná rigorózna práca situuje problematiku vyhľadávania informácií do 

prostredia akademických knižníc v priestore webu. Reaguje tak na v komunite 

knihovníkov aktuálne diskutované otázky. Tie sa dotýkajú jednak vnímania knižníc 

v rovine špecializovanej webovej služby (t.j. nie ako konkurencie Googlu), a jednak 

efektívneho sprístupňovania kultúrneho dedičstva ako nevyhnutného následného 

kroku digitalizácie fondov. Ukazuje sa, že hoci knižnice boli spomedzi kultúrnych 

inštitúcií prvé, ktoré sprístupnili svoje katalógy v priestore webu, samotné pripo-

jenie sa k sieti (čo je väčšinový súčasný stav) je len prvým krokom k ich plnej a 

efektívnej integrácii, ktorú nie je možné izolovať od používateľa a jeho potrieb. 

Cieľom práce je komplexne zachytiť súčasný stav OPACov akademických knižníc 

na Slovensku, a to v rovine identifikácie využívaných systémov, ich podrobnej 

funkčnej analýzy a následného používateľského testovania vnímanej efektivity pri 

uspokojovaní informačných potrieb. Práca je vstupným výskumom autorky v rám-

ci jej dizertačnej práce, ktorá sa zaoberá informačnou architektúrou ako nástrojom 

možnej optimalizácie online katalógov knižníc.  

V zmysle pochopenia kontextu, obsahuje prvá časť práce prehľadovo spracovanú 

problematiku informačných potrieb ako zmyslu vyhľadávania informácií a násled-

ne vývoja OPACov knižníc v súvislosti s najvýznamnejšími okolitými vplyvmi (naj-
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mä technológie a informatizácia spoločnosti). Primárnym cieľom práce je však vý-

skum súčasného stavu OPACov akademických knižníc na Slovensku, a teda jemu je 

venovaný najväčší priestor.  

Výskum OPACov akademických knižníc je rozdelený na dve časti – analytickú 

a empirickú štúdiu. Analytická štúdia je subjektívnou popisnou a následne kompa-

ratívnou analýzou OPACov, ktorá nemá za cieľ hodnotiť, ale priblížiť súčasný stav 

z pohľadu pre používateľa dostupných funkcií a nástrojov. Subjektívny charakter 

je čiastočne objektivizovaný stanovením metodiky analýzy, t.j. vymedzením kon-

krétnych analyzovaných kritérií. Informácie, rovnako ako ilustračné obrázky uve-

dené v analýze pochádzajú z webových sídel knižníc a ich katalógov. 

Empirická štúdia nadväzuje na analytickú, a to s cieľom overiť používateľmi vní-

manú efektívnosť OPACov pri uspokojovaní ich informačných potrieb. Využitá bola 

metóda používateľského testovania, v rámci ktorej zostavená metodika vychádza 

z výskumu slovenských fulltextových vyhľadávacích nástrojov realizovanom au-

torkou v diplomovej práci v roku 2008. Výsledky testovania zachytávajú mieru 

vnímanej efektívnosti jednotlivých systémov OPACov pri uspokojovaní informač-

ných potrieb používateľov, ale aj závislosť vnímania od úrovne informačnej gra-

motnosti používateľov v oblasti vyhľadávania v knižničných a odborných kataló-

goch. Posudzovanie efektívnosti pritom zahŕňa jednak možnosti vyhľadávania, 

pertinenciu vyhľadávania, vnímanie prvkov informačnej architektúry OPACov, ako 

aj mieru celkového uspokojenia informačnej potreby a najvýznamnejšie faktory jej 

neuspokojenia.   

Problematika vyhľadávania informácií v priestore webu a snaha knižníc imple-

mentovať do OPACov nové, moderné nástroje sú v neustálom vývoji. Vzhľadom na 

to je potrebné poukázať na skutočnosť, že výsledky výskumu sa viažu k verziám  

verejne prístupných online katalógov akademických knižníc, ktoré boli dostupné 

najneskôr do konca februára 2011.   
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1 Informačná potreba a zmysel vyhľadávania informácií 

Informácie alebo lepšie povedané potreba byť informovaný sa v dnešnej dobe stá-

va čoraz akútnejšou. Ak sa pozrieme na všeobecne uznávanú Maslowovu pyramídu 

potrieb, tú informačnú v nej na prvý pohľad nenájdeme. Znamená to, že v nej sku-

točne nie je zahrnutá? Informačnú potrebu definujeme ako stav alebo vlastnosť 

určitej osoby, kolektívu alebo systému, ktorý vyjadruje nevyhnutnosť získavania 

informácií súvisiacich s charakterom vykonávanej činnosti alebo práce. (Šmídová, 

2002) Ak činnosť alebo práca sú v tomto ponímaní prejavom uspokojovania Mas-

lowových potrieb, potom informačná potreba (IP), hoci nie je samostatne vyme-

dzená, sprevádza každý jeden stupeň ním definovaných potrieb – počnúc od zá-

kladných, biologických, kde skúmame a porovnávame zloženie potravín či značku 

a kvalitu ošatenia, cez túžbu po uznaní až po sebarealizáciu, ktoré sú podmienené 

práve dostatočnou informovanosťou.  

Informačná potreba môže podľa Katuščáka (1998) nadobúdať dve základné podo-

by. Prejavená informačná potreba je vyjadrená už sformulovanou informačnou 

požiadavkou jednotlivca. Oproti tomu latentná informačná potreba nie je vyjad-

rená v podobe požiadavky a vzniká pri poznávaní určitej informácie, ktorá sa ne-

vzťahuje k téme sformulovanej informačnej požiadavky. 

Thomas Wilson (1999), autorita v oblasti informačného správania vymedzuje dve 

základné činnosti, ktoré smerujú k uspokojeniu informačnej potreby: 

• Hľadanie informácie 

Predstavuje snahu o získanie informácií. Zahŕňa pritom hľadanie zámerné, 

kedy jednotlivec komunikuje s okolím za účelom získania konkrétnej infor-

mácie a na druhej strane sa iným informáciám aktívne vyhýba. Pasívne, 

nezámerné hľadanie informácií predstavuje napríklad sledovanie televí-

zie, počúvanie rozhlasu, či čítanie tlače, kedy jednotlivec nemá konkrétny 

informačný zámer. 
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• Vyhľadávanie informácie 

Predstavuje mikroúroveň, kedy dochádza k interakcii používateľa 

s rôznymi informačnými systémami slúžiacimi na vyhľadanie konkrétnej in-

formácie vo vymedzenom súbore informačných zdrojov. Týmito systémami 

sú napríklad internetové vyhľadávacie nástroje či  knižničné vyhľadávacie 

systémy. 

 

Obrázok 1 Model informačného správania podľa Wilsona (Willson, 1999) 

Informačné potreby ako aj proces a možnosti ich uspokojovania nadobudli v 20. 

storočí nový rozmer. O informáciách sa hovorí ako o ďalšom výrobnom faktore či 

tovare, ktorému je prisudzovaná vysoká hodnota, a teda môžeme povedať, že in-

formácie sú (alebo vo väčšine sveta rýchlo začínajú byť) hybnou silou spoločnosti. 

Otázkou ale ostáva: Ktoré sú tie správne informácie a ako sa k nim dostať?  

Zatiaľ čo v minulosti boli informačné potreby uspokojované takmer výlučne iba 

v rámci procesu hľadania informácií, dnes potrebujeme vynaložiť oveľa viac ciele-

nej aktivity, a do popredia sa dostáva práve problematika samotného vyhľadáva-

nia. Tento stav je ovplyvnený výraznými zmenami v oblasti informačných techno-

lógií a informatizácie spoločnosti vôbec. Kľúčovým faktorom je vznik a dynamický 
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rozvoj internetu a webových služieb. Obrovský nárast dostupných informačných 

zdrojov ešte podporil ich ďalší rozvoj. Z recipientov sa stávajú tvorcovia obsahu, 

samotný obsah nadobúda množstvo rôznych foriem, a teda súbor informačných 

zdrojov sa neustále zväčšuje. Informačná zahltenosť či informačné preťaženie sú 

pojmy, ktoré sa opakujú čoraz častejšie, a preto je otázka organizovania 

a efektívneho vyhľadávania informácii pri uspokojovaní informačných potrieb 

kľúčovou. 

Vyhľadávacie nástroje súčasnosti sú konfrontované s vysokými nárokmi používa-

teľov. Zatiaľ čo v minulosti boli knižničné katalógy hlavným reprezentantom vy-

hľadávania informácií, dnes má používateľ veľké množstvo alternatív a môže sa 

rozhodnúť, ktorú využije. Okrem množstva prehľadávaných informačných zdrojov, 

ich kredibility či selekčnej efektívnosti vyhľadávacích nástrojov, netreba zabúdať 

ani na psychologicko-sociálne faktory, ktoré majú na voľbu vyhľadávacieho nástro-

ja nemalý vplyv. Jednotlivec nadobúda nové návyky. Možnosť vyhľadávania infor-

mácii bez obmedzenia času a priestoru, či flexibilita a rôzne inteligentné nástroje 

automatickej pomoci sú už nevyhnutnosťou. Knižnice rovnako čelia týmto tren-

dom, a ak chcú efektívne zabezpečovať svoje poslanie, musia ďalšie kreovanie 

uskutočňovať v súlade s nimi. 
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2 Vyhľadávanie vo verejne prístupných online katalógoch 
knižníc 

Jedným zo základných poslaní knižnice ako verejnej inštitúcie, ktoré je ukotvené 

v jej zriaďovateľskej listine a knižničnom poriadku, a ktoré definuje zákon o kniž-

niciach je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám. Ďalej má 

knižnica uspokojovať informačné, vzdelávacie a iné potreby verejnosti, okrem iné-

ho prostredníctvom sprístupnenia vlastného knižničného fondu, ale aj vonkajších 

informačných zdrojov. (Zákon o knižniciach, 2000) 

Pri napĺňaní tohto poslania je v historickom meradle azda najvýznamnejším pok-

rokom automatizácia knižničného systému. V rámci nej bol postupne kartotékový 

katalogizačný systém nahradený verejne prístupným online katalógom, medziná-

rodne označovaným ako OPAC. Ten je v súčasnosti kľúčovým nástrojom efektívne-

ho vyhľadávania v knižničnom fonde a teda aj nástrojom uspokojovania potrieb 

používateľov.  

2.1 Základné vymedzenie pojmu OPAC 

Verejne prístupné online katalógy (OPAC, Online Public Access Catalogue) môžeme 

analogicky s katalógmi vo všeobecnosti definovať ako sekundárny informačný 

zdroj, v tomto prípade obsahujúci súbor bibliografických záznamov 

o dokumentoch, ktoré knižnica uchováva vo svojich fondoch, alebo ku ktorým po-

skytuje prístup, a ktoré majú slúžiť používateľom pri vyhľadávaní informácii. 

(TDKIV, 2011) Na rozdiel od tradičných knižničných katalógov sú OPACy dostupné 

na webovom sídle knižnice, čím umožňujú vzdialený prístup k jej fondom. Podľa 

Byruma (2005), sú online katalógy v súčasnosti dokonca neodmysliteľnou súčas-

ťou každého webového sídla knižnice a zároveň jadrom automatizovaných kniž-

ničných procesov. 

Tak ako celá spoločnosť, aj OPACy prechádzajú vývojom. Zatiaľ čo v minulosti sa 

riadili procesy automatizácie knižníc svojím vlastným tempom, v súčasnosti čelia 

mnohým globálnym trendom, ktoré určujú ich ďalšie smerovanie. Prechod od tra-
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dičného knižničného katalógu k jeho online podobe vyvolal mnohé zmeny. Primár-

ne boli spôsobené tým, že tradičné metódy katalogizačnej praxe už nepostačovali 

novým požiadavkám a novému prostrediu.  

Charles Cutter vo svojej publikácií Pravidlá pre tlačený slovníkový katalóg (z ang-

lického originálu Rules for a Printed Dictionary Catalogue) z roku 1876 uvádza zá-

kladné entity katalógu, a to autora, názov a predmet knihy. Vzhľadom k tomu ďalej 

definuje nasledujúce úlohy samotného katalógu: 

• Umožniť používateľovi nájsť želanú knihu podľa mena autora, názvu knihy 

alebo jej predmetu. 

• Umožniť používateľovi identifikovať, čo je v knižnici dostupné od daného 

autora a v danej oblasti literatúry. 

• Pomôcť používateľovi pri výbere knihy, a to z hľadiska bibliografických 

údajov a oblasti literatúry. (Cutter, 1876) 

Cutterova definícia bola všeobecne prijatá a postačujúca pre katalogizačnú prax na 

viac ako 100 rokov. Potvrdzujú to aj Parížske princípy z roku 1961, ktoré definujú 

katalóg a jeho základné funkcie takmer totožne. Až rozvoj informačných technoló-

gií, ich zvyšujúca sa dostupnosť a rastúca informatizácia spoločnosti prinútili kniž-

nice a iné kultúrne inštitúcie reagovať na globálny tlak, ktorého výsledkom je aj 

vznik OPACov. Nové prostredie pre existenciu katalógov a nové požiadavky použí-

vateľov na prácu s nimi podmienili nielen funkčnosť OPACov, ale aj rozšírenie 

a modifikáciu princípov knižničných katalógov ako takých. (IFLA, 2009) 

2.2 Generácie OPAC a ich charakteristika 

Prvé online katalógy sa začali objavovať v Spojených štátoch amerických v 70-tych 

rokoch 20. storočia, v Európe o dekádu neskôr vo Veľkej Británii. Na Slovensku 

(resp. Československu) siaha história týchto katalógov na koniec 80-tych rokov 

minulého storočia. Vývoj OPACov v globálnom meradle môžeme na základe ich 

kľúčových vlastností rozdeliť do troch generácií. V súčasnosti knižnice najčastejšie 

využívajú online katalógy druhej generácie, no stále intenzívnejšie čelia trendom 

smerujúcich ku generácii tretej (Wilson, 2007). 
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2.2.1 OPAC prvej generácie 

Prvá generácia verejne prístupných online katalógov je charakteristická dvomi 

primárnymi funkciami, a to správou výpožičných systémov a zdieľanou katalogizá-

ciou v rámci knižničnej siete (Wilson, 2007). V tomto období katalógy sprístupňo-

vali informácie primárne o monografiách a periodických publikáciách. Tie však boli 

väčšinou obmedzené len na jednoduchý bibliografický záznam, ktorý bol postaču-

júci takmer výlučne iba pre potreby výpožičiek a evidencie knižnice. Anotácie ale-

bo bližšie informácie o publikáciách neboli k dispozícií. 

Rozhranie katalógov a spôsob vyhľadávania boli prispôsobené pokročilému použí-

vateľovi, ktorý sa orientuje v katalogizačnej praxi a pozná vyhľadávaciu syntax. 

Vyhľadávať sa dalo najčastejšie podľa presného mena alebo názvu publikácie, iné 

selekčné údaje nebolo možné použiť. Z funkčného hľadiska OPACy prvej generácie 

spĺňali Catterove a Parížske princípy. Pridaná hodnota spočívala takmer výlučne 

iba v elektronickom spracovaní fondov, no z používateľského hľadiska bolo mno-

hokrát jednoduchšie a rýchlejšie vyhľadávať v pôvodných kartotékových  zázna-

moch. (Butterfield, 2003) 

2.2.2 OPAC druhej generácie 

Druhá generácia OPACov priniesla do oblasti vyhľadávania v knižničných fondoch 

veľa užitočných nástrojov, pričom v súčasnosti tieto katalógy využíva stále väčšina 

knižníc. Ich základné charakteristiky súvisia s faktormi nárastu neknižných doku-

mentov vo fondoch, medzinárodnou štandardizáciou v bibliografii a napokon aj 

s rozvojom webu a webových technológií v 90-tych rokoch minulého storočia, kto-

rý podmieňuje formu aj funkcie katalógov dodnes (Byrum, 2005) 

Výrazný posun oproti prvej generácii OPACov spočíval práve vo vyhľadávaní, ktoré 

sa začína orientovať aj na neprofesionálneho používateľa. Selekčné kritériá boli 

rozšírené na takmer každé pole bibliografického odkazu, vrátane jazyka, typu do-

kumentu, či ďalších poznámok. Dotazy začali byť do vyhľadávacích polí zadávané 

prostredníctvom kľúčových slov a booleanovských operátorov. V neskoršom  
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období pribudli funkcie automatickej kontroly chýb, pomocníkov, či odporúčaní 

pre ďalšiu stratégiu vyhľadávania.  

Výsledky vyhľadávania rovnako poskytovali bohatšie informácie o dokumentoch. 

Pribudli lokalizačné funkcie a informácie o stave a dostupnosti. V prípade neuspo-

kojenia rešeršnej požiadavky, začali byť používateľovi ponúkané aj informačné 

zdroje z iných knižníc, prípadne externých databáz. (Hildreth, 1995) 

Architektúra OPACov, založená na databáze a aplikácii, umožnila, aby sa katalógy 

stali súčasťou webových sídel knižníc. Začali byť dostupné v grafickom používateľ-

skom rozhraní (GUI, Graphical User Inteface) s navigačnými a vizuálnymi prvkami 

orientovanými na používateľa, ktoré boli typické pre web 90-tych rokov minulého 

storočia a začiatku 21. storočia. Vývojové trendy v tejto oblasti priniesli do online 

katalógov funkcie prihlásenia a osobného účtu, ktorý umožňoval používateľovi si 

napríklad zarezervovať dokument na diaľku, sledovať stav svojich výpožičiek, pri-

hlásiť sa k odoberaniu noviniek a upozornení mejlovou notifikáciou a.i. (Wilson, 

2007). 

Zmeny v informačnom prostredí, narastajúci vplyv internetu a iné globálne fakto-

ry, ktoré viditeľne vplývali na kreovanie online katalógov poukázali na potrebu 

modifikácie dovtedy postačujúcich Cutterových a Parížskych princípov. Medziná-

rodná federácia knihovníckych spolkov a inštitúcií IFLA (International Federation 

of Library Associations and Institutions) na prvom  stretnutí ku katalogizačným 

pravidlám v roku 2003 vo Frankfurte sumarizovala nové požiadavky plynúce 

z vyššie popísaných zmien a definovala päť funkcií súčasného katalógu: 

• Vyhľadávacia funkcia 

Používateľ by mal byť schopný cez rozhranie online katalógu vyhľadať bib-

liografické informácie o zdrojoch, a to buď na základe vyhľadávania pro-

stredníctvom atribútov alebo relácií daných zdrojov. 

• Identifikačná funkcia 

Používateľ by mal mať k dispozícií dostatok informácií, aby vedel posúdiť, 

či vyhľadaný záznam zodpovedá jeho rešeršnej požiadavke, prípadne sa 
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rozhodnúť medzi viacerými vyhľadanými zdrojmi korešpondujúcimi s jeho 

požiadavkou. 

• Výberová funkcia 

Používateľ by mal mať možnosť výberu materiálov podľa jeho požiadaviek, 

rovnako aj odmietnuť nevyhovujúce materiály. Požiadavky sa môžu vzťa-

hovať k obsahu, ale aj formátu dokumentov (napr. tlačená podoba, elektro-

nická podoba online, elektronická podoba offline a pod.). 

• Funkcia sprístupnenia 

Používateľovi by mali byť vyhľadané a vybrané zdroje aj sprístupnené. 

Forma sprístupnenia môže byť kúpou, vypožičaním, v prípade elektronic-

kých zdrojov vzdialeným online prístupom k danému zdroju. 

• Navigačná funkcia 

Používateľ by mal byť v rámci vyhľadávania v databáze katalógu navigova-

ný, a to najmä logickým usporiadaním bibliografických informácií (vyhľa-

daných výsledkov) a vhodným prepojením súvisiacich zdrojov navzájom. 

(IFLA cataloguing principles, 2003) 

V súčasnosti väčšina OPACov využívaných knižnicami, viac či menej efektívne, plní 

všetky vyššie uvedené funkcie. V slovenskom prostredí reprezentujú katalógy dru-

hej generácie systémy ALEPH, či VIRTUA, ktorý využíva aj Slovenská národná 

knižnica a mnohé iné knižnice zapojené do projektu KIS3G. 

2.2.3 OPAC tretej generácie 

Hoci OPACy druhej generácie priniesli bezpochyby mnoho pokrokových riešení 

pre používateľa, ich základná funkcia a poslanie ostali v podstate nezmenené. Ka-

talóg je v ich ponímaní primárne chápaný ako nástroj správy knižničných fondov 

a poskytovanie informácií verejnosti je iba jeho sekundárnym atribútom. 

Tento pohľad na knižničný katalóg sa však najmä v posledných rokoch ukazuje ako 

nepostačujúci. Princípy webu 2.0, ktoré zásadne menia postavenie, formu a funkcie 
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subjektov aj objektov zúčastnených na informačnom procese, postupne prenikajú 

do najrôznejších oblastí, knižnice nevynímajúc. Po Knižnici 2.0 sa teda stretávame 

aj s pojmom OPAC 2.0, ktorý podľa Danowského (2008) vystihuje nasledujúci 

vzťah: 

OPAC 2.0 = OPAC + internetový prehliadač + vlastnosti Webu 2.0 + otvorenosť pre 

možné využitie tretími stranami  

Aj napriek tomu, že doposiaľ nebola prijatá oficiálna koncepcia tretej generácie 

online katalógov, odborná verejnosť o ďalšom smerovaní OPACov bohato diskutu-

je najmä prostredníctvom konferencií a odborných príspevkov. Na základe nich 

môžeme sumarizovať a bližšie špecifikovať najdôležitejšie oblasti ďalšieho smero-

vania knižničných katalógov: 

• Orientácia na používateľa 

Podľa princípov Webu 2.0, je používateľ kľúčovým  subjektom aj pre online 

katalógy. (Čech, 2008) Cieľom je poskytnúť mu takú pridanú hodnotu, ktorá 

ho motivuje, aby službu použil opakovane. Celý koncept katalógov novej 

generácie by mal vychádzať z používateľských potrieb, na ktorých odhaľo-

vanie začínajú byť investované nemalé personálne i finančné zdroje. Všetky 

ďalej menované princípy už vychádzajú z doposiaľ identifikovaných potrieb 

a existujúcich trendov. 

• Aktívny zdroj informácií  

Online katalógy by nemali byť len pasívnym vyhľadávacím nástrojom, ktorý 

čaká, kým používateľ príde a vyhľadá bibliografický záznam. OPACy tretej 

generácie by mali byť službou jednoducho integrovateľnou v iných použí-

vaných službách ako sú napríklad sociálne siete alebo internetové portály. 

Príkladom môže byť Google Scholar či rôzne XML aplikácie. Vzniká trend 

zamerania sa na plné texty vo fondoch knižníc a optimalizáciu informač-

ných zdrojov pre účely indexovania a prehľadávania robotmi iných vyhľa-

dávacích nástrojov. (Byrum, 2005) 
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• Efektívnejšie a rýchlejšie vyhľadávanie 

Vyhľadávanie v katalógu by malo byť primárne založené na jednoduchom 

vyhľadávaní na základe kľúčových slov zadávaných v prirodzenom jazyku, 

s možnosťou rozšíreného parametrického vyhľadávania. Samozrejmosťou 

by mali byť rôzne nástroje uľahčujúce zadávanie rešeršnej požiadavky, ako 

automatické doplnenie zadávanej požiadavky (našepkávač), tagy, lingvis-

tická kontrola či návrhy pre ďalšie vyhľadávanie. (Vojnár, 2007; Wilson, 

2007) 

• Plnohodnotnejšie výsledky vyhľadávania 

Výsledky vyhľadávania by mali byť zoradené podľa algoritmu relevancie, 

no katalóg by mal poskytovať možnosť zoradiť ich aj podľa iných atribútov, 

ako sú dátum, či hodnotenie používateľov s pod. Ďalej by výsledky mali byť 

dostupné aj cez RSS kanál, ktorý umožní používateľovi sledovať aktuálne 

novinky v jeho záujmovej oblasti. (Wilson, 2007) Samotná prezentácia vý-

sledkov by mala byť rozšírená o vizualizácie, či grafické prezentácie diel. Ich 

súčasťou by mali byť aj ukážky vo forme textových úryvkov, náhľadov oba-

lov kníh či periodík a video a audio ukážky netextových dokumentov.  (Voj-

nár, 2007)  

•  Efektívnejší prístup k dokumentom  

Prístup k dokumentom by mal byť obohatený práve vďaka digitalizácii 

knižničných fondov a implementácii štandardov pre získavanie plného tex-

tu z digitalizovaných dokumentov. Ďalej by mal pokračovať trend prepoje-

nia knižničných fondov navzájom, rovnako ako ponuka zdrojov z externých 

databáz. Okrem dostupnosti elektronických dokumentov v rôznych formách 

by ďalšia generácia OPACov mala ďalej rozvíjať používateľské možnosti, 

ako sú online rezervácia, či predĺženie výpožičnej doby, registrácia a zapla-

tenie registračného poplatku elektronickými prostriedkami a iné. (Bree-

ding, 2007) 

• Doplnkové odborné funkcie 

Nová generácia online katalógov by mala poskytovať k vyhľadaným zdro-

jom doplnkové odborné informácie ako napríklad pripravená citácia, či od-
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borné recenzie. Ďalej by mali byť dostupné online diskusie s odborníkmi 

v danej oblasti, či čitateľský poradenský servis. (Johnson, 2008) 

• Doplnkové komunitné funkcie 

V neposlednom rade by OPACy tretej generácie mali poskytovať mnohé 

komunitné nástroje, ako hodnotenie a diskusie čitateľov, fóra, možnosť 

zdieľania v rámci sociálnych sietí, tvorbu verejných profilov po registrácií, 

osobné aj odborné blogy, prepojenie s projektmi wiki a iné. (Wilson, 2007; 

Byrum, 2005) 

Online katalógy tretej generácie by mali priniesť do vyhľadávania informácii vo 

fondoch knižníc veľa možno až revolučných zmien. Na druhej strane je tu však po-

treba zachovať primárnu funkciu katalógov, a to je správa knižničného fondu. Vý-

sledkom je, že sa v súčasnosti začínajú OPACy vyvíjať ako samostatné aplikácie, 

oddelené od knižničného systému. Príkladom je VIRGO, či WorldCat. Okrem toho 

sa môžeme stretnúť aj s OPACmi založenými na redakčných systémoch, a to naprí-

klad SOPAC. Na Slovensku zatiaľ OPAC tretej generácie nebol implementovaný. 

V zahraničí sú tieto katalógy využívané tiež zriedka, a to najmä v Spojených štátoch 

amerických a Holandsku. (Opalkova, 2010; Byrum, 2005) 

2.3 Vybrané problémy OPACov v súčasnosti 

Ako sme spomenuli v úvodnej kapitole, používateľ má v súčasnosti viaceré alterna-

tívy vyhľadávania informácií. Internetové vyhľadávacie nástroje, ktoré vznikli ako 

odozva na enormný nárast dokumentov dostupných vo webovom priestore ne-

ustále zlepšujú svoje funkcie. Tým dokážu stále efektívnejšie a presnejšie uspokojiť 

informačné potreby používateľov. Mnohí autori hovoria o hlavnom reprezentanto-

vi internetových vyhľadávacích nástrojov, Google, dokonca ako o fenoméne. Podľa 

dostupných štatistík je Google najpoužívanejšou webovou službou, a to v celosve-

tovom merítku, ako aj na Slovensku. (Alexa, 2011) Otázka teda znie: plnia knižnice 

v tejto výraznej kvantitatívnej prevahe internetových vyhľadávacích nástrojov na-

ďalej efektívne svoje poslanie poskytovania informácií a uspokojovania informač-

ných potrieb verejnosti? 
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OCLC (Online Computer Library Center), nezisková výskumná organizácia usku-

točnila v roku 2005 prieskum vnímania knižníc a informačných zdrojov u 3348 

respondentov vo veku 14-65 rokov zo 6 krajín sveta (Austrália, Kanada, India, Sin-

gapúr, Veľká Británia a USA). V prvej časti bolo cieľom u respondentov odhaliť pre-

ferencie a návyky pri vyhľadávaní informačných zdrojov. Vzhľadom k predmetu 

práce uvádzame nasledujúce vybrané výsledky: 

• 72% respondentov použilo aspoň raz na vyhľadanie informačného zdroja 

internetové vyhľadávacie nástroje a 30% z nich online katalógy. Vyhľadá-

vacie nástroje tak skončili v poradí na 2. mieste a knižnice na 8. z celkovo 

16-tich. 

• Respondenti začínajú vyhľadávanie najčastejšie prostredníctvom interne-

tových vyhľadávačov (84%), v knižničných katalógoch začína iba 1% z nich, 

pričom tie obsadili posledné, 9. miesto. Zaujímavé je, že hoci sa pri obme-

dzení respondentov iba na študentov vysokých škôl online katalógy posu-

nuli na 2. miesto hneď za vyhľadávače, percentuálne výsledky sa takmer 

nezmenili (vyhľadávače 89%, online katalógy 2%). 

• 80% respondentov aj nabudúce využije najskôr internetové vyhľadávacie 

nástroje (1. miesto), 6% z nich využije online katalógy (3. miesto). Tu je 

vhodné podotknúť, že 11% respondentov uprednostní ešte pred online ka-

talógmi návštevu kamennej knižnice. 

(OCLC, 2005) 

Obrázok 2 vizualizuje vybrané výsledky prieskumu OCLC, ktoré konfrontujú prefe-

rencie vyhľadávania informačných zdrojov v knižničných online katalógoch 

a internetových vyhľadávacích nástrojoch.  
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Obrázok 2 Vybrané výsledky prieskumu preferencie vyhľadávania informačných zdrojov 

Objektívne môžeme konštatovať, že pri uspokojovaní informačných potrieb použí-

vateľov sú v súčasnosti verejné online katalógy knižníc využívané iba minoritne. 

Tento fakt potvrdzujú mnohé štatistiky (napr. monitoring návštevnosti, prieskum 

OCLC a iné), no i samotná knižničná prax. Dôvody preferencie využitia konkrétnej 

informačnej služby však nie je možné zovšeobecniť, naopak, posudzovanie výberu 

služby je nutné chápať vo vzťahu k samotnej informačnej požiadavke.  T.j. ak je 

predmetom záujmu recept na bezlepkové potraviny, voľba internetového vyhľa-

dávacieho nástroja je adekvátna. No ak ide o informačný prieskum pre potreby 

odborného článku, je nutné siahnuť po špecializovanej službe s relevantnými 

a vysoko kredibilnými informačnými zdrojmi. (Tornáryová, 2011) 

Vzhľadom na viackrát uvedené poslanie knižníc poskytovať jednotlivcom aj verej-

nosti informácie v zmysle uspokojovania ich informačných potrieb, je prirodzené, 

že sa komunita knihovníkov a odborníkov z knižnično-informačnej oblasti aktívne 

zamýšľa nad tým, ako ďalej efektívne plniť toto poslanie, najmä u cieľovej skupiny, 

ktorej informačné potreby na jednej strane môže knižnica uspokojiť, a ktoré je na 

druhej strane ťažké uspokojiť prostredníctvom iných služieb. Predtým je však po-

trebné položiť si otázku: Čo je príčinou súčasného stavu? 
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Hľadanie príčin nie je možné úplne generalizovať. Pri ich posudzovaní je potrebné 

vziať do úvahy individuálny kultúrny a spoločenský rámec a podmienky fungova-

nia konkrétnych online katalógov. Významnými faktormi, ktoré musíme brať do 

úvahy je úroveň informatizácie na danom území (najčastejšie štát alebo širšie kon-

tinentálne územie), úroveň informačnej gramotnosti používateľov, informačné 

návyky a správanie používateľov a ich potreby, samotný charakter knižnice a 

mnohé iné.  

Napriek rôznorodosti podmienok, môžeme vymedziť možné elementárne príčiny 

súčasného stavu, ktoré reflektujú výsledky prieskumov (OCLC a iné) a príspevky 

odborníkov z knižničnej praxe (Byrum, 2005):  

1. Používatelia nevedia o možnosti vyhľadávania v OPACoch. 

2. Používatelia uprednostňujú okamžitý prístup k informáciám získaných pro-

stredníctvom internetových vyhľadávacích nástrojov bez ohľadu na nižšiu 

kredibilitu oproti knižničným zdrojom. 

3. Používateľské rozhranie a vyhľadávacie možnosti OPACov sú pre používa-

teľov nevyhovujúce. 

Každý z daných možných dôvodov je potrebné bližšie skúmať s uplatnením indivi-

duálneho prístupu vzhľadom na vyššie uvedené faktory. Podľa teórie výstavby 

webových projektov (informačných systémov), ktorými sú aj OPACy, prebieha zis-

ťovanie príčin problémového stavu zvnútra von. Prvým krokom je teda otestova-

nie funkčnosti a použiteľnosti toho ktorého projektu. V prípade neodhalenia funk-

čných nedostatkov, sa v ďalších kokoch postupne overujú ostatné možné príčiny 

problémového stavu vyplývajúce z okolia, až kým nie sú samotné príčiny potvrde-

né. V súlade s tým sa v ďalšej časti práce zameriame na tretí uvedený dôvod, a to 

na analýzu a experimentálne overenie vnímanej efektívnosti vyhľadávacích mož-

nosti a používateľského rozhrania vybraných OPACov. 
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3 Analýza OPACov akademických knižníc 

Knižničný systém je podľa Zákona o knižniciach (2000) súčasťou štátneho infor-

mačného systému Slovenskej republiky. Tvoria ho typovo diferentné druhy kniž-

níc, ktoré sa líšia svojím poslaním aj cieľmi, a to národná knižnica, vedecké knižni-

ce, akademické knižnice, verejné knižnice, školské knižnice a špeciálne knižnice. 

Pre ďalšiu analýzu a experimentálne testovanie sme zvolili OPACy akademických 

knižníc, a to najmä na základe dvoch kľúčových kritérií. V prvom rade dokážeme 

pomerne presne vymedziť špecifické podmienky ich existencie a charakteristické 

atribúty cieľovej skupiny používateľov, čo je z pohľadu výskumu dôležitým fak-

tom. Po druhé, samotné poslanie akademických knižníc orientuje služby na poten-

ciálneho používateľa, u ktorého predpokladáme informačné potreby vzťahujúce sa 

k relevantným a vysoko kredibilným informačných zdrojom, t.j. študenti univerzít 

pedagogickí a vedeckí pracovníci. Akademická knižnica by teda mala byť primár-

nym nástrojom na uspokojenie ich potrieb. 

3.1 Súčasný stav akademických knižníc na Slovensku 

Akademické knižnice tvoria významnú súčasť slovenského knižničného systému. 

Vznikajú pre informačné, edukačné, ale aj výskumné potreby univerzít, prípadne 

fakúlt. Podľa zákona (Zákon o knižniciach, 2000) plnia úlohy: 

• vedecko-informačného, bibliografického, koordinačného a poradenského 

pracoviska, 

• uchovávania a bibliografickej registrácie kvalifikačných prác publikovaných 

v rámci danej univerzity, príp. fakulty, 

• bibliografickej registrácie publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, 

vedeckých pracovníkov a doktorandov, 

• poskytovania knižnično-informačných služieb najmä vysokoškolským učite-

ľom, vedeckým pracovníkom, doktorandom a študentom danej vysokej ško-

ly, prípadne  aj verejnosti za podmienok určených zriaďovateľom, 
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• zúčastňovania sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných kataló-

gov knižníc.  

Niektoré akademické knižnice môžu okrem toho plniť aj funkciu špecializovanej 

vedeckej knižnice, a to v prípade, ak to určí zákon, jej zriaďovateľ alebo zakladateľ. 

Na základe zákonného vymedzenia môžeme špecifikovať akademické knižnice ako 

relatívne homogénnu skupinu, ktorá je charakteristická nasledujúcimi atribútmi: 

• Vznik, fungovanie a správa 

Akademické knižnice vznikajú vždy pri vysokej škole, prípadne fakulte, kto-

rej aj podliehajú v rámci organizačnej štruktúry. Vzhľadom na analogické 

podmienky fungovania univerzít a vysokých škôl a jednotnému systému 

vzdelávania na Slovensku, prebiehajú aj v akademických knižniciach navzá-

jom obdobné procesy. To je dôležitým prvkom a významným benefitom pre 

ich spoločné strategické koncepty a projekty ďalšieho rozvoja. 

• Zameranie a špecifiká fondov 

Fondy akademických knižníc sú orientované na vzdelávacie a výskumné po-

treby univerzít a jednotlivých fakúlt. Väčšina z nich má vzhľadom na zame-

ranie slovenských univerzít multiodborový charakter. Tie monoodoborové, 

ktoré sa špecifikujú na relatívne konkrétnu oblasť sa častokrát vyprofilujú 

do špecializovanej vedeckej knižnice. Podstata fondov však jednotne spočí-

va v knižných informačných zdrojoch (monografiách a skriptách), kvalifi-

kačných prácach, publikačnej činnosti pedagógov, vedeckých pracovníkov 

a doktorandov a periodikách z oblasti predmetu záujmu.  

• Cieľová skupina používateľov a stupeň ich informačnej gramotnosti 

Majoritnú väčšinu používateľov akademických knižníc tvoria študenti, uči-

telia, vedeckí pracovníci a doktorandi tej ktorej univerzity. Väčšina z nich je 

prístupná aj pre ostatnú verejnosť, ktorá je tvorená najčastejšie odbornými 

pracovníkmi v danej oblasti. Informačná gramotnosť používateľov v oblasti 

vyhľadávania informácií je závislá okrem iného od ich odborového zamera-

nia. Vzhľadom na vzdelanostnú štruktúru používateľov však môžeme pred-

pokladať, že priemerne dosahuje vyššiu úroveň oproti laickej verejnosti 
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(tento ukazovateľ je rozdielny v rámci odborov a líši sa aj medzi jednotli-

vými stupňami dosiahnutého alebo prebiehajúceho vzdelania). 

Z organizačného hľadiska môžeme na Slovensku identifikovať tri základné typy 

akademických knižníc :  

• Plne centralizovaný typ, v rámci ktorého pôsobí na univerzite, prípadne 

fakulte iba jedna centrálna knižnica. 

• Čiastočne centralizovaný typ, kde existuje jedna centrálna knižnica s via-

cerými čiastkovými knižnicami (napríklad v rámci katedier a ústavov). 

• Decentralizovaný typ, kde existujú iba čiastkové knižnice bez centrálnej 

koordinácie v podobe celouniverzitnej (celofakultnej knižnice). 

(Gondová, 2003) 

Nasledujúca tabuľka uvádza počet akademických knižníc na Slovensku za roky 

2006-2010, pričom sú zvlášť uvedené centrálne univerzitné knižnice, fakultné 

knižnice a čiastkové knižnice. (Sumárny výkaz AK, 2011) 

Tabuľka 1 Počet akademických knižníc na Slovensku v rokoch 2006-2010 

 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

Akad. knižnice spolu 621 672 641 631 619 

Centrálne univerzitné 
AK 

31 31 31 31 32 

Fakultné AK 29 31 27 25 26 

Čiastkové AK 561 610 583 575 561 

Fond akademických knižníc je v majoritnej väčšine spravovaný knižnicami verej-

ných vysokých škôl (až 91%). Najčastejšie ide o knižné tlačené dokumenty, nasle-

dujú audiovizuálne dokumenty, elektronické zdroje a vydávané periodiká (domáce 

aj zahraničné). Z celkového počtu dokumentov je približne 64% spracovávaných aj 

automatickým knižničným systémom, a teda je ich možné vyhľadať aj v OPACoch 

jednotlivých knižníc. (Sumárny výkaz AK, 2011) 
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V roku 2010 sa fondy akademických knižníc rozšírili o viac ako 230 000 tlačených 

a takmer 5 000 elektronických dokumentov, čo je v priemere takmer 12 000 do-

kumentov pripadajúcich na jednu centrálnu univerzitnú knižnicu. V tabuľke 2 mô-

žeme vidieť presné počty stavu knižničného fondu akademických knižníc na Slo-

vensku za rok 2010 (Sumárny výkaz AK, 2011). 

Tabuľka 2 Stav fondov v akademických knižniciach za rok 2010 

  Počet Percento 
(%) 

Knižničné jednotky spolu 5 975 887 100,00% 

knihy a zviazané periodiká 5 248 250 87,82% 

audiovizuálne dokumenty 56 759 0,95% 

rukopisy 0 0,00% 

Záverečné a kvalifikačné práce 405 293 6,78% 

iné špeciálne dokumenty 265 585 4,44% 

knižničné jednotky spracované automatizovane 3 839 850 64,26% 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 6 575 100,00% 

 z toho zahraničné periodiká 3 373 51,30% 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 239 106 100,00% 

kúpou 52 429 21,93% 

darom 143 760 60,12% 

výmenou 1 511 0,63% 

inak 41 406 17,32% 

Akademické knižnice na Slovensku existujú najčastejšie ako čiastočne centralizo-

vané, t.j. univerzity majú centrálnu knižnicu a popri nej existujú čiastkové knižnice 

na jednotlivých fakultách, katedrách, ústavoch a iných špecializovaných pracovis-

kách. Vzhľadom na to, že väčšina fondu je spravovaná centrálnymi akademickými 

knižnicami verejných vysokých škôl, v nasledujúcej časti sa budeme bližšie veno-

vať práve nim. 
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3.1.1 Kategorizácia knižníc podľa využívaného OPAC 

V súčasnosti na Slovensku vykonáva činnosť 20 verejných vysokých škôl, ktorých 

knižnice spravujú 91% celkového fondu akademických knižníc. Povaha práce ne-

umožňuje uskutočniť podrobnú analýzu a následné testovanie OPACov všetkých 

knižníc, preto sme si definovali nasledujúci súbor kritérií na základe, ktorých sme 

vybrali reprezentačnú vzorku: 

• Poskytuje akademická knižnica prístup k svojim fondom prostredníctvom 

OPACu? 

• Je knižnica vzhľadom na zameranie multiodborová alebo monoodborová? 

• Má knižnica vlastné webové sídlo, alebo je integrovaná v rámci webového 

sídla univerzity? 

• Aký systém OPACu knižnica využíva? 

Prvou otázkou sme si potvrdili skutočnosť, že všetky centrálne akademické knižni-

ce verejných vysokých škôl na Slovensku sprístupňujú informácie o svojom fonde 

aj prostredníctvom online katalógov. Keďže v predchádzajúcej kapitole sme uvied-

li, že približne 64% dokumentov je spracovávaných automatizovaným systémom, 

OPACy týchto knižníc podľa toho obsahujú dokopy viac ako 3,8 milióna záznamov. 

Za základe druhej a tretej otázky sme online katalógy knižníc rozdelili do 4 relatív-

ne homogénnych skupín. Najskôr sme vylúčili tie knižnice, ktoré sú vzhľadom na 

zameranie univerzity monoodborové – ide o napríklad o Univerzitu veterinárneho 

lekárstva a farmácie, Vysokú školu múzických umení, Ekonomickú univerzitu a iné. 

Ich diferentnosť v tomto prípade podmieňuje aj špecifické vlastnosti daných kata-

lógov, najmä fondu, čo by mohlo skresliť výsledky testovania u používateľov 

s iným vzdelaním a v neposlednom rade by sa výsledky navzájom len veľmi ťažko 

komparovali. 

Ostávajúcu skupinu multiodborových katalógov sme následne očistili o tie knižni-

ce, ktoré nemajú vlastné webové sídlo, ale sú integrované do webového sídla uni-

verzity. Vzhľadom na stále sa zvyšujúce požiadavky používateľov, považujeme sa-

mostatné webové sídlo akademickej knižnice za nevyhnutnosť - malo by totiž rea-
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govať na špecifické potreby jeho návštevníkov, čo univerzálna stránka univerzity 

vo väčšine prípadov neumožňuje. 

V poslednom kroku sme zo zostávajúcich knižníc vybrali výslednú vzorku kataló-

gov tak, aby každý reprezentoval jeden z využívaných systémov OPACov. V prípa-

de, že viaceré knižnice využívali ten istý systém, vybrali sme univerzitu s najväčším 

počtom fakúlt. Nasledujúci obrázok vizualizuje metódu výberu, na základe ktorej 

sa ďalšej analýze a testovaniu podrobia katalógy akademických knižníc: 

• Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity – systém DaWinci 

• Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela – systém ARL od Cosmotron 

• Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity – systém ALEPH 

• Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity – systém VIRTUA 

 

 

Obrázok 3 Vizualizácia výberu reprezentatívnej vzorky OPACov akademických knižníc  

(Tornáryová, 2011) 
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3.2 Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline 

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity existuje od roku 1961, kedy získala viac 

ako 5 400 knižných dokumentov z knižnice ČVUT v Prahe. V súčasnosti má vo svo-

jom fonde takmer 250 000 dokumentov, ktoré delí do databáz kníh, noriem, publi-

kačnej činnosti, elektronických študijných materiálov, periodík, záverečných prác, 

skenovaných obsahov a iných elektronických a audiovizuálnych dokumentov. Od 

roku 2002 poskytuje svoje fondy aj prostredníctvom verejne prístupného online 

katalógu DAWINCI, ktorý je dostupný na webovom sídle knižnice 

www.ukzu.uniza.sk.  (Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, 2011) 

3.2.1 Základná charakteristika využívaného systému 

DAWINCI je komplexný knižnično-informačný systém vyvíjaný slovenskou spoloč-

nosťou SVOP, spol., s.r.o., ktorý je implementovaný najčastejšie práve 

v akademických knižniciach. Integruje v sebe prvky serverových aplikácií, databá-

zových systémov, manažmentu dokumentov a napokon aj vyhľadávacích nástro-

jov. Online katalóg je jednou z jeho súčastí, a tak ako ostatné je založený na modu-

lárnom princípe – t.j. jeho výsledná podoba závisí od implementovaných modulov, 

ktorých ponuka sa neustále rozširuje. Nasledujúci obrázok ilustruje postavenie 

OPACu v rámci celého systému DAWINCI. (Dawinci, 2011) 

 

Obrázok 4 Štruktúra komponentov systému DAWINCI (Dawinci.sk, 2011) 
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Prístupnosť 

V rámci Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity je online katalóg DAWINCI prí-

stupný aj pre neregistrovaných používateľov, no bez prihlásenia neposkytuje nie-

ktoré možnosti práce s dokumentami. Vyhľadávať je však možné vo všetkých fon-

doch a rovnako aj informácie o jednotlivých dokumentoch sa pre prihláseného 

a neprihláseného používateľa nelíšia. Používateľ sa môže zaregistrovať v kamen-

nej knižnici, prípadne využiť svoje údaje z preukazu študenta. Samotná registrácia 

však nie je obmedzená len na študentov a pracovníkov Žilinskej univerzity, využiť 

ju môže aj ostatná verejnosť. 

Úroveň integrácie 

OPAC je zdanlivo integrovaný do používateľského rozhrania knižnice. Obsahuje 

rovnaké grafické prvky, ako farby a logo, no v skutočnosti je implementovaný ako 

samostatný informačný systém. Po kliknutí na položku katalóg na stránke knižnice, 

ktorá sa nachádza v ľavom menu, je používateľ smerovaný na inú URL adresu 

(kniznica.uniza.sk), ktorá sa otvára v novom okne. Automaticky sa stratia všetky 

ostatné časti stránky, v tomto prípade najmä ľavé menu. Návrat späť na stránku 

knižnice je možné uskutočniť buď zatvorením okna alebo kliknutím na logo. Úro-

veň integrácie katalógu webového sídla knižnice je teda minimálna, čo môže byť 

pre používateľov nepríjemným prvkom. 

Prepojenie s externými zdrojmi 

Na úvodnej stránke online katalógu je možné zvoliť si vyhľadávanie v externých 

zdrojoch (na úvodnú stránku sa dá vrátiť sa vždy kliknutím na položku v menu 

„Hlavná stránka“). Okrem primárnej databázy UK ŽU je k dispozícií 11 externých 

katalógov slovenských a českých knižníc, katalóg Library of Congress a 2 odborné 

databázy. Negatívom je, že vyhľadávanie v týchto zdrojoch sa uskutočňuje v inom 

rozhraní s výrazne redukovanými vyhľadávacími možnosťami.  

Používateľský účet 

Katalóg obsahuje používateľský účet, ktorý je však obmedzený len na funkciu ob-

jednania požadovaného dokumentu  a správy osobných údajov. Žiadne rozšírené 

možnosti nie sú registrovanému používateľovi k dispozícii. 
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Návštevnosť 

Univerzitná knižnica nesleduje žiadne štatistiky návštevnosti katalógu, ani vlastnej 

webovej stránky, z ktorej by sme tento údaj mohli odvodiť. Hoci systém DAWINCI 

poskytuje aj modul na komplexné sledovanie štatistík, v rámci UK ŽU nebol imple-

mentovaný. Služba na verejné meranie návštevnosti stránok Alexa uvádza, že náv-

števy subdomény kniznica.uniza.sk, na ktorej je katalóg uniestený tvoria približne 

0,06% zo všetkých návštev stránok existujúcich pod doménou uniza.sk. Alexa však 

neuvádza návštevnosť v absolútnych číslach, ale iba v tzv. Alexa ranku, ktorý je pre 

doménu Žilinskej univerzity približne 200 000, pričom platí, že čím je hodnota 

ranku nižšia, tým je skutočná návštevnosť vyššia. Pre samotný katalóg je teda Ale-

xa rank približne 3 300 000, čo v reálnych číslach odhadujeme na niekoľko desia-

tok používateľov denne, zahŕňajúc aj prístupy zo samotnej univerzitnej knižnice 

(hodnota vznikla ako porovnanie s návštevnosťou webových stránok s podobnou 

hodnotou Alexa ranku). Nakoľko táto metodika nie je založená na skriptoch vlože-

ných do zdrojového kódu stránky, reálna návštevnosť sa môže líšiť. (Alexa, 2011) 

3.2.2 Možnosti vyhľadávania v katalógu 

OPAC implementovaný na UK ŽU ponúka jednoduché a rozšírené vyhľadávanie, ku 

ktorým je k dispozícií pomocník umiestnený v hornom menu. Obe sú založené na 

zadávaní konkrétnych parametrov do preddefinovaných polí. Vyhľadávanie na 

základe kľúčových slov, ktoré by prehľadávalo všetky databázové hodnoty nie je 

implementované, hoci podobne ako v prípade merania štatistík, je tento modul 

systému DAWINCI k dispozícii. 

Kritéria vyhľadávania  

Základné vyhľadávanie je uskutočňované prostredníctvom kritérií, ktoré sú modi-

fikované pre jednotlivé fondy. Kritériom môžu byť napr. autority alebo predmeto-

vé heslá, ktoré je možné vybrať zo slovníka (tezauru). Jednotlivé kritériá musia byť 

vpisované do konkrétnych polí. Vyplniť je pritom potrebné minimálne jedno pole, 

maximálny počet nie je obmedzený. Úplný zoznam vyhľadávacích kritérií obsahuje 

nasledujúca tabuľka.  
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Tabuľka 3 Zoznam vyhľadávacích kritérií OPACu UK ŽU 

Kritérium vyhľadávania Popis vyhľadávacej funkcie 

AUTOR  vyhľadávanie podľa hlavného alebo sekundárneho autora (aj 
editor, zostavovateľ a i.) Do tohto poľa zadávame priezvisko, 
ak poznáme celé meno autora, zadávame priezvisko a meno, 
prípadne aspoň iniciálu krstného mena, čím spresníme rele-
vanciu vyhľadaných záznamov. Hľadaný výraz zadávame s 
čiarkou bez medzery. Príklad: Kállay; Kállay,K; Kállay,Karol 

NÁZOV  vyhľadávanie v názvových údajoch dokumentu (názov, pod-
názov) 

PREDMETOVÉ HESLO  vyhľadávanie vo výrazoch, ktoré popisujú obsah dokumentu. 
Kľúčové slová predstavujú termíny tvorené jedným alebo 
viacerými slovami 

ČIASTKOVÁ KNIŽNICA  vyhľadávanie podľa umiestnenia exemplára.  

MDT  vyhľadávanie dokumentov označených klasifikačnými znak-
mi Medzinárodného desatinného triedenia 

ISBN  vyhľadávanie podľa Medzinárodného štandardného biblio-
grafického čísla pre knihy 

ISSN  vyhľadávanie podľa Medzinárodného štandardného čísla pre 
seriálové dokumenty. Platí pre periodicky vychádzajúce do-
kumenty (časopisy) 

VYDAVATEĽSTVO  vyhľadávanie podľa mena vydavateľa.  

ROK VYDANIA  vyhľadávanie podľa roku vydania 

JAZYK  vyhľadávanie podľa jazyka, v ktorom bol dokument napísaný  

KATEGÓRIA DOKUMENTU  možnosť obmedzenia kategórie dokumentu (platí pre EPC) 

KATEDRA  vyhľadávanie v záznamoch EPC podľa katedry 

FAKULTA  vyhľadávanie v záznamoch EPC podľa fakulty 

ČÍSLO NORMY  vyhľadávanie podľa čísla normy 

ROK VYKAZOVANIA  rok vykazovania publikačnej činnosti  

ROK OHLASU  rok ohlasu publikačnej činnosti  

KATEGÓRIA OHLASU  výber druhu ohlasu publikačnej činnosti  

ŠKOLITEĽ  vyhľadávanie podľa školiteľa kvalifikačnej práce  

ZOSTAVOVATEĽ  vyhľadávanie podľa zostavovateľa zborníka  

DÁTUM DODÁVKY  vyhľadávanie podľa dátumu dodania dokumentu 

PRÍRASTKOVÉ ČÍSLO  prírastkového čísla dokumentu / signatúry 

Okrem parametrov katalogizačného záznamu je možné vyhľadávanie obmedziť na 

druh dokumentu, vyhľadávanie iba v novinkách za konkrétny počet dní, pri niekto-

rých fondoch lokáciu zdroja v rámci fakúlt a univerzít, zvoliť si stručný alebo úplný 
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výpis výsledkov, či počet zobrazených výsledkov na jednej strane. Ak chce používa-

teľ vymazať zadané kritériá, môže využiť funkciu „Obnov“, ktorá automaticky vy-

čistí formulár. 

 

Obrázok 5 Používateľské rozhranie základného vyhľadávania UK ŽU 

Diakritika a kontrola pravopisu 

Katalóg Žilinskej univerzity nemá implementované nástroje kontroly pravopisu ani 

ignorovania použitia (resp. nepoužitia) diakritiky. Systém vyhľadá presnú zhodu 

na základe vpísanej požiadavky. Pomocnými funkciami sú iba pravostranné rozší-

renie (t.j. stačí zadať iba začiatok slova a systém vyhľadá všetky, ktoré s ním začí-

najú) a nerozlišovanie medzi veľkými a malými písmenami. 

Logické operátory 

Z logických operátorov, ktoré je možné použiť pri zadávaní požiadavky do jednot-

livých polí, sú to iba hviezdička (*), ktorá nahrádza ľubovoľný počet znakov v slove 

(dané slovo musí mať pritom minimálne 3 znaky) a otáznik (?), ktorý nahrádza 

jeden znak v slove. Logické operátory, na ktoré sme zvyknutí z internetových vy-
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hľadávacích nástrojov, je možné požiť len v rámci rozšíreného vyhľadávania, a to 

formou výberu z ponúkaných možností. 

Rozšírené vyhľadávanie 

Rozšírené vyhľadávanie je v OPACu označené ako expertné vyhľadávanie a slúži na 

duplikovanie toho istého vyhľadávacieho kritéria v rámci jedného vyhľadávania. 

Jedno kritérium môže byť pritom použité maximálne štyrikrát. Medzi kritériami je 

možné určiť logický vzťah výberom operátorov AND, OR a NOT. Zadávanie frázy 

do jedného poľa pomocou úvodzoviek absentuje, čo je výrazným nedostatkom 

najmä pri vyhľadávaní autora Ak chce používateľ zadať aj krstné meno, musí to 

uviesť vo forme bibliografického odkazu, t.j. Priezvisko,Meno (prípadne prvé pís-

meno z mena), a to dokonca bez medzery. 

 

Obrázok 6 Používateľské rozhranie expertného vyhľadávania v UK ŽU 

3.2.3 Výsledky vyhľadávania a doplnkové funkcie 

Informácia o počte vyhľadaných výsledkov sa nachádza vľavo hore, rovnako aj vy-

písané parametre na základe ktorých boli vyhľadané. Pod samotnými výsledkami 

sa nachádza stránkovanie, ktoré okrem možnosti listovania informuje na ktorej 

strane z celkovo koľkých sa aktuálne používateľ nachádza. Z výpisu vyhľadaných 

výsledkov je možné vrátiť sa späť na vyhľadávací formulár s aktuálne vyplnenými 

kritériami, prípadne ísť priamo na nové vyhľadávanie. Okrem toho systém ponúka 
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možnosť otvoriť si pomocníka pre vyhľadávanie alebo prekliknúť sa na hlavnú 

stránku katalógu. 

Radenie výsledkov 

Výsledky vyhľadávania je možné zoradiť podľa štyroch kritérií, a to dátumu vyda-

nia, mena autora, názvu a dátumu pridania do knižničného fondu. Negatívom je, že 

zoradenie nie je možné meniť už po vyhľadaní (v rozhraní so samotnými výsled-

kami), používateľ sa musí vždy vrátiť do vyhľadávacieho formulára a zmeniť po-

žadovanú hodnotu tohto parametra. 

Filtrovanie výsledkov  

Po vyhľadaní výsledkov ich nie je možné nijako ďalej filtrovať. Pre každú zmenu 

alebo doplnenie kritérií vyhľadávania je potrebné vrátiť sa do vyhľadávacieho 

formulára, čo je pri súčasných možnostiach vyhľadávacích nástrojov výrazným 

nedostatkom.  

Detaily záznamov 

Výsledky vyhľadávania je možné zobraziť v stručnom alebo úplnom formáte, kedy 

sú všetky údaje o dokumente vypísané už na úrovni výsledkov vyhľadávania. To sa 

môže zdať ako výhoda, ale pri výsledkoch s plnohodnotným popisom je narušená 

prehľadnosť a sťažená orientácia. Pri skrátenom formáte je možné kliknúť na jeho 

názov a následne sa zobrazia potrebné informácie o dokumente.  

Informácie uvedené v detaile záznamu sa líšia podľa druhu dokumentu a fondu, 

v ktorom sa nachádza. Vždy sú k dispozícií základné bibliografické údaje. Okrem 

toho u väčšiny dokumentov aj informácie o umiestnení v rámci čiastkových knižníc 

(napr. na katedrách) a tiež krátka anotácia. Pri knižných zdrojoch sú uvedené aj 

holdingové informácie, ktoré hovoria o počte exemplárov na úsekoch knižnice, ich 

dostupnosti, názve čiastkovej knižnice, cene dokumentu a iné.  

Plný text 

Online katalóg ponúka odkazy na plný text pri záverečných prácach, pri ktorých to 

umožňuje licenčná zmluva. Systém DAWINCI aktuálne ponúka aj modul na prepo-

jenie knižných zdrojov so službou Google Books, vďaka ktorej by sa používateľ 
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mohol jednoducho dostať k náhľadom obalov či dokonca plných textov mnohých 

kníh, no tento modul nebol v UK ŽU zatiaľ implementovaný. 

Ostatné doplnkové funkcie 

Katalóg ponúka dve doplnkové funkcie, a to je možnosť odoberať informácie 

o dokumentoch v knižničných fondoch prostredníctvom RSS kanála a možnosť vy-

tlačenia si zoznam vyhľadaných výsledkov. 

3.3 Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela 

Vznik Univerzitnej knižnice Mateja Bela sa viaže k vzniku Vyššej pedagogickej ško-

ly v Banskej Bystrici, ktorá sa neskôr, v roku 1964, stala ústrednou knižnicou Pe-

dagogickej fakulty. V súčasnosti knižnica uvádza, že jej fond tvorí viac ako 200 000 

dokumentov – knižných, periodických, elektronických a iných špeciálnych z oblasti 

humanitných, spoločenských a prírodných vied. Záznamy o takmer 74 000 z nich 

sprístupňuje aj v rámci online katalógu, ktorý využíva systém Advanced Rapid Lib-

rary od spoločnosti Cosmotron, a ktorý je dostupný na webovom sídle knižnice 

www.library.umb.sk. (Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2011) 

3.3.1 Základná charakteristika využívaného systému 

Advanced Rapid Library (ARL) je rovnako ako Dawinci komplexný knižnično-

informačný systém, ktorý ponúka OPAC ako jeden zo svojich modulov. Systém je 

vyvíjaný českou spoločnosťou Cosmotron Bohemia, s.r.o. a je využívaný českými 

a slovenskými knižnicami, pričom často ide aj o knižnice podnikové a dokonca aj 

knižnice múzeí. Architektúra systému je založená na princípe viacvrstvový klient – 

server, čo zaručuje flexibilitu a modulárnosť. Vďaka tomu je možné rozširovanie 

základnej funkčnosti, integrácia do iných informačných a riadiacich celkov či pri-

spôsobenie sa novým informačným technológiám. V súčasnosti ponúka systém 

ARL moduly pre katalogizáciu, akvizície, správu seriálových publikácií, rezerváciu, 

cirkuláciu, evidenciu publikačnej činnosti a aktivít a napokon OPAC, ktorý označuje 

ako IPAC (Internet Public Access Catalogue). (Advanced Rapid Library, 2011) 
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Prístupnosť 

Online katalóg Univerzitnej knižnice UMB je prístupný aj pre neregistrovaného 

používateľa. Knižnica uvádza, že registrovaný používateľ môže mať k dispozícií 

viacero zdrojov a taktiež si ich môže zarezervovať. Informácie uvedené pri zdro-

joch nie sú v závislosti od prihlásenia odlišné. Na prvý pohľad je veľkým pozitívom, 

že registrácia je možná priamo v rozhraní katalógu, no reálne ide len o tzv. „pred-

registráciu“, ktorú je potrebné dokončiť osobne v knižnici. Preukaz čitateľa (pou-

žívateľa) pritom môže získať ktokoľvek, formálny vzťah k Univerzite Mateja Bela 

nie je podmienkou. 

Úroveň integrácie 

OPAC je implementovaný ako samostatný systém existujúci na doméne library.sk, 

ktorý je s webovým sídlom knižnice prepojený iba aktívnym odkazom na hlavnej 

stránke a v ľavom menu. Otvára sa v tom istom okne, čiže, pôvodná knižničná 

stránka sa po „prekliknutí“ do katalógu úplne stratí. Rozhranie katalógu neumož-

ňuje následný návrat na sídlo knižnice - dokonca aj logo, ktoré patrí UK UMB ne-

smeruje na dané sídlo, ale na sídlo univerzity ako takej. Vizuálne, okrem už spome-

nutého loga, katalóg ničím nekorešponduje s dizajnom webového sídla knižnice. 

Táto prakticky nulová integrácia OPACu do webového sídla knižnice pôsobí 

z pohľadu používateľa neprívetivo a mätúco. 

Prepojenie s externými zdrojmi 

OPAC Univerzitnej knižnice UMB ponúka možnosť vyhľadávania v rôznych zdro-

joch v tom istom používateľskom rozhraní a pomocou tých istých vyhľadávacích 

nástrojov. Okrem katalógu knižnice, ktorý obsahuje fondy dokumentov, periodík, 

publikačnej činnosti, kvalifikačných prác a dokumentov Európskej únie, sú do-

stupné aj katalógy 6-tich slovenských a českých akademických a vedeckých kniž-

níc, rovnako aj oboch národných knižníc a katalóg Library of Congress. Používateľ 

si môže vyhľadávanie v preferovaných zdrojoch nastaviť kedykoľvek kliknutím na 

možnosť „Zdroje“ vo vyhľadávacom formulári. 
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Používateľský účet 

Používateľský účet poskytuje možnosť rezervácie a prehľadávania ďalších zdrojov, 

väčšinou odborných databáz. V prípade elektronických dokumentov je v určitých 

prípadoch možné priame doručenie tohto dokumentu používateľovi. Okrem toho 

používateľský účet umožňuje správu osobných údajov, ktoré knižnica využíva na-

príklad pri písomnej alebo elektronickej komunikácii. 

Návštevnosť 

Online katalóg Univerzitnej knižnice UMB nie je z hľadiska návštevnosti samostat-

ne sledovaný. Univerzitná knižnica ako celok má však v zdrojovom kóde stránky 

umiestnené meracie skripty služby Google analytics a Naj.sk. Štatistiky Google ana-

lytics sú neverejné, no podľa výsledkov Naj.sk navštívi sídlo knižnice každý deň 

priemerne 200 používateľov, ktorí vyprodukujú približne 1000 zobrazení stránok. 

Priemerne teda jeden používateľ klikne na sídle knižnice 5-krát a potom zo stránky 

odíde. V tomto prípade môžeme len ťažko odhadovať, koľko z nich smeruje ďalej 

na vyhľadávanie v katalógu. Pre online katalóg samostatne uvádzame Alexa rank, 

ktorý je pre doménu library.sk približne 1 400 000, čo je odhadom 100 a viac pou-

žívateľov denne. (Alexa, 2011; Naj.sk, 2011) 

3.3.2 Možnosti vyhľadávania v katalógu 

Vyhľadávanie v katalógu je uskutočňované zadávaním kľúčových slov, ktoré pre-

hľadávajú vždy konkrétny typ údajov v databáze. Je možné zadať viacero kľúčo-

vých slov, pričom systém ponúkne výsledky obsahujúce všetky zadané slová. Vy-

hľadávanie je ponúkané v troch podobách, a to ako jednoduché, kde je možné vy-

hľadávať iba prostredníctvom jedného vybraného kritéria, rozšírené vyhľadáva-

nie, kde je možné kombinovať až 3 kritéria súčasne a napokon expertné vyhľadá-

vanie, kde je možné spojiť teoreticky neobmedzené množstvo kritérií zadávaných 

v jazyku CQL.  

Kritéria vyhľadávania  

Online katalóg poskytuje dve možnosti pre špecifikovanie informačnej požiadavky 

používateľa. V prvom rade sú to kritériá vyhľadávania, ktoré predstavujú skupinu 
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databázových údajov, prehľadávaných na základe zadaných kľúčových slov. Ide 

napríklad o autora, názov, či ISBN, pričom kompletný zoznam možných kritérií je 

obsiahnutý v Tabuľke 4. Zaujímavou vlastnosťou je, že katalóg umožňuje prehľa-

dávanie všetkých polí súčasne, čo sa približuje vyhľadávaniu prostredníctvom in-

ternetových vyhľadávacích nástrojov. Negatívom však je, že táto možnosť nie je 

implicitne ponúkaná, ale používateľ si ju musí vybrať zo zoznamu možností. 

Tabuľka 4 Zoznam vyhľadávacích kritérií katalógu UK UBM 

Kritérium vyhľadávania Popis vyhľadávacej funkcie 

Autorské údaje 
vyhľadávanie podľa hlavného alebo sekundárneho autora (aj 
editor, zostavovateľ a i.) 

Hlavný názov vyhľadávanie v hlavnom názve dokumentu 

Názvové údaje 
vyhľadávanie v názvových údajoch dokumentu (názov, pod-
názov) 

Vydavateľ vyhľadávanie podľa mena vydavateľa 

Predmetové heslá 
vyhľadávanie vo výrazoch, ktoré popisujú obsah dokumentu. 
Kľúčové slová predstavujú termíny tvorené jedným alebo 
viacerými slovami 

Edícia vyhľadávanie v jednotlivých vydaniach 

ISBN 
vyhľadávanie podľa Medzinárodného štandardného biblio-
grafického čísla pre knihy 

Prírastkové číslo prírastkového čísla dokumentu  

Signatúry vyhľadávanie v jednotlivých oddeleniach knižnice 

Druhou možnosťou bližšej špecifikácie požiadavky je funkcia „Limity 

a nastavenia“, ktorá sa nachádza ako jedna z položiek v hornom menu. Po jej otvo-

rení si môže používateľ vybrať jedno alebo viac pracovísk v rámci univerzity, pod 

ktoré dokument spadá, rovnako jeden alebo viac druhov dokumentov (učebnice, 

zborníky a pod.), jazykov dokumentu a krajín vydania. Ďalej je možné stanoviť po-

žadovaný interval roku vydania, ako aj obmedziť výsledky iba na tie, ktoré sú do-

stupné online. Okrem toho je možné definovať požadovaný formát výsledkov 

(skrátený, používateľský, formát pre rešerše, ISBD a MARC formát) a tiež spôsob 



   

42 

zoradenia výsledkov. Na záver sú ešte dostupné niektoré možnosti viažuce sa 

k logike vyhľadávania, o ktorých budeme hovoriť v ďalšom texte.  

 

Obrázok 7 Rozhranie jednoduchého vyhľadávania v katalógu UK UMB 

Diakritika a kontrola pravopisu 

Systém umožňuje nastaviť rešpektovanie zadanej diakritiky alebo vyhľadávanie 

bez ohľadu na ňu v časti „Limity a nastavenia“. Automatická kontrola pravopisu, či 

práca s ohýbaním slov nie je k dispozícií. Pomoc pri zadávaní kľúčových slov je 

reprezentovaná výhradne slovníkom, ktorý je dostupný v hornej časti menu. 

Logické operátory 

Zadávanie požiadavky pomocou logických operátorov je možné iba v rozšírenom 

vyhľadávaní, pričom je možné použiť základné operátory AND, OR a NOT. Okrem 

toho je v časti „Limity a nastavenia“ možnosť zvoliť vyhľadávanie zadaných slov 

ako jednej frázy - označenie frázy úvodzovkami priamo v rešeršnom poli nie je 

podporované. Z ostatných operátorov je možné iba použiť hviezdičku (*), ktorá 

nahrádza ľubovoľný počet znakov v slove.  
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Rozšírené vyhľadávanie 

Rozšírené vyhľadávanie umožňuje kombinovať maximálne 3 vyhľadávacie krité-

riá, pričom nie je obmedzené iba na kombináciu slov, ale pracuje s celými infor-

mačnými požiadavkami. Medzi jednotlivými dotazmi je jednak možné určiť logický 

vzťah pomocou už spomenutých operátorov AND, OR a NOT, a v druhom rade de-

finovať spôsob chápania skupiny slov každého dotazu, a to ako frázy, kompletného 

termínu, či ako samostatných kľúčových slov, kedy je potrebná zhoda aspoň 

s jedným z nich. Okrem toho je v rozšírenom vyhľadávaní stále k dispozícii defino-

vanie želaných prehľadávaných zdrojov a vyhľadávacích limitov. 

 

Obrázok 8 Rozhranie rozšíreného vyhľadávania v katalógu UK UMB 

Neštandardne, ponúka OPAC Univerzitnej knižnice UMB aj expertné vyhľadávanie, 

ktorého podstata je založená na zadávaní informačnej požiadavky pomocou synta-

xe jazyka CQL. Vzhľadom na špecifický charakter, je expertné vyhľadávanie určené 

predovšetkým odborným pracovníkom s potrebnou znalosťou daného jazyka a pre 

bežného používateľa nepredstavuje žiadny prínos. 

3.3.3 Výsledky vyhľadávania a doplnkové funkcie 

Zoznam výsledkov vyhľadávania obsahuje najskôr informácie o počte vyhľadaných 

záznamov a aktuálnej stránke, na ktorej sa používateľ nachádza. Medzi jednotli-

vých stránkami je možné listovať v hornej aj dolnej časti zoznamu. Ďalej je uvede-
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ná samotná informačná požiadavka, na základe, ktorej bolo vyhľadávanie uskutoč-

nené a tiež príslušné prehľadávané fondy. Výsledky sú implicitne zobrazené 

v používateľskom formáte, ktorý obsahuje základné bibliografické a lokačné údaje, 

taktiež údaje o dostupnosti a poznámky týkajúce sa napríklad špecifických pod-

mienok získania dokumentov. Spôsob zobrazenia je možné zmeniť priamo 

v rozhraní výsledkov, a to na skrátený, formát pre rešerše, ISBD a MARC formát. 

Radenie výsledkov 

Vyhľadané záznamy sú implicitne zoradené podľa dátumu vydania od najnovších, 

no kritérium triedenia je možné zmeniť na názov, druh dokumentu, dátum vytvo-

renia záznamu a názov zdrojového dokumentu. Pozitívnym prvkom je, že zorade-

nie výsledkov je možné operatívne meniť priamo v ich zozname, a teda nie je po-

trebné sa za týmto účelom vracať do vyhľadávacieho formulára. 

Filtrovanie výsledkov 

Okrem radenia vyhľadaných dokumentov nie je možné v zozname uskutočniť nija-

ké ďalšie filtrovanie. Pre každú zmenu v špecifikácii informačnej požiadavky je 

potrebné vrátiť sa do vyhľadávacieho formulára. To umožňujú v hornej časti 

umiestnené odkazy na úpravu vyhľadávania vo formulári s predvyplneným aktu-

álny dotazom, upresnenie vyhľadávania priradením ďalších kritérií, alebo zadanie 

úplne novej požiadavky. 

Detaily záznamov 

Katalóg neposkytuje bližšie informácie k vyhľadaným záznamom okrem tých, kto-

ré sú uvedené vo výpise výsledkov. Pre neprihláseného používateľa absentujú ano-

tácie a bližšie informácie o povahe a zameraní dokumentov, na základe ktorých by 

sa vedel rýchlejšie a jednoduchšie rozhodnúť, o ktoré z nich má záujem. 

Plný text 

Prístup k plným textom, ktoré má knižnica vo svojich fondoch je obmedzený vý-

hradne na registrovaného a prihláseného používateľa knižnice. Z hľadiska typu 

dokumentov, sú najčastejšie k dispozícií plné texty záverečných a kvalifikačných 

prác. 
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Ostatné doplnkové funkcie 

Zaujímavým atribútom OPACu Univerzitnej knižnice UMB je možnosť ukladať si 

priebežne výsledky do košíka. Funkcia je prístupná aj neprihlásenému používate-

ľovi. Takto zhromaždené výsledky môže používateľ následne vzájomne komparo-

vať, nevyhovujúce z košíka odstrániť a tie, ktoré najviac uspokojujú jeho informač-

nú požiadavku si môže zarezervovať, vytlačiť, zaslať na e-mail alebo dokonca ex-

portovať do formátu MARC, ISO2709 či XML. Rezervácia je ako jediná z funkcií 

obmedzená na prihlásenie. 

3.4 Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 

Historicky sa Univerzitná knižnica v Prešove vyvinula z Knižnice Pobočky pedago-

gickej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach v roku 1949. V súčasnosti je tvore-

ná tromi pracoviskami – centrálnou knižnicou a dvoma knižnicami spadajúcimi 

pod fakulty. Jej knižný fond je tvorený viac ako 290 000 jednotkami, z ktorých je 

takmer 200 000 spracovaných automatizovaným knižničným systémom. Knižnica 

pre účely automatizácie využíva systém ALEPH, ktorý poskytuje aj Online katalóg, 

dostupný na webovom sídle www.pulib.sk. (Univerzitná knižnica PU, 2011) 

3.4.1 Základná charakteristika využívaného systému 

Knižnično-informačný systém ALEPH je produktom izraelskej firmy Ex Libris, kto-

rý bol pôvodne vyvinutý špeciálne pre potreby Hebrew University of Jerusalem. 

V súčasnosti ho využívajú mnohé knižnice po celom svete, na Slovensku a v Českej 

republike je zastúpený 26-timi z nich. (Aleph Integrated Library system, 2011) 

Podobne ako predošlé dva systémy, aj ALEPH je založený na princípe otvorenosti 

(neustále sa vyvíja), komplexnosti (pokrýva väčšinu knihovníckych procesov) a 

flexibility (umožňuje prispôsobenie sa konkrétnym požiadavkám). Architektúra je 

rovnako založená na viacúrovňovej štruktúre klient – sever. Systém ponúka modu-

ly pre katalogizáciu, výpožičky, akvizície, seriálové publikácie, konzorciá, ďalej 

moduly pre prácu s digitálnymi objektami, či štatistický modul a napokon samotný 

OPAC. (Aleph Integrated Library system, 2011) 
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Prístupnosť 

V rámci Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity nie je dostupnosť online kata-

lógu limitovaná na registrovaného používateľa. Pri prvom vstupe systém ponúka 

možnosť prihlásenia sa alebo pokračovania vo vyhľadávaní ako neprihlásený pou-

žívateľ, čiže hosť. Možnosti vyhľadávania ako aj jeho výsledky sú v oboch prípa-

doch rovnaké, výhoda prihlásenia spočíva v rozšírených nástrojoch pre prácu so 

samotnými dokumentami. Registrácia je možná iba priamo v kamennej knižnici. 

Úroveň integrácie 

OPAC Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity je implementovaný ako samo-

statný systém. Používateľ sa do jeho rozhrania dostane kliknutím na aktívny odkaz 

na webovom sídle knižnice. Katalóg sa následne otvára v novom okne, pričom jedi-

ným spoločným prvkom so sídlom knižnice je logo. To okrem identifikačnej funk-

cie plní aj úlohu navigačného prvku, pomocou ktorého sa používateľ môže vrátiť 

na stránky knižnice. Druhou možnosťou návratu je zatvorenie okna katalógu.  

Rozhranie OPACu nie je okrem jednotných farieb nijako obsahovo ani vizuálne 

prepojené s webovým sídlom knižnice. Nevyužíva ani rovnakú doménu, zobrazuje 

sa pod konkrétnou IP adresou, ktorá nie je vhodná z hľadiska zapamätania a opa-

kovaného priameho prístupu do katalógu. 

Prepojenie s externými zdrojmi 

Online katalóg Univerzitnej knižnice PU umožňuje vyhľadávanie iba vo vlastných 

databázach, ktoré delí podľa pracoviska knižnice  a podľa typu dokumentov (kni-

hy, periodiká, multimédiá, kartografické, elektronické a zvukové dokumenty). Pre-

pojenie na iné zdroje je obsiahnuté iba na webovom sídle knižnice v podobe aktív-

nych odkazov, ktoré smerujú vždy na konkrétny externý zdroj. 

Používateľský účet 

Registrovaný používateľ má po prihlásení aktívny nástroj „Čitateľ“, ktorý je umies-

tnený v hornom menu katalógu. Prostredníctvom neho môže sledovať stav a histó-

riu svojich rezervácii a výpožičiek, či predĺžiť ich aktuálnu výpožičnú dobu. Ďalej 

vidí históriu svojich platobných transakcií, či zoznam priestupkov. Okrem toho má 

k dispozícii profil s osobnými informáciami, ktoré môže operatívne meniť. Zaují-
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mavým nástrojom je možnosť zadávať a sledovať tzv. dopyty, t.j. výsledky vyhľa-

dávania na základe konkrétnych vyhľadávacích dotazov. Používateľ vidí históriu 

svojich predchádzajúcich dopytov, ale k dispozícii má aj možnosť ich zaslania na e-

mail, či uloženia do schránky. Prírastky dokumentov vyhovujúcich konkrétnej po-

žiadavke môže používateľ sledovať prostredníctvom funkcie „Stály dopyt“. 

Návštevnosť 

Online katalóg UK PU využíva na meranie návštevnosti službu Google analytics, 

ktorej výsledky sú však neverejné. Alexa rank knižnice dosahuje hodnotou približ-

ne 1 700 000, pričom väčšina používateľov smeruje ďalej na vyhľadávanie 

v katalógu (Alexa rank katalógu sa pohybuje okolo 2 000 000), čo je odhadom asi 

100 používateľov denne. 

3.4.2 Možnosti vyhľadávania v katalógu 

Vyhľadávanie dokumentov v katalógu je možné uskutočniť dvoma primárnymi 

spôsobmi, a to buď prehľadávaním abecedne alebo číselne usporiadaných zázna-

mov (podobne ako pri slovníku) alebo zadávaním kľúčových slov. Vyhľadávanie na 

základe kľúčových slov je pritom dostupné ako základné, vyhľadávanie vo viace-

rých poliach a napokon aj rozšírené. 

Kritéria vyhľadávania  

Informačná požiadavka je zadávaná do vyhľadávacieho poľa prostredníctvom jed-

ného alebo viacerých kľúčových slov. Tie sa viažu buď ku konkrétnemu vyhľadá-

vaciemu kritériu (databázovým údajom) alebo ku všetkým súčasne, čo je aj impli-

citným nastavením v systéme. Pre jednotlivé kľúčové slová je možné nastaviť pa-

rameter blízkosti, t.j. ak určíme, aby zadané slová boli vnímané ako blízke, tak sys-

tém vyhľadá iba také záznamy, v ktorých sú kľúčové slová umiestnené navzájom 

vedľa seba. Pri jednoduchom vyhľadávaní je možné zadať iba jednu informačnú 

požiadavku, ktorá sa viaže buď iba k jednému vyhľadávaciemu kritériu alebo ku 

všetkým kritériám súčasne. Úplný zoznam vyhľadávacích kritérií obsahuje nasle-

dujúca tabuľka. 
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Tabuľka 5 Vyhľadávacie kritériá v katalógu UK PU 

Kritérium vyhľadávania Popis vyhľadávacej funkcie 

Názvové údaje vyhľadávanie v názve a podnázve dokumentov 

Autorské údaje vyhľadávanie v mene autora (autorov) 

Kľúčové slová (heslá) vyhľadávanie v kľúčových slovách dokumentov 

Vydavateľ vyhľadávanie v údajoch vydavateľa 

Rok vyhľadávanie v roku vydania (alebo intervale) 

Čiarový kód čiarový kód dokumentu v knižnici 

Všetky polia súčasne prehľadávanie všetkých polí 

Vyhľadávanie je následne možné obmedziť na konkrétny druh dokumentu, prí-

padne lokáciu v podobe oddelení knižnice. V rámci parametra „Bázy na vyhľadáva-

nie“ sú tieto kritériá spojené do jedného číselníka, t.j. nie je možné vyhľadávať 

napr. iba multimediálne dokumenty dostupné v študovni (používateľ si musí zvoliť 

buď druh alebo umiestnenie). Ako riešenie je možné použiť kritérium signatúry, 

ktoré obsahuje iba jednotlivé oddelenia knižnice. Lokačný údaj v rámci predchá-

dzajúceho parametra je teda duplicitný a prakticky zbytočný. Okrem toho je pre 

vyhľadávanie možné určiť požadovaný jazyk dokumentu, formát (knihy, periodiká, 

multimédiá, kartografické dokumenty a el. zdroje) a interval rokov vydania. 

 

Obrázok 9 Rozhranie základného vyhľadávania v katalógu UK PU 
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Diakritika a kontrola pravopisu 

Online katalóg využíva znakové sady Unicode, ktoré umožňujú vyhľadávanie bez 

ohľadu na zadanú (resp. nezadanú diakritiku). Automatická kontrola pravopisu nie 

je k dispozícií, no čiastočne je nahradená v rámci logických operátorov, ktoré sú 

uvedené v ďalšom bode. 

Logické operátory 

OPAC systému ALEPH umožňuje špecifikovať požiadavku pomocou viacerých lo-

gických operátorov. Na rozdiel od predchádzajúcich katalógov je možné operátory 

zadávať priamo do vyhľadávacieho poľa, čo sa približuje internetovým vyhľadáva-

cím nástrojom. K dispozícii sú základné logické operátory AND, OR a NOT, ktoré 

môžu byť zadané slovne alebo prostredníctvom symbolov (and = „+“ alebo „&“, or 

= „|“, not =“∼“). Ak nie je použitý žiadny operátor, systém vyhľadáva implicitne ako 

v prípade AND. 

Používateľ môže ďalej do rešeršného poľa zadať symboly otáznika (?) a hviezdičky 

(*) za účelom nahradenia jedného alebo viacerých znakov v slove. Naviac je k dis-

pozícií symbol mriežky (#) pre optimalizáciu vyhľadávania z hľadiska pravopisu, 

výkričníka (!), percenta (%) a šípky (->), ktorých bližší popis obsahuje Tabuľka 6. 

Tabuľka 6 Zoznam logických operátorov využívaných v katalógu UK PU 

Logický operátor Popis funkcie 

AND (+, &) vyhľadávanie slov súčasne 

OR (|) vyhľadávanie jedného alebo druhého slova 

NOT(∼) vylúčenie slova z vyhľadávania 

Hviezdička (*) nahradenie viacerých znakov v slove 

Otáznik (?) nahradenie jedného znaku v slove 

Mriežka (#) nahradenie znakov v slove s rôznym pravopisom 

Výkričník (!) nahradenie 1 znaku v slove s rôznym pravopisom 

Percento (%) určuje blízkosť vyhľadávaných slov 

Šípka (->) nahradzuje interval, napr. rokov vydania 
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Rozšírené vyhľadávanie 

Rozšírené vyhľadávanie má v prípade OPACu prešovskej univerzitnej knižnice dve 

podoby. Prvá z nich je nazvaná ako Vyhľadávanie z viacerých polí a jej podstata 

spočíva v tom, že informačnú požiadavku je možné rozdeliť medzi všetky dostupné 

vyhľadávacie kritériá. Systém následne hľadá zhodu dotazu s konkrétnymi databá-

zovými údajmi, pričom ich navzájom kombinuje a používateľovi ponúkne iba také 

výsledky, ktoré obsahujú zhodu vo všetkých prípadoch. Všetky ostatné možnosti 

špecifikácie požiadavky z jednoduchého vyhľadávania sú zachované. 

 

Obrázok 10 Rozhranie vyhľadávania z viacerých polí katalógu UK PU 

Druhou formou je tzv. pokročilé vyhľadávanie, ktoré umožňuje kombinovať viac-

násobné dotazy pre to isté kritérium. Maximálny počet kombinácii kritérií je pri-

tom 5. Pre každý zo zadaných dotazov je možné individuálne určiť blízkosť slov. 

Rovnako aj v tomto prípade ostávajú všetky ostatné možnosti vyhľadávania zacho-

vané. 

 

Obrázok 11 Rozhranie rozšíreného vyhľadávania katalógu UK PU 
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3.4.3 Výsledky vyhľadávania a doplnkové funkcie 

Výsledky vyhľadávania sa zobrazujú v podobe zoznamu, ktorý má implicitne na-

stavený stručný tabuľkový formát a limit na maximálne 10 výsledkov na jednej 

strane. Oba tieto parametre sa dajú zmeniť v časti Nastavenia v hornom menu. Ok-

rem tabuľkového zobrazenia je k dispozícii úplné zobrazenie, zobrazenie iba názvu 

a taktiež ISBD formát.  

Na začiatku zoznamu je uvedená rešeršná požiadavka, na základe ktorej boli vý-

sledky vyhľadané a stavové informácie o celkovom počte vyhľadaných záznamov 

a z toho počte zobrazených na danej strane. Stránkovanie je realizované prostred-

níctvom tlačidiel Dopredu a Dozadu umiestnených nad aj pod zoznamom výsled-

kov, ktoré však umožňuje posúvanie sa vždy iba o jednu stranu. 

Radenie výsledkov 

Vyhľadané výsledky sú implicitne zoradené primárne podľa roku a sekundárne 

podľa mena autora. Spôsob triedenia je však možné operatívne meniť priamo 

z rozhrania ich zoznamu, a to podľa kombinácií  autora a roku, autora a názvu, ro-

ku a názvu a naopak aj podľa názvu a roku. Táto kombinácia dvoch kritérií radenia 

výsledkov je v rámci vyhľadávacích nástrojov ojedinelým atribútom. 

Filtrovanie výsledkov 

Vyhľadané záznamy je možné ďalej filtrovať, a to dvoma spôsobmi. Prvým je funk-

cia Spresnenia, ktorá umožňuje pridať ďalšie selekčné kritériá k zadanému dotazu. 

Medzi jednotlivými kritériami je pritom dovolené určiť logickú väzbu typu AND, 

OR a NOT. Druhý spôsob je v katalógu nazvaná priamo Filtrovanie a ponúka buď 

preddefinované typy obmedzenia výsledkov (nové záznamy, dokumenty vydané 

pred a po roku 2000 a dokumenty iba v slovenskom jazyku) alebo nastavenie 

vlastných obmedzení. Tie sa môžu vzťahovať k rozmedziu údajov v rámci abecedy 

(napríklad od a po e), obmedzeniu rokov vydania a dátumu spracovania záznamov 

v rámci knižnice. Obe varianty sa realizujú v samostatnom rozhraní. 

Úpravu rešeršnej požiadavky je okrem toho možné uskutočniť aj v rámci rozhrania 

zoznamu výsledkov, a to buď formou úpravy dotazu (ktorý však nie je už 

v prirodzenom jazyku) alebo výberom prehľadávanej bázy. Tá ale nevhodne kom-
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binuje hodnoty týkajúce sa druhu dokumentov a ich lokácie (viď. v bode Kritériá 

vyhľadávania). Okrem povahy týchto selekčných kritérií pre zmenu zadanej požia-

davky, je z používateľského hľadiska nevhodne zvolené aj ich umiestnenie, a to na 

konci zoznamu, až za stránkovaním.  

Návrat do vyhľadávacieho formulára je možné uskutočniť kliknutím na položku 

Vyhľadávanie v hornom menu. Formulár si vždy pamätá naposledy zadané selekč-

né kritériá, zadať novú požiadavku sa dá až po vyčistení formulára stlačením prí-

slušného tlačidla. Tento atribút je pri vyhľadávacích nástrojoch neštandardný, 

a teda môže byť pre používateľa mätúci. 

Detaily záznamov 

Bližšie informácie o jednotlivých záznamoch sú dostupné po zobrazení ich detailu. 

Používateľ tak môže uskutočniť označením vybraných dokumentov a následným 

kliknutím na ich zobrazenie v hornom menu, prípadne kliknutím na poradové číslo 

záznamu. Uvedené sú pritom všetky potrebné bibliografické a lokačné údaje, ako aj 

údaje o dostupnosti. Väčšina z nich sa pritom tvári ako aktívny odkaz, po kliknutí 

na ktorý sú používateľovi ponúknuté ďalšie možnosti vyhľadávania v danom krité-

riu. Napríklad po kliknutí na meno autora, je ponúknuté vyhľadávanie ďalších prác 

autora, a to nielen v rámci katalógu, ale dokonca aj v rámci služieb Google, Excite, 

NorthernLight a Britannica. 

Plný text 

Odkazy na plný text vybraných dokumentov sa nachádzajú jednak v zozname vý-

sledkov (ak to formát zobrazenia umožňuje) a jednak aj v ich detaile. V závislosti 

od autorských práv sú niektoré prístupné aj neprihlásenému používateľovi, pričom 

pred ich samotným zobrazením je upozornený na autorské práva vzťahujúce sa 

k daným dokumentom. Z obsahového hľadiska sú dostupné najčastejšie plné texty 

záverečných prác. 

Ostatné doplnkové funkcie 

Online katalóg prešovskej knižnice poskytuje viacero funkcií. V rámci vyhľadaných 

výsledkov si môže používateľ napríklad vytvoriť podmnožinu, a tým odfiltrovať 

neželané záznamy. Následne môže s touto podmnožinou ďalej pracovať, záznamy 
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si ukladať do schránky alebo zasielať e-mailom v želanom formáte. Okrem toho 

môže sledovať svoje dopyty, vytvoriť si stály dopyt SDI, či odoberať výsledky pro-

stredníctvom RSS kanálu. Zaujímavou funkciou je ohodnotenie výsledkov na zá-

klade priradenia váhy jednotlivým kľúčových slovám vzhľadom na ich umiestnenie 

napríklad v názve dokumentu a pod. Spomenuté nástroje sú okrem sledovania do-

pytov a rezervácie dostupné aj pre neprihláseného používateľa, no registrácia zvy-

šuje možnosti ich efektívneho využívania. 

3.5 Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity je najmladšou spomedzi všetkých šty-

roch analyzovaných knižníc. Hoci jej počiatky siahajú do roku 1995, kedy bol zria-

dený Pedagogický inštitút sv. Ondreja v Ružomberku, ako štatút centrálne akade-

mickej knižnice získala až v roku 2009, kedy došlo k zlúčeniu dovtedy samostatne 

sa vyvíjajúcich čiastkových knižníc. Napriek relatívne krátkemu pôsobeniu, má 

knižnica dnes vo svojom fonde viac ako 120 000 knižných jednotiek a pravidelne 

odoberá 165 titulov periodických publikácii. Na ich správu využíva knižnično-

informačný systém VIRTUA, v ktorom však seriálové publikácie zatiaľ neeviduje. 

Online katalóg knižnice je dostupný na webovom sídle uk.ku.sk. (Univerzitná kniž-

nica Katolíckej univerzity, 2011) 

3.5.1 Základná charakteristika využívaného systému 

Knižnično-informačný systém VIRTUA je jedným z produktov pôvodne americkej 

spoločnosti VTLS, Inc., ktorá má dnes zastúpenie na všetkých kontinentoch.  

VIRTUA uzatvára štvoricu komplexných knižničných riešení, ktoré sú vyvíjané s 

cieľom pokryť všetky, príp. majoritnú väčšinu procesov prebiehajúcich v knižnici. 

Tento systém bol vybraný v rámci projektu štátneho informačného systému KIS3G 

(Knižnično-informačný systém 3. Generácie), ktorého primárnym cieľom bolo pri-

niesť štandardné a jednotné prostredie pre knižnice na Slovensku a prostredníc-

tvom spoločných databáz sprístupňovať zdroje kultúrneho a vedeckého dedičstva. 

Do projektu sa doposiaľ zapojilo 29 knižníc, na čele so Slovenskou národnou kniž-

nicou. (KIS3G.sk, 2011; Virtua, 2011) 
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VIRTUA poskytuje širokú škálu modulov, z ktorých nie všetky boli doposiaľ im-

plementované. Medzi kľúčové patrí modul pre katalogizáciu, akvizície, seriálové 

publikácie, výpožičky, štatistiky a reporty a samozrejme OPAC. Systém využíva tzv. 

skin technológiu, ktorá dovoľuje individuálne prispôsobenie používateľského roz-

hrania pre každú knižnicu zapojenú do projektu. Personalizáciu umožňuje aj kom-

plexný súbor parametrov (spolu je ich viac ako 3000) a funkcií (viac ako 600), kto-

ré podporujú možnosti škálovania v závislosti od politiky knižnice. (Virtua, 2011) 

Prístupnosť 

Online katalóg UK KU je voľne prístupný aj pre neprihlásených používateľov. Mož-

nosti vyhľadávania a zobrazenie vyhľadaných záznamov nie sú v závislosti od re-

gistrácie modifikované. Po prihlásení ma používateľ niektoré doplnkové funkcie, 

najmä možnosť rezervácie práve vypožičaného dokumentu. Objednávanie dostup-

ných dokumentov nie je k dispozícii, nakoľko vzhľadom na voľne prístupný cha-

rakter fondu to knižnica nepovažuje za potrebné. Registráciu je možné vykonať iba 

v kamennej knižnici. 

Úroveň integrácie 

Online katalóg je implenetovaný v rámci projektu KIS3G, a teda je technicky umies-

tnený na jeho webovom sídle (www.kis3g.sk). Integrácia do webového sídla Uni-

verzitnej knižnice KU je reprezentovaná iba aktívnym odkazom na jej stránkach, 

po kliknutí na ktorý sa katalóg otvára v novom okne. Návrat späť je možný násled-

ným zatvorením katalógu alebo kliknutím na odkaz smerujúci na sídlo knižnice. 

Vďaka využitiu skin technológie zdieľa používateľské rozhranie katalógu obsahové 

aj vizuálne prvky, ktoré ho formálne prepájajú so samotnou knižnicou. Ide najmä 

o logo a jednotlivé položky menu ako odkaz na sídlo knižnice, vyhľadávanie v kata-

lógu knižničného pracoviska v Košiciach, zoznam periodík odoberaných knižnicou 

a návrh na zakúpenie nového dokumentu. Spojenie so SNK je viditeľné iba 

v stavových a licenčných informáciách v päte stránky.  

Prepojenie s externými zdrojmi 

Vyhľadávanie v OPACu je obmedzené výlučne na vlastný fond knižnice, ktorý sa 

skladá z centrálneho fondu v Ružomberku a fondu pracoviska v Košiciach. Vyhľa-
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dávanie je pritom aktívne vždy iba pre jeden z nich, pričom vzájomné prepínanie 

medzi fondami sa uskutočňuje prostredníctvom odkazu v hlavnom menu. Jediné 

prepojenie s externými zdrojmi má formu aktívnych odkazov na zoznam periodík 

odoberaných knižnicou a externé databázy, ktoré sú však samostatným spoplatne-

ným nástrojom. 

Používateľský účet 

Prihlásenie do používateľskej časti katalógu sa uskutočňuje na základe údajov zís-

kaných pri registrácií v kamennej knižnici. Samotný účet obsahuje prehľad o akti-

vite čitateľa, ktorá súvisí s jeho celkovou činnosťou v rámci knižnice. Uvedený je 

počet  aktuálne vypožičaných a rezervovaných exemplárov či počet exemplárov po 

uplynutí výpožičnej lehoty. Jediná aktívna funkcia účtu spočíva v možnosti predĺ-

ženia lehoty vypožičaných dokumentov a v správe osobných údajov. Online rezer-

vácia dokumentov nie je možná. 

Návštevnosť 

Pre meranie návštevnosti webového sídla využíva Univerzitná knižnica KU iba 

službu Google analytics, a teda ani v tomto prípade nie sú oficiálne štatistiky k dis-

pozícii. KIS3G síce meria návštevnosť aj prostredníctvom služby Naj.sk, ktorá vý-

sledky zverejňuje, no keďže je sledovaný projekt ako celok, nie je možné týmto 

spôsobom odvodiť alikvotnú časť pre katalóg UK KU. 

Podľa štatistík Alexa.com má webové sídlo Katolíckej univerzity Alexa rank asi 

520 000. Z toho menej ako 0,03% pripadá na subdoménu univerzitnej knižnice, 

a teda jej Alexa rank sa pohybuje okolo 17 500 000. V reálnych číslach to môže byť 

iba pár návštevníkov každý deň, z čoho nie každý využije aj vyhľadávanie v OPACu. 

3.5.2 Možnosti vyhľadávania v katalógu 

OPAC Univerzitnej knižnice KU umožňuje prezeranie záznamov prostredníctvom 

indexov, podobne ako v prípade knižnice v Prešove. Druhým spôsobom získania 

informácií je vyhľadávanie, a to je dostupné v dvoch formách. Základné je realizo-

vané prostredníctvom kľúčových slov viažucich sa ku konkrétnym kritériám. Ex-



   

56 

pertné vyhľadávanie umožňuje definovanie požiadavky v rámci jedného vyhľadá-

vacieho poľa, no výhradne s použitím príslušnej vyhľadávacej syntaxe. 

Kritéria vyhľadávania 

 Vyhľadávanie na základe kľúčových slov umožňuje zadanie maximálne troch do-

tazov, ktoré môžu byť vyjadrené slovne, číselne alebo uvedením jedného prípadne 

viacerých slov. Každý dotaz sa pritom vzťahuje na konkrétny typ databázových 

údajov, čiže kritérií. Jedným z nich je aj vyhľadávanie nad všetkými databázovými 

údajmi súčasne, no používateľ si túto možnosť musí zvoliť sám, nakoľko nie je 

predvyplnená implicitne. Zoznam všetkých dostupných kritérií uvádza  

Tabuľka 7. V nej môžeme pozorovať, že mnohé sú pre vyhľadávanie vo fonde Uni-

verzitnej knižnice KU vzhľadom na jeho povahu i veľkosť irelevantné. V tomto 

smere by bola vhodná vyššia miera personalizácie smerom k individuálnym potre-

bám knižnice a jej používateľov. 

Tabuľka 7 Vyhľadávacie kritériá v katalógu UK KU 

Kritérium vyhľadávania Popis vyhľadávacej funkcie 

Autorské údaje vyhľadávanie v mene autora (autorov) 

Názvové údaje vyhľadávanie v názve a podnázve  

Predmet (heslá) vyhľadávanie v kľúčových slovách prirade-
ných k dokumentu 

Vydavateľ vyhľadávanie v údajoch vydavateľa 

Korporátné a inštitucionálne údaje vyhľadávanie v kódoch inštitúcií 

Zdrojové údaje názov konferencie, názov zdroja 

Geografické údaje MARC kód, ISO kód geografických údajov 

Jazykové údaje  jazyk dokumentu 

Edícia vyhľadávanie vo vydaniach dokumentov 

Ostatné štandardné čísla, konspekt, agenda,  
poznámky 

Všetky kritériá Vyhľadávanie vo všetkých údajoch súčasne 
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Ďalšie možnosti špecifikácie informačnej požiadavky sú označené ako vyhľadáva-

cie filtre. V rámci nich je možné zahrnúť, prípadne vylúčiť, vyhľadávanie v rôznych 

druhoch dokumentov, a to z hľadiska obsahu (záverečné práce, encyklopédie 

a pod.) a aj z hľadiska ich formátu (monografie, elektronické zdroje a iné). Okrem 

toho je k dispozícií filter pre jazyk dokumentu a miesto jeho vydania a rovnako je 

možné stanoviť požadovaný interval rokov vydania. Aktuálne nastavenie filtrov sa 

zobrazuje v ľavom stĺpci katalógu, ktorý slúži na informačné účely. 

 

Obrázok 12 Rozhranie základného vyhľadávania v katalógu UK KU 

Diakritika a kontrola pravopisu 

OPAC systému VIRTUA vyhľadáva bez ohľadu na zadanú diakritiku, rovnako ne-

rozlišuje malé a veľké písmená v slovách. Automatická kontrola pravopisu, nástroj 

pomocného slovníka, ani iné inteligentné nástroje pomoci  nie sú k dispozícii.  
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Logické operátory 

Pri zadávaní informačnej požiadavky je možné využiť základné logické operátory 

AND, OR a NOT. Logický vzťah je pritom definovaný zvlášť pre slová v rámci jed-

notlivých dotazov, kedy sú operátory vpísané priamo do rešeršného poľa a zvlášť 

medzi dotazmi navzájom. V prípade konkrétnych dotazov môžu byť operátory vpí-

sané slovne alebo prostredníctvom symbolov – AND = „&“, OR = „+“, NOT = „-„. 

Vzťah medzi dotazmi navzájom je potrebné vybrať z ponúkaného zoznamu, pri-

čom v tomto prípade je naviac k dispozícii operátor NEAR (PRI), ktorý vyjadruje 

blízkosť uvedených slov. Z ďalších operátorov systém podporuje iba znaky s funk-

ciou krátenia slov - otáznik (?) a hviezdička (*) pre nahradenie jedného alebo via-

cerých znakov v požiadavke. 

Rozšírené vyhľadávanie 

Rozšírené možnosti vyhľadávania sú v katalógu UK KU reprezentované tzv. ex-

pertným vyhľadávaním. Hoci na prvý pohľad pripomína vyhľadávanie v interneto-

vých vyhľadávacích nástrojoch, kde sa informačná požiadavka zadáva iba do jed-

ného rešeršného poľa, pre bežného používateľa nie je takmer vôbec využiteľné. 

Dotaz sa totiž nezadáva v prirodzenom jazyku, ale výhradne s rešpektovaním pod-

porovanej syntaxe (príklad je zobrazený na nasledujúcom obrázku). Z toho dôvodu 

slúži expertné vyhľadávanie najmä knižničným pracovníkom, a teda by v rámci 

online katalógu ako webovej služby nemuselo byť ponúkané vôbec. 

 

Obrázok 13 Rozhranie expertného vyhľadávania v katalógu UK KU 
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3.5.3 Výsledky vyhľadávania a doplnkové funkcie 

Zoznam vyhovujúcich výsledkov obsahuje na začiatku informáciu o rešeršnej po-

žiadavke, na základe, ktorej boli vyhľadané. Nasleduje stránkovanie umiestnené 

zároveň aj na konci zoznamu, ktoré umožňuje zvoliť konkrétne poradové číslo 

strany alebo posúvať sa iba o jednu stranu dopredu či dozadu. V hornej časti sa 

okrem toho zobrazuje stavová informácia o celkovom počte vyhľadaných zázna-

mov a o počte aktuálne zobrazených. Výsledky vyhľadávania sú zobrazené 

v skrátenom formáte, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje a informáciu 

o type dokumentu reprezentovanú príslušnou ikonkou.  

Radenie výsledkov 

Usporiadanie vyhľadaných záznamov je implicitne nastavené vzostupne podľa 

kombinácie dátumu vydania a autora, čo je neštandardným riešením, nakoľko exis-

tuje predpoklad, že používateľ má záujem najskôr o novšie tituly. Kritérium rade-

nia je možné operatívne zmeniť priamo nad zoznamom výsledkov, pričom 

k dispozícii je triedenie podľa názvu, autora, a kombinácie dátumu vydania a ná-

zvu. Vzostupnosť alebo zostupnosť zoznamu sa dá ovplyvniť jednoduchým ozna-

čením požadovanej voľby. 

Filtrovanie výsledkov 

Dodatočné filtrovanie výsledkov vyhľadávania nie je možné. Hoci sa pod zozna-

mom výsledkov nachádza vyhľadávací formulár, nie je predvyplnený aktuálne za-

danými dotazmi a pre úpravu informačnej požiadavky je potrebné ho opätovne 

vyplniť. V prípade želanej zmeny napríklad v type dokumentov je nutné upraviť 

samostatne aj vyhľadávacie filtre.  

Detaily záznamov 

Kliknutím na príslušný odkaz v zozname výsledkov sa zobrazia detailné informácie 

o tom ktorom dokumente. Základom je uvedenie lokačných údajov a údajov 

o dostupnosti exemplárov. Ďalej je možné zobraziť úplné bibliografické informácie 

ako aj katalogizačný záznam vo formáte MARC. Jednotlivé údaje majú podobu ak-

tívnych odkazov, po kliknutí na ktoré sa akoby vykoná nové vyhľadávanie, v kto-

rom je bibliografický údaj informačnou požiadavkou (t.j. napr. ak používateľ klikne 
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na názov „Médiá a politika“, systém mu ponúkne všetky výsledky, ktoré obsahujú 

danú frázu v názvových údajoch). 

Okrem bibliografických informácii však pri záznamoch absentuje anotácia alebo 

iná bližšia charakteristika, ktorá používateľovi uľahčuje proces rozhodovania 

a výberu. Užitočnou funkciou je však možnosť listovania priamo v jednotlivých 

detailoch, čiže nie je potrebné zakaždým sa vrátiť na úroveň zoznamu výsledkov. 

Plný text 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity neposkytuje prostredníctvom svojho 

online katalógu odkazy na žiadne plné texty, a to bez ohľadu na práva vyplývajúce 

z registrácie. 

Ostatné doplnkové funkcie 

OPAC Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity poskytuje funkciu košíka, ktorý 

však neslúži na objednávanie dokumentov, ale výlučne na rešeršné účely 

a vzhľadom na to je dostupný aj pre neprihlásených používateľov. Počas vyhľadá-

vania je možné si doň priebežne ukladať vyhovujúce záznamy a tie si následne 

v požadovanom formáte uložiť na pevný disk počítača alebo zaslať na e-mail. Ďal-

šie funkcie systému ako odoberanie výsledkov cez RSS kanál, prípadne modul na 

hodnotenie neboli implementované. 

3.6 Zhrnutie a komparácia výsledkov analýzy 

Popisná analýza OPACov akademických knižníc prináša prehľad ich základných 

funkcií, ktoré má používateľ v zmysle uspokojovania informačnej potreby 

k dispozícií pri interakcii s využívaným systémom. Subjektívny charakter analýzy 

je čiastočne objektivizovaný vopred stanovenými kritériami, na základe ktorých 

boli jednotlivé katalógy posudzované.  

Všetky posudzované katalógy predstavujú OPACy druhej generácie. Miera ich vyu-

žívania používateľmi pri vyhľadávaní informácií je minimálna. Odhadovaná náv-

števnosť je pre jednotlivé knižnice rozdielna a pohybuje sa od niekoľko jednotiek 

až po viac ako 100 používateľov denne, pričom do tohto počtu sú zahrnuté aj prí-
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stupy z kamenného sídla knižnice (napríklad zamestnanci, alebo čitatelia). (Alexa, 

2011; Naj.sk, 2011) 

Spoločným kľúčovým znakom je, že využívaný systém OPACu nie je ani v jednom 

prípade plne integrovaný do webového sídla knižnice. Tvorí teda akoby samostat-

né sídlo (existujúce na osobitnej doméne, príp. IP adrese), ktoré je so sídlom kniž-

nice spojené takmer výlučne iba odkazom a vizuálne logom. V prípade Univerzitnej 

knižnice Žilinskej univerzity je prepojenie doplnené aj podobným dizajnom, čo as-

poň čiastočne napomáha používateľovi v orientácií. Naopak v prípade knižnice 

UMB vzájomné navigačné prvky buď absentujú alebo sú zvolené neštandardne 

(napr. chýbajúca možnosť vrátiť sa na sídlo knižnice), čo môže pôsobiť mätúco. 

Vyhľadávanie je majoritne zastúpené jednoduchou formou, ktorá je realizovaná 

zadávaním kľúčových slov viazaným ku konkrétnym bibliografickým poliam. Za-

dávanie požiadavky v prirodzenom jazyku a inteligentné nástroje pomoci nie sú 

k dispozícií. Vo väčšine prípadov je pritom možnosť vyhľadávať kľúčové slová vo 

všetkých poliach súčasne (táto možnosť však nie je implicitne nastavená).  Hoci 

všetky katalógy ponúkajú funkciu prihlásenia (na základe údajov získaných v ka-

mennej knižnici), možnosti vyhľadávania, rovnako ako vyhľadané záznamy nie sú 

v závislosti od prihlásenia modifikované (s výnimkou UMB, kde je modifikácia mi-

nimálna). Záznamy dostupné v katalógu obsahujú vždy bibliografické, lokačné 

a holdingové informácie a okrem knižnice Katolíckej univerzity aj anotáciu 

a bližšiu charakteristiku zdrojov (vo vybraných prípadoch aj odkaz na plný text). 

Z funkčného hľadiska ponúka najviac nástrojov Univerzitná knižnica Prešovskej 

univerzity, ktorá využíva systém ALEPH. Oproti ostatným ponúka rozšírené mož-

nosti filtrovania a práce s výsledkami (najmä nástroje schránka a dopyty) 

a prepojenie so službami Google, Excite, NorthermLight a Britanica. 

Kľúčové analyzované kritériá obsahuje nasledujúca tabuľka, ktorá sumarizuje 

najmä funkčné atribúty reprezentatívnej vzorky OPACov. 
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Tabuľka 8 Výsledky analýzy OPACov akademických knižníc (Tornáryová, 2011) 

 
UK ŽU 

Dawinci 
UK UMB 

Cosmotron 
UK PU 
ALEPH 

UK KU 
VIRTUA 

Návštevnosť V desiatkach používateľov 
denne 

V stovkách používateľov denne V stovkách používateľov denne V jednotkách používateľov 
denne 

Prepojenie so sídlom 
knižnice 
(doména knižnice/  
doména OPACu) 

Minimálna integrácia 

(ukzu.uniza.sk/  
kniznica.uniza.sk) 

Mätúce prepojenie 

(library.umb.sk/  
library.sk) 

Minimálna integrácia 

(pulib.sk/ 
http://194.160.246.84:8991/F) 

Minimálna integrácia 

(uk.ku.sk/  
kis3g.sk/ cgi-
bin/gw_48_1_3/chameleon?ski
n=kkur) 

Prístupnosť Bez prihlásenia, aj s prihláse-
ním (nemodifikovaný obsah) 

Bez prihlásenia, aj s prihláse-
ním (čiastočne modifikovaný 
obsah) 

Bez prihlásenia, aj s prihláse-
ním (nemodifikovaný obsah) 

Bez prihlásenia, aj s prihláse-
ním (nemodifikovaný obsah) 

Používateľský účet Osobné údaje, rezervácia Osobné údaje, rezervácia, do-
plnkové zdroje, priame doru-
čenie vybraných dokumentov 

Osobné údaje, rezervácia, his-
tória aktivít, predĺženie výpo-
žičnej doby, platobné transak-
cie, schránka 

Osobné údaje, rezervácia, his-
tória aktivít, predĺženie výpo-
žičnej doby 

Externé zdroje 11 katalógov, 2 odborné data-
bázy 

6 katalógov integrovaných do 
jedného rozhrania 

- - 

Vyhľadávanie  

˪ Základné Kľúčové slová naviazané na 
bibliografické parametre, mož-
nosť prehľadávať všetky polia 
súčasne 

Kľúčové slová naviazané na 
bibliografické parametre, mož-
nosť prehľadávať všetky polia 
súčasne 

Kľúčové slová naviazané na 
bibliografické parametre, mož-
nosť prehľadávať všetky polia 
súčasne, nastavenie blízkosti 
kľúčových slov 

Kľúčové slová naviazané na 
bibliografické parametre (max. 
3 parametre), možnosť pre-
hľadávať všetky polia súčasne 

˪  Rozšírené Duplikovanie kritérií (max. 2) Duplikovanie kritérií (max. 3) Duplikovanie kritérií (max. 5) - 

˪  Logické operá-
tory 

(*), (?),  
AND, OR, NOT (iba v rozšíre-
nom vyhľadávaní) 

Fráza, (*) 
AND, OR, NOT (iba v rozšíre-
nom vyhľadávaní) 

?, *, #, !, %, ->, AND, OR NOT 
(možnosť zadávať medzi kľú-
čové slová, aj medzi kritériá 
vyhľadávania) 

AND, OR, NOT, NEAR, (*), (?) 
(možnosť zadávať medzi kľú-
čové slová, aj medzi kritériá 
vyhľadávania) 

˪  Iné  Práca s diakritikou, pomocný 
nástroj slovníka 
Expertné vyhľadávanie (jazyk 
CQL) 

Možnosť abecedného 
a číselného prehliadania kata-
lógu, práca s diakritikou 

Expertné vyhľadávanie (od-
borná syntax) 
Možnosť prehľadávať katalóg 
cez indexy 
Ignorácia diakritiky 

Výsledky vyhľadávania Formát – stručný, úplný 
počet vyhľ. výsledkov, strán-
kovanie, kritériá zoradenia 
výsledkov 

Formát – skrátený, používateľ-
ský, rešeršný, ISBD, MARC 
počet vyhľ. výsledkov, strán-
kovanie, lokačné údaje, do-
stupnosť, poznámky 
k dokumentom, kritériá zora-
denia výsledkov, plné texty 
vybraných záverečných a kvali-
fikačných prác (iba po prihlá-
sení) 

Formát – stručný, úplný, iba 
názov, ISBD, počet vyhľ. vý-
sledkov, stránkovanie, kritériá 
zoradenia výsledkov 

Skrátený formát, počet vyhľ. 
výsledkov, stránkovanie, krité-
riá zoradenia výsledkov 

Filtrovanie výsledkov Nie je – úpravy sú možné iba 
vo vyhľ. formulári 

Limity a nastavenia: lokácia 
a typ dokumentu, krajina a rok 
vydania, online dostupnosť, 
dynamické filtrovanie 
z rozhrania výsledkov 

Druh dokumentu, lokácia, ja-
zyk, formát, rok vydania, dy-
namické filtrovanie z rozhrania 
výsledkov, možnosť odfiltrovať 
neželané výsledky 

Typ dokumentu, jazyk, miesto 
a rok vydania 

Detaily záznamov Bibliografické údaje, lokačné 
a holdingové informácie, plný 
text vybraných záverečných 
a kvalifikačných prác 

- 

Bibliografické údaje, lokačné 
a holdingové informácie, plné 
texty vybraných záverečných 
a kvalifikačných prác (po pri-
hlásení s upozornením na au-
torské práva), prepojenie úda-
jov (napr. mena autora) 
s novým vyhľadávaním a so 
službami Google, Excite, Nor-
thermLight, Britanica 

Bibliografické údaje, lokačné 
a holdingové informácie, MARC 
formát, prepojenie údajov 
(napr. mena autora) s novým 
vyhľadávaním, listovanie 
v detailoch, bez plného textu, 
anotácie a popisov dokumen-
tov 

Doplnkové funkcie Tlač výsledkov, RSS Košík (tlač a zasielanie obsahu 
na e-mail), export výsledkov do 
formátov MARC, ISO 2709, 
XML 

Schránka, dopyty, e-mailová 
notifikácia, tlač výsledkov, 
systémové hodnotenie výsled-
kov podľa váhy kľúčových slov 

Košík na rešeršné účely (ulo-
ženie obsahu na disk alebo 
zaslanie e-mailom) 
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Výsledky prechádzajúcej popisnej analýzy vybraných OPACov akademických kniž-

níc sme navzájom komparovali, a to individuálne pre každé analyzované kritérium. 

Jednotlivé knižnice sme porovnávali vždy iba navzájom, pričom sme ich v rámci 

každého hodnoteného kritéria zoradili pridelením subjektívnej hodnotiacej znám-

ky od 1 po 4 (1 predstavuje najslabší a 4 najsilnejší výkon v sledovanej oblasti). 

V špecifických prípadoch boli viaceré katalógy ohodnotené tou istou známkou, a to 

vtedy, ak ich výkon v danej oblasti nebolo možné diferencovať. Takýmto kritériom 

je napríklad úroveň integrácie, ktorá bola v 3 analyzovaných katalógoch rovnaká 

a iba jeden sme v porovnaní s nimi ohodnotili nižšou známkou. V prípade kritéria 

sprístupňovania plných textov sme katalógu Univerzitnej knižnice Katolíckej uni-

verzity pridelili známku 0, nakoľko s plnými textami nepracuje vôbec, a teda vyka-

zuje nulový výkon v tejto oblasti.  

Vizualizácia komparácie výsledkov analýzy pre všetky kritériá je dostupná nasle-

dujúcim obrázkom (Obrázok 14). Z nej jednoznačne vyplýva, že najsilnejší výkon 

v najväčšom počte kritérií dosahuje Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, 

pričom výraznejšie zaostáva iba v úrovni integrácie (čo je typické pre všetky kata-

lógy) a v prepojení s externými zdrojmi. Za ňou nasleduje Univerzitná knižnica 

UMB, ktorá dosahuje najvyšší výkon spomedzi sledovaných katalógov v návštev-

nosti a práci s diakritikou a kontrolou pravopisu. Treťou v poradí je Univerzitná 

knižnica Žilinskej univerzity s najlepšími výsledkami v oblasti sprístupňovania pl-

ného textu a detailov záznamov. Na poslednom mieste skončila Univerzitná knižni-

ca Katolíckej univerzity, ktorá v porovnaní s ostatnými katalógmi zaostáva takmer 

vo všetkých kritériách. 

To, že OPACy v rámci vzájomnej komparácie dosiahli najvyšší možný výkon v urči-

tých parametroch však neznamená, že spĺňajú požiadavky používateľov, ktoré ma-

jú na efektívne vyhľadávacie nástroje. Komparáciou sme poukázali na fakt, že hoci 

všetky katalógy patria do druhej generácie OPCov, čo sa týka ich funkcií a rozhra-

nia, existujú medzi nimi rozdiely. V ďalšej časti sa preto zameriame na konfrontá-

ciu katalógov s používateľskými potrebami v zmysle uspokojenia informačnej po-

treby, a to formou ich testovania. 
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Obrázok 14 Vizualizácia komparácie výsledkov analýzy 

Prístupnosť

Úroveň integrácie
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Používateľský účet
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Základné vyhľadávanie a jeho kritériá

Diakritika a kontrola pravopisu

Logické oparátory

Rozšírené vyhľadávanie

Radenie výsledkov

Filtrovanie výsledkov

Detaily záznamov

Plný text

Doplnkové funkcie
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4 Prieskum OPACov vybraných knižníc 

Funkčné atribúty OPACov akademických knižníc je potrebné konfrontovať s prefe-

renciami používateľov. Tí v zmysle svojej informačnej potreby pristupujú k inter-

akcii so systémom, v tomto prípade prostredníctvom používateľského rozhrania 

knižničných katalógov v priestore webu. Kľúčovým je pritom overenie miery pou-

žívateľmi vnímanej efektivity pri práci s jednotlivými systémami akademických 

knižníc. Za týmto účelom sme uskutočnili jednorazový prieskum, ktorého metodi-

ka vychádza z testovania slovenských fulltextových vyhľadávacích nástrojov usku-

točneného autorkou v rámci diplomovej práce v roku 2008. 

4.1 Ciele, metódy a výskumný súbor 

V zmysle vyššie uvedených teoretických a analytických východísk je prieskum 

orientovaný na OPACy akademických knižníc. V rámci nich sme pracovali s už defi-

novanou reprezentatívnou vzorkou (str. 29), ktorú tvoria akademické knižnice 

Žilinskej univerzity, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovskej univerzi-

ty a Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Ciele prieskumu 

Primárnym cieľom prieskumu bolo overiť mieru používateľmi vnímanej efektivity 

jednotlivých systémov OPACov akademických knižníc pri uspokojovaní ich infor-

mačných potrieb a následne vymedziť pozitívne a negatívne vnímané parametre.  

Sekundárnym cieľom bolo posúdenie závislosti výsledkov od úrovne informačnej 

gramotnosti cieľových používateľov v oblasti vyhľadávania informácií v knižnič-

ných katalógoch a databázach. 

Pre dosiahnutie cieľov sme definovali nasledujúce výskumné úlohy: 

� Zistiť mieru skúsenosti s vyhľadávaním informačných zdrojov prostredníc-

tvom akademickej knižnice. 
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� Kategorizovať používateľov podľa úrovne ich informačnej gramotnosti 

v oblasti vyhľadávania informácií v knižničných katalógoch a databázach. 

� Zistiť, ako používatelia vnímajú OPACy po vyhľadávacej stránke – so zame-

raním na selekčnú efektívnosť vyhľadávania, prácu s diakritikou a jednotli-

vé vyhľadávacie kritériá. 

� Zistiť ako používatelia vnímajú prostredie OPACov prostredníctvom hodno-

tenia komponentov informačnej architektúry – navigačného, popisného  

a organizačného systému a grafického dizajnu. 

Metódy prieskumu 

Prieskum OPACov akademických knižníc využíval viaceré metódy zisťovania, ktoré 

sú opísané nižšie. Zber údajov bol uskutočňovaný prostredníctvom elektronického 

formulára, ktorého jednotlivé časti boli prispôsobené cieľu a využívanej metóde. 

Na celom procese prieskumu bol zúčastnený výskumník, ktorého úlohou bolo ne-

závisle zodpovedať na vzniknuté otázky a do akceptovateľnej miery koordinovať 

jeho priebeh (v podobe základnej inštruktáže). Pre potreby minimalizácie možné-

ho ovplyvnenia neboli respondenti zúčastnení na procese súčasne, ale naopak kaž-

dý individuálne.  

Zisťovanie miery vnímanej efektivity systému pri uspokojovaní informačných po-

trieb v priestore webu je možné uskutočňovať viacerými kvalitatívnymi aj kvanti-

tatívnymi metódami. Ich výber sme podmienili charakterom základných vý-

skumných otázok, ktorými sú: 

A) V akej miere využívajú respondenti akademickú knižnicu na vyhľadáva-

nie informačných zdrojov a aký význam pripisujú online katalógu v sídle 

knižnice? 

Využitá metóda: Štandardizovaný dotazník s uzatvorenými otázkami 

V prvej časti elektronického formulára respondenti zodpovedali na uzatvorené 

otázky zisťujúce periodicitu využívania služieb akademickej knižnice (kamen-

nej aj elektronickej) a najdôležitejšie vnímané prvky jej webového sídla. 
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B) Aká je úroveň informačnej gramotnosti používateľov v oblasti vyhľadá-

vania v knižničných katalógoch a databázach? 

Využitá metóda: Test informačnej gramotnosti 

Druhá časť prieskumu bola zameraná na kategorizáciu používateľov na zá-

kladne ich informačnej gramotnosti. Za tým účelom respondenti odpovedali na 

20 uzatvorených otázok z oblasti vyhľadávania informácií v knižničných kata-

lógoch a databázach. Otázky mali 3 možné odpovede, z ktorých práve jedna bo-

la správna.  

Otázky vychádzali z testu informačnej gramotnosti na ČVUT (Test informační 

gramotnosti, 2011) a ich úpravy vzhľadom na potreby slovenského používateľa 

boli konzultované na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej 

univerzity v Žiline, ktorá aktívne spolupracuje so Slovenskou národnou knižni-

cou. Rovnako na základe toho bola stanovená škála celkového bodového vý-

sledku kategorizujúca respondentov na laických, priemerných a expertných 

používateľov. 

C) Ktoré atribúty systému OPACu vnímajú používatelia pozitívne a ktoré ne-

gatívne vo vzťahu k ich informačnej potrebe a aká je výsledná miera jej 

uspokojenia? 

Využitá metóda: Používateľské testovanie  

Hoci sú pojmy ako webová analýza a výskum na webe využívané pomerne 

krátko a vo vedeckej literatúre nie sú pevne ukotvené, bola pre potreby splne-

nia cieľa v poslednej časti využitá práve metóda používateľského testovania. 

Realizovaná bola riadenou formou, kedy používatelia vykonávali vopred stano-

vené úlohy a do elektronického formulára zapisovali ich priebeh a výsledky. 

Formulár bol vzhľadom na typ úlohy tvorený otvorenými, čiastočne zatvore-

nými aj zatvorenými otázkami. Jednotlivé úlohy boli zamerané na získanie in-

formačného zdroja, resp. informácií o informačnom zdroji so na zreteľom mož-

nosti konkrétneho prostredia (OPACu). 
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Charakteristika prieskumnej lokality a prieskumnej vzorky 

Na základe cieľov a s tým súvisiacich výskumných metód sme definovali základný 

súbor respondentov. Ten je vzhľadom na podmienky používateľského testovania 

a zvolené metódy, vymedzený potenciálnym cieľovým publikom, a teda najmä štu-

dentami, pedagogickými a vedeckými pracovníkmi univerzít. 

Výsledný súbor sme následne definovali zámerným výberom. V rámci neho sme 

definovali nasledovné podmienky: 

� Zúženie výberu iba na študentov 1., 2. a 3. stupňa štúdia, pričom v prvých 

dvoch stupňoch je doplňujúcou podmienkou končiaci ročník. Toto kritérium 

má optimalizovať cieľovú skupinu vzhľadom na ich informačné potreby – 

t.j. potreby relevantných a kredibilných informačných zdrojov, nakoľko 

študenti sú v procese tvorby odbornej alebo vedeckej záverečnej práce. 

� Rovnomerné pomerné zastúpenie jednotlivých stupňov štúdia. 

� Rovnomerné pomerné zastúpenie študentov knižnično-informačnej vedy 

a ostatných odborov. Toto kritérium malo zabezpečiť komparáciu výsled-

kov v závislosti od oblasti štúdia. Knižnično-informačná veda je na Žilinskej 

univerzite zastúpená študijným programom Mediamatika a kultúrne dedič-

stvo, ktorého študenti sú väčšinou orientovaní na nové médiá a informačnú 

vedu. Ostatné odbory majú majoritne technický charakter. 

Výsledná vzorka respondentov bola následne (v zmysle vyššie uvedených kritérií) 

vybraná náhodne. Počet respondentov bol zvolený vzhľadom na limity kvalitatív-

neho testovania, ktoré prebiehalo individuálne s každým používateľom, a teda bolo 

časovo náročné. Na prieskume sa teda zúčastnilo: 

� 9 študentov študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo (3 ba-

kalárskeho, 3 magisterského a 3 doktorandského stupňa štúdia), 

� a 9 študentov technických študijných programov (3 bakalárskeho, 3 inži-

nierskeho a 3 doktorandského stupňa štúdia). 
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4.2 Interpretácia výsledkov  

Nasledujúca časť obsahuje interpretáciu čiastkových výsledkov prieskumu. Vzhľa-

dom na to, že používateľské testovanie bolo zamerané na jednotlivé časti OPACov 

ako typu webovej služby, ich vyhodnotenie je doplnené o základné teoretické vý-

chodiská vymedzujúce rámec a podmienky skúmania. 

4.2.1 Dôležitosť vyhľadávania v štruktúre webového sídla knižnice 

Výsledky prvej časti prieskumu môžeme sumarizovať do nasledujúcich oblastí do-

plnených o vizualizáciu: 

� 94% respondentov (17 z celkovo 18) využilo aspoň raz na vyhľadávanie in-

formácií akademickú knižnicu. Rovnaký počet respondentov využil na vy-

hľadávanie online katalóg, z čoho môžeme usudzovať, že cieľová skupina 

používateľov prejavuje záujem o služby knižnice v priestore webu. 

� Periodicita využívania kamennej akademickej knižnice na vyhľadanie in-

formačných zdrojov je v 73% prípadov 1x ročne a menej, v ostatných prípa-

doch občasne (niekoľkokrát ročne). Čo sa týka elektronickej verzie knižnice, 

9% respondentov ju využije každý mesiac, 36% niekoľkokrát ročne a 1x 

ročne alebo menej často približne polovica z nich (55%). Z toho vyplýva, že 

knižnica ako webová služba má predpoklad častejšieho využívania cieľovou 

skupinou, ako kamenná knižnica. Pravdepodobne to súvisí s informačnými 

návykmi a správaním používateľov, ktorí uprednostňujú rýchly prístup 

k informáciám a s internetom pracujú denne. 

� Všetci respondenti (100%) považujú online katalóg za najdôležitejšiu sú-

časť webového sídla knižnice, t.j. dôvod, prečo elektronickú knižnicu na-

vštívia. Tento výsledok hovorí na o tom, že potenciálni používatelia akade-

mických knižníc majú záujem o informačné zdroje obsiahnuté v ich fondoch. 

Budovanie online katalógov a ich optimalizácia by teda mali byť, z pohľadu 

efektívnej integrácie knižníc do priestoru webu, primárnymi cieľmi. 
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4.2.2 Overenie informačnej gramotnosti respondentov 

Test informačnej gramotnosti, rozdelil respondentov na základe celkového počtu 

dosiahnutých bodov do 3 skupín: 

� 2 expertní používatelia, ktorí dosiahli 95% a viac správnych odpovedí, 

� 12 priemerných používateľov, ktorí dosiahli od 50% do 95% správnych 

odpovedí, 

� a 4 laickí používatelia, ktorí dosiahli menej ako 50% správnych odpovedí. 

Z výsledkov sme ďalej zistili, že laickí používatelia sú tvorení výlučne  študentami 

technického zamerania a expertní používatelia výlučne študentami knižnično-

informačných štúdií. Respondenti najčastejšie chybne odpovedali na otázky týka-

júce sa špecifík katalógov a odborných databáz, naopak otázky týkajúce sa autor-

ského práva, netikety, či autorskej etiky boli zodpovedané vo všetkých prípadoch 

správne.  

Priemerné hodnoty výsledkov v rámci technického a knižnično-informačného za-

merania uvádza nasledujúca tabuľka. Na základe nej môžeme povedať, že študenti 

mediamatiky a kultúrneho dedičstva dosahujú priemerne vyššie hodnoty v oblasti 

vyhľadávania informácií v knižničných katalógoch a databázach, čo zodpovedá aj 

charakteru ich štúdia. Rozdiely sú pritom u nich viditeľné medzi všetkými stupňa-

mi štúdia, naproti tomu v technickom zameraní sa hodnoty výraznejšie líšia až na 

doktorandskom stupni. Dôvodom môže byť práve modifikácia informačnej potreby 

študentov, ktorí v poslednom stupni uprednostňujú odborné a vedecké informačné 

zdroje pred všeobecnými zdrojmi dostupnými voľne v prostredí internetu. 

Tabuľka 9 Priemerné bodové hodnoty testu informačnej gramotnosti respondentov 

 
KIS (Mediamatika 

a KD) 
Technické zamera-

nie 

Doktorandský stupeň 18 (90%) 15,3 (77%) 

Magisterský/ inžiniersky stupeň 16 (80%) 10,3 (52%) 

Bakalársky stupeň 13,6 (68%) 8,7 (43%) 
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4.2.3 Overenie funkčnosti vyhľadávacích systémov 

Úlohy v rámci používateľského testovania boli orientované primárne na získanie 

informačného zdroja (prípade informácií o zdroji), ktorý vedie k uspokojeniu in-

formačnej potreby používateľov. Majoritná časť výsledkov sa teda vzťahuje k vy-

hodnoteniu vnímanej efektivity výkonu vyhľadávacieho systému knižnice a jeho 

jednotlivých častí. 

Respondenti mali opakovane vyhľadávať informačné zdroje vzťahujúce sa  

k predmetu ich záverečnej práce a posudzovať pritom vopred stanovené atribúty. 

Formulovanie informačnej požiadavky, ako aj jej ladenie nebolo dopredu limitova-

né. Jediným usmernením bolo vyhľadávanie opakovať až do momentu, kedy pou-

žívateľ usúdi, že má dostatok informácií na uspokojenie informačnej potreby, alebo 

naopak, nadobudne presvedčenie, že jeho informačná potreba v prostredí daného 

OPACu uspokojená byť nemôže.  

Respondenti uskutočnili spolu 361 vyhľadávaní, pričom priemerne v rámci jedné-

ho systému OPACu opakovali zadávanie požiadavky približne 5x. Presné počty la-

denia požiadavky pre jednotlivé katalógy obsahuje nasledujúca tabuľka. Na zákla-

de nej môžeme povedať, že expertní požívatelia opakujú požiadavku viackrát 

a laickí používatelia takmer vôbec.  

Tabuľka 10 Počet opakovaní informačnej požiadavky v OPACoch AK 

 Laický používateľ 
Priemerný  
používateľ 

Expertný  
používateľ 

Spolu 

 Celkovo Priemer Celkovo Priemer Celkovo Priemer Celkovo Priemer 

UK ŽU 7 1,8 63 5,3 15 7,5 85 4,7 

UK UMB 11 2,8 110 9,2 24 12,0 145 8,1 

UK PU 9 2,3 36 3,0 11 5,5 56 3,1 

UK KU 6 1,5 56 4,7 13 6,5 75 4,2 

Spolu 33 2,1 265 5,5 63 7,9 361 5,0 
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4.2.3.1 Selekčná efektívnosť vyhľadávania 

Základným kritériom pri vyhľadávaní informácií v knižnici je, aby bol používateľ 

schopný získať informácie o akomkoľvek dokumente spracovanom automatizova-

ným systémom. Do akej miery to vyhľadávací systém umožňuje, môžeme zistiť na 

základe ukazovateľov selekčnej efektívnosti nástrojov vyjadrujúcej ich schopnosť 

vyhľadávať zdroje, ktoré zodpovedajú používateľovej požiadavke. Táto schopnosť 

je pritom posudzovaná prostredníctvom parametrov relevancie a pertinencie.  

Relevancia je určovaná na základe niekým (tvorcom, programátorom) vytvorených 

a odôvodnených kritérií, ktoré by mali viesť k objektívnemu posudzovaniu výsled-

kov. Hoci kritériá relevancie určuje subjekt (programátor, informačný analytik.), 

samotné hodnotenie zdrojov už preberá objekt (počítačový program), ktorý hľadá 

zhodu pomocou vytvoreného algoritmu. To by malo zabezpečiť rovnaký prístup k 

posudzovaniu všetkých zdrojov. Relevancia je posudzovaná prostredníctvom 

dvoch ukazovateľov – presnosti a úplnosti rešerše. Presnosť vyjadruje pomer vy-

hľadaných relevantných dokumentov ku všetkým dokumentom a úplnosť pomer 

vyhľadaných relevantných dokumentov ku všetkým relevantným dokumentom vo 

fonde. Ideálnym stavom je, ak oba ukazovatele dosahujú hodnotu 1. Vzhľadom na 

to, že nemáme k dispozícií algoritmus posudzovania relevancie u jednotlivých 

OPACov a nemôžeme hodnotiť celý automatizovane spracovávaný fond, v rámci 

prieskumu, sme relevanciu neposudzovali. (Makulová, 2002; Tornáryová, 2008) 

Pertinencia vyjadruje subjektívny postoj používateľa k tomu, ktoré zdroje majú pre 

neho väčší alebo menší význam. Tu môže zohrávať úlohu aj jeho momentálne roz-

položenie, stres, schopnosť vyhodnocovať zdroje, preferencia autorov či forma 

informačných zdrojov a mnohé iné. Výsledok pertinencie je teda závislý na mno-

hých faktoroch, ktoré nie sú jednoducho merateľné, no napriek tomu zohráva jed-

nu z najdôležitejších úloh pri rozhodovaní používateľa, aký nástroj si pre svoje po-

treby vyberie. Inými slovami, pertinencia odráža schopnosť nástroja „chápať“ pou-

žívateľove požiadavky a jej konečná hodnota sa počíta nasledujúco: (Makulová, 

2002; Tornáryová, 2008) 

Pt = subjektívne relevantné dokumenty 

všetky vyhľadané dokumenty 
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V rámci prieskumu hodnotili respondenti všetky výsledky vyhľadávania na základe 

subjektívne vnímanej pertinencie. Výsledné hodnoty v závislosti od informačnej 

gramotnosti používateľov obsahujú nasledujúce tabuľky pre každý systém OPACu 

zvlásť.  

Vyhľadávanie v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity: 

• Pertinencia vyhľadávania dosahuje najvyššie hodnoty u expertných použí-

vateľov, a najnižšie (takmer polovičné) u laických. 

• Priemerná pertinencia vyhľadávania všetkých informačných požiadaviek 

dosahuje hodnotu 0,39, čo znamená, že 61% vyhľadaných výsledkov bolo 

používateľmi subjektívne vnímaných ako nerelevantné. 

• Najčastejšie sa pertinencia pohybovala v rozmedzí od 0,3 po 0,5. Vyššie 

hodnoty uviedli iba expertní a v malej miere priemerní používatelia, celko-

vo v 9% prípadov. 

• V 40% prípadov našli respondenti na prvej strane výsledkov vyhľadávania 

informačný zdroj, ktorý aspoň čiastočne uspokojoval informačnú požiadav-

ku používateľov (t.j. používatelia ho posúdili ako subjektívne najrelevan-

tnejší z ponúknutých zdrojov). T.j. v 60-tich percentách prípadov sa subjek-

tívne najrelevantnejší zdroj nachádzal na ďalších stranách vyhľadávania. 

Tabuľka 11 Pertinencia vyhľadávania UK ŽU 

Používateľ Laický Priemerný Expertný Spolu 

Priemerná pertinencia 0,27 0,41 0,51 0,39 
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% 

Počet požiadaviek, kde Pt = (0; 0,2) 5 71% 15 24% 1 7% 21 25% 

Počet požiadaviek, kde Pt = (0,3; 0,5) 2 29% 46 73% 8 53% 56 66% 

Počet požiadaviek, kde Pt > 0,5 0 0% 2 3% 6 40% 8 9% 

Počet uspokojených požiadaviek na 1. 

strane výsledkov 
2 29% 25 40% 7 47% 34 40% 
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Vyhľadávanie v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: 

• Priemerná pertinencia dosahuje hodnotu 0,38, čo je porovnateľné s kataló-

gov Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.  

• Najvyššie hodnoty pertinencie uviedli laickí používatelia, nasledovali prie-

merní a napokon expertní. Z toho môžeme usudzovať, že vyhľadávacie 

možnosti a prostredie je určené skôr pre bežného používateľa, ako pre kni-

hovníka, hoci celková miera vnímanej relevancie je stále nízka. 

• Najvýraznejšie dosahovala pertinencia hodnoty od 0,3 do 0,5, nižšie v 21% 

prípadov a vyššie iba minimálne, v 3% prípadov. 

• Subjektívne vnímaný najrelevantnejší informačný zdroj za na prvej strane 

výsledkov vyhľadávania nachádzal v tretine prípadov. Vzhľadom na to, že 

informačné správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií v internete 

hovorí o tom, že tí prehľadávajú najčastejšie iba prvú stranu výsledkov, po-

važujeme túto hodnotu za veľmi nízku. 

Tabuľka 12 Pertinencia vyhľadávania UK UMB 

Používateľ Laický Priemerný Expertný Spolu 

Priemerná pertinencia 0,4 0,38 0,33 0,38 
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Počet požiadaviek, kde Pt = (0; 0,2) 2 18% 19 17% 9 38% 30 21% 

Počet požiadaviek, kde Pt = (0,3; 0,5) 7 64% 90 82% 14 58% 111 77% 

Počet požiadaviek, kde Pt > 0,5 2 18% 1 1% 1 4% 4 3% 

Počet uspokojených požiadaviek na 1. 

strane výsledkov 
3 27% 36 33% 9 38% 48 33% 

 

Vyhľadávanie v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity: 

• Vyhľadávanie v katalógu bolo v rámci všetkých hodnotených systémov po-

užívateľmi vnímané ako subjektívne najpertinentnejšie. Priemerná hodnota 

pertinencie zadávaných informačných požiadaviek dosiahla hodnotu 0,41. 
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• Priemerní a laickí používatelia vnímali pertinenciu takmer rovnako. Vyššie 

hodnoty (až o tretinu) dosiahla u expertných používateľov. 

• Spomedzi všetkých skúmaných katalógov, bolo najmenej informačných po-

žiadaviek s pertinenciou 0,2 a nižšou (iba 7% prípadov) a najviac s perti-

nenciou nad 0,6 (14% prípadov). 

• Umiestnenie subjektívne najrelevantnejšieho vyhľadaného záznamu na pr-

vej strane výsledkov vyhľadávania však bolo označené iba v 27-ich percen-

tách prípadov. Takmer trištvrte vyhľadávaní teda ponúka pre používateľa 

relevantné dokumenty až na ďalších stranách, čo je z pohľadu uspokojenia 

jeho informačnej potreby neefektívne. 

Tabuľka 13 Pertinencia vyhľadávania UK PU 

Používateľ Laický Priemerný Expertný Spolu 

Priemerná pertinencia 0,39 0,39 0,61 0,41 
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Počet požiadaviek, kde Pt = (0; 0,2) 1 11% 3 8% 0 0% 4 7% 

Počet požiadaviek, kde Pt = (0,3; 0,5) 7 78% 30 83% 7 64% 44 79% 

Počet požiadaviek, kde Pt > 0,5 1 11% 3 8% 4 36% 8 14% 

Počet uspokojených požiadaviek na 1. 

strane výsledkov 
1 11% 9 25% 5 45% 15 27% 

 

Vyhľadávanie v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku: 

• Vyhľadávanie v katalógu dosiahlo v skúmanej vzorke najnižšiu mieru perti-

nencie. Rozdiel oproti katalógu s najvyššou hodnotou (UK PU) je však iba 

približne 13%, čo nie je významná miera. 

• Najvyššie ohodnotili pertinenciu expertní používatelia, nasledovali prie-

merní a napokon laickí používatelia. 

• Spomedzi skúmaných katalógov boli v najväčšej miere zastúpené informač-

né požiadavky s hodnotou pertinencie 0,2 a menej (až v 39% prípadov).  
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• Subjektívne najrelevantnejšie dokumenty sa nachádzali na prvej strane vý-

sledkov vyhľadávania v menej ako štvrtine prípadov (24%), čo je v porov-

naní s ostatnými katalógmi najnižšia hodnota. 

Tabuľka 14 Pertinencia vyhľadávania UK KU 

Používateľ Laický Priemerný Expertný Spolu 

Priemerná pertinencia na  0,26 0,36 0,55 0,36 
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Počet požiadaviek, kde Pt = (0; 0,2) 5 83% 24 43% 0 0% 29 39% 

Počet požiadaviek, kde Pt = (0,3; 0,5) 1 17% 31 55% 9 69% 41 55% 

Počet požiadaviek, kde Pt > 0,5 0 0% 1 2% 4 31% 5 7% 

Počet uspokojených požiadaviek na 1. 

strane výsledkov 
0 0% 13 23% 5 38% 18 24% 

 

Zhrnutie vyhľadávania v OPACoch akademických knižníc: 

• Pertinencia vyhľadávania dosahuje porovnateľné hodnoty pre všetky kata-

lógy. Ani v jednom prípade však neprekročila hodnotu 0,5, čo celkovo pova-

žujeme za slabý výsledok. 

• V katalógoch knižníc Žilinskej univerzity, Prešovskej univerzity a Katolíckej 

univerzity sa hodnoty pertinencie zvyšovali s úrovňou informačnej gramot-

nosti. Oproti tomu v prípade katalógu knižnice Univerzity Mateja Bela exis-

tuje nepriama úmera k informačnej gramotnosti, t.j. najvyššie pertinenciu 

hodnotili laickí, takmer rovnako priemerní a mierne nižšie expertní použí-

vatelia. Celkovo pertinencia UK UMB dosahovala najvyrovnanejšie hodnoty. 

• Problematickým sa stáva radenie výsledkov vyhľadávania, kedy používate-

lia dokázali nájsť subjektívne najrelevantnejší záznam na prvej strane vý-

sledkov iba v menšine prípadov vyhľadávania. V tomto smere bola najlepšie 

hodnotená knižnica Žilinskej univerzity, no aj napriek tomu výsledok 40% 

považujeme za podpriemerný. Ostatné katalógy v tomto smere dosiahli 

hodnoty pod 33%. 
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4.2.3.2 Vyhľadávacie kritériá 

V procese vyhľadávania respondenti mapovali a hodnotili jednotlivé vyhľadávacie 

kritériá, a to pre každé individuálne vyhľadávanie. Do úvahy pritom brali kritériá 

vo všetkých typov vyhľadávania - jednoduchom, rozšírenom, či expertnom – 

a možnosti formulácie informačnej požiadavky.   

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity 

V rámci vyhľadávania využili respondenti najčastejšie kritériá meno autora (64%), 

názov publikácie (45%) a predmetové heslá (36%), ktoré vnímajú ako najvýznam-

nejšie vzhľadom k uspokojeniu ich informačnej potreby. U laických používateľov 

dominoval údaj názvu a u expertných predmetové heslá. 

Rozšírené alebo expertné vyhľadávanie podľa používateľov neposkytuje také do-

plňujúce kritériá, ktoré by výrazne ovplyvnili mieru ich uspokojenia, a to bez ohľa-

du na úroveň informačnej gramotnosti. Tento výsledok je pravdepodobne spôso-

bený tým, že už základné vyhľadávanie poskytuje kritériá, prostredníctvom kto-

rých je možné efektívne vyhľadávať informačné zdroje. 

Čo sa týka chýbajúcich kritérií, jednoznačne dominuje absencia jednoduchého vy-

hľadávania „typu Google“ (82%). Priemerní a laickí používatelia vnímajú zadáva-

nie informačnej požiadavky ako komplikované až náročné (69%) a všetci (aj ex-

pertní používatelia) by uvítali možnosť zadávania požiadavky v prirodzenom jazy-

ku (100%). Okrem toho označili používatelia ako chýbajúce kritérium, špecifiko-

vanie intervalu rokov vydania (nielen konkrétneho roku). 

Za negatívum používatelia označili aj rozdiely vo výsledkoch pri zadávaní požia-

davky s a bez diakritiky. Presnejšie je pritom vyhľadávanie s presne zadanou dia-

kritikou, bez zadanie diakritiky vo viacerých prípadoch (27%) systém nevyhľadal 

žiadne výsledky. To úzko súvisí s potrebou presného formátu požiadavky, ktoré 

respondenti označili ako náročné – napr. meno autora musí byť zadávané v tvare 

bibliografického odkazu (t.j. Priezvisko, Meno s presnou diakritikou). 
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Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Vo viac ako polovici prípadov (55%) vnímali respondenti kritérium predmetových 

hesiel ako významné pre vyhľadanie požadovanej informácie. Za ním nasledoval 

názov publikácie (36%) a v malej miere meno autora (9%), čo je podobný výsledok 

ako v prípade Žilinskej univerzity. Okrem toho vzhľadom na informačnú požiadav-

ku vnímali respondenti v 41% pozitívne kritérium druhu dokumentu (monografie, 

záverečné práce a pod.). Doplňujúce možnosti rozšíreného vyhľadávania ani 

v tomto prípade používatelia nevnímali ako zásadné a ovplyvňujúce výsledky vy-

hľadávania v zmysle uspokojenia ich potreby. Pozitívne hodnotili skôr možnosti 

limitov vyhľadávania, ktoré majú charakter filtra. Respondenti využívali najmä 

interval rokov vydania (31%) a zameranie na online dostupné dokumenty (24%). 

Medzi chýbajúce kritériá opätovne zaradili jednoduché vyhľadávanie „typu Goog-

le“ (64%), aj keď oproti Žilinskej univerzite v menšej miere. Rovnako používatelia 

vnímali v menšej miere zadávanie požiadavky ako náročné (iba 39%). Môžeme 

usudzovať, že uľahčenie zadávania požiadavky spôsobuje aj nastavenie vyhľadá-

vania bez ohľadu na diakritiku. Výsledky vyhľadávania (ich povaha aj počet) ozna-

čili respondenti vo všetkých prípadoch požiadaviek za rovnaké. 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 

Podobne ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch, používateľom pri vyhľadaní 

informačných zdrojov pomohli najviac predmetové heslá (55%), názov (27%) 

a meno autora (9%), pričom v tomto prípade sa výsledky v závislosti od informač-

nej gramotnosti výrazne nemenili. Pravdepodobne je to spôsobené implicitným 

nastavením vyhľadávania prostredníctvom predmetových hesiel vo všetkých po-

liach záznamu, vďaka čomu používateľ nemusí parametre vyhľadávania definovať 

pracne sám. Respondenti nevnímajú v takej veľkej miere potrebu jednoduchého 

vyhľadávania „typu Google“ (iba 12%), nakoľko to existujúce im ho pripomína.  

Zadávanie požiadavky označili používatelia za relatívne intuitívne a bezproblémo-

vé. Pozitívne vnímajú aj možnosti špecifikácie požiadavky najmä prostredníctvom 

intervalu rokov vydania a požadovaného formátu dokumentu a vyhľadávanie bez 

ohľadu na zadanú, resp. nezadanú diakritiku. 
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Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Za najdôležitejšie kritériá vo vzťahu k zadanej požiadavke respondenti označili 

názov (59%), potom predmetové heslá (38%) a napokon meno autora (18%). 

Ostatné kritériá nevyužili vôbec a dokonca mnohé z nich považujú za nepotrebné 

a z používateľského hľadiska skôr mätúce - napríklad geografický kód, geografická 

trieda, či deskriptor. Okrem toho respondenti negatívne vnímali samotný prístup 

k vyhľadávaniu, nakoľko implicitne je zvolené prehľadávanie cez indexy, a teda 

najmä laickí a priemerní používatelia (43%) začali vyhľadávať práve tam. 

Hlavným nedostatkom je vo výraznej miere opäť absencia jednoduchého vyhľadá-

vanie „typu Google“ a zadávanie požiadavky v prirodzenom jazyku (73%), a to na 

prvom mieste okrem expertných používateľov, ktorí sú pravdepodobne zvyknutí 

pracovať so systémom VIRTUA, a teda rozhranie a jeho možnosti sú im známe. Za 

zbytočné kritérium považujú respondenti triedenie podľa jazyka, naopak interval 

rokov vydania aj v tomto prípade hodnotili pozitívne. Z doplnkových filtrov nevyu-

žili ani jednu možnosť, nakoľko ich považujú za nepotrebné a dokonca mätúce – 

takmer všetci mali problém pri práci s nimi (87%). Prácu s diakritikou označili ako 

dobrú, teda výsledky sa podľa nich v závislosti od nej nediferencovali. 

4.2.3.3 Výsledky vyhľadávania a charakter informačných zdrojov 

Informačné zdroje, ktoré sú prístupné prostredníctvom OPACov sú limitované 

dvoma hlavnými faktormi, a to legislatívou (autorským zákonom) a úrovňou digi-

talizácie. Väčšina vyhľadaných záznamov má teda charakter sekundárneho infor-

mačného zdroja (metadát), t.j. informácií o zdroji. Ich množstvo, ako aj úroveň 

spracovania s prispôsobenia používateľovi sa však pre jednotlivé katalógy líšia. 

V rámci testovania respondenti prechádzali jednotlivé výsledky vyhľadávania 

a hodnotili ich charakter, ako aj možnosti  ďalšej práce s nimi. 

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity 

Takmer polovica (44%) respondentov vníma informácie o vyhľadaných zdrojoch 

ako postačujúce, tretina z nich (29%) ako základné, kedy má problém posúdiť, či 
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daný dokument má záujem získať alebo nie a približne 20% dokonca ako minimál-

ne, kedy je pre nich ťažké posúdiť, či daný dokument vôbec korešponduje so zada-

nou požiadavkou. Expertní používatelia vnímajú záznamy ako mierne plnohodnot-

nejšie, no celkovo môžeme povedať, že výsledky závisia skôr od typu informačnej 

požiadavky a s tým súvisiacich kritérií vyhľadávania. 

Bez ohľadu na úroveň informačnej gramotnosti používatelia pozitívne hodnotia 

dostupné plné texty vybraných záverečných prác (93%). V prípade iných doku-

mentov im však chýbajú sprievodné informácie o možnostiach získania a rezervá-

cie dokumentov v jednotlivých formátoch (elektronických aj tlačených). 

Zaujímavým ukazovateľom je, že priemerní (54%) a laickí používatelia (38%) cítia 

potrebu dynamickej práce s výsledkami, ktorej absenciu hodnotia negatívne. Ide 

najmä o operatívne zoradenie záznamov podľa rôznych kritérií a ich obmedzenie 

podľa roku vydania, ktoré sú žiadané priamo v rozhraní zoznamu výsledkov.  

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Respondenti vnímajú výsledky vyhľadávania rôzne v závislosti od informačnej 

gramotnosti. Expertní používatelia ich označili za úplné a postačujúce pre ich roz-

hodnutie o využití zdroja. Môžeme usudzovať, že je to spôsobené tým, že majú cha-

rakter prehľadového rešeršného zoznamu, na ktorý sú zvyknutí. Priemerní a laickí 

používatelia vnímajú výsledky najčastejšie za dostatočné (77%), no chýba im prá-

ve možnosť zobrazenia detailu. Preferujú jednoduchú formu zoznamu so základ-

nými údajmi (názov, meno autora, stručná anotácia, prípadne kľúčové slová) s 

možnosťou zobrazenia podrobností v prípade záujmu. 

Pozitívne ohodnotili respondenti informácie o možnostiach získania zdrojov a ich 

rezervácie (41%).  Rovnako aj možnosti filtrovania výsledkov priamo z rozhrania 

ich zoznamu, najmä možnosť dynamického radenia a zmeny formátu výsledkov. 

Používatelia využívali aj funkciu košíka (29%), do ktorého si ukladali preferované 

výsledky a následne ich zaslali na svoj e-mail. 

Ako negatívne vnímajú obmedzenie plných textov iba na prihlásených používate-

ľov aj v prípade, ak to nie je z pohľadu autorského zákona potrebné. Okrem toho 
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zoznam predmetových hesiel, v ktorých systém vyhľadáva považujú za malý, čo vo 

viacerých prípadoch spôsobilo nenájdenie žiadneho záznamu. 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 

Respondenti vo veľkej miere vnímajú informácie o vyhľadaných zdrojoch za ne-

dostatočné (65%), resp. iba minimálne. V mnohých prípadoch za náklade nich ne-

dokázali posúdiť, či výsledky korešpondujú s ich požiadavkou, alebo či o daný do-

kument majú záujem. Na druhej strane hodnotia pozitívne prepojenie na iné zdroje 

(resp. služby ako Google a pod.), a to najmä priemerní používatelia.  

Možnosti rôznorodej práce s výsledkami (filtrovanie, košík, dopyty) respondenti 

označili za dobré, no vo väčšine prípadov (83%)  ich vôbec nevyužili práve kvôli 

tomu, že samotné vyhľadané informačné zdroje nespĺňali ich požiadavky. Informá-

cie o dostupnosti a rezervácií dokumentov označili za primerané a postačujúce 

(46%), v niektorých prípadoch minimálne (17%). 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Oproti všetkým ostatným katalógom vnímali používatelia výraznejšie vyhľadané 

informácie o zdrojoch ako nedostatočné (81%). Vo veľa prípadoch nedokázali po-

súdiť ich relevanciu vzhľadom k požiadavke (59%) a ani by sa nevedeli rozhodnúť, 

či o daný dokument majú záujem. Za negatívum považujú aj nedostatok informač-

ných zdrojov, čo vo viacerých prípadoch spôsobilo nevyhľadanie žiadneho, prí-

padne veľmi malého počtu záznamov (a to aj pri ladení charakteru požiadavky 

vzhľadom za majoritné zameranie univerzity). Tieto výsledky sú rovnaké aj u ex-

pertných používateľov.  

Respondentom chýbali najmä anotácie, kľúčové slová, či bližšie charakteristiky 

dokumentov, rovnako ako plné texty zdrojov, pri ktorých to umožňuje autorský 

zákon. Ďalej by uvítali informácie o možnostiach získania a rezervácie dokumen-

tov. Dostupné informácie považujú za určené skôr pre knihovníkov ako pre použí-

vateľov knižníc. Ako pozitívum označili možnosť využitia košíka pre rešeršné účely 

a uloženie jeho obsahu na pevný disk. 
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4.2.4 Hodnotenie prvkov informačnej architektúry 

Integrácia knižníc do priestoru webu si vyžaduje aj ich prispôsobenie smerom 

k potrebám a informačným návykom používateľov. Používateľ pristupuje k inter-

akcii s informačným systémom, v tomto prípade OPACom. Ten vníma nielen 

z pohľadu jeho funkcií, ale aj z pohľadu používateľského rozhrania, ktoré je pri-

márnym komunikačným prvkom ovplyvňujúcim celkový dojem používateľa. 

Hodnotenie používateľského rozhrania webových služieb si vyžaduje komplexný 

prístup. Nie je možné ho realizovať iba vo vzťahu napr. k dizajnu stránky alebo 

obsahu, izolujúc ostatné komponenty. Hoci v súčasnosti existuje viacero praktic-

kých, spoločenských ale aj vedných disciplín skúmajúcich webové služby, väčšina 

z nich sa zameriava primárne na vybranú konkrétnu oblasť. Ide napríklad o teóriu 

použiteľnosti, prístupnosti, optimalizácie pre vyhľadávače či informačné správanie 

alebo organizáciu poznania. Pre potreby komplexného zachytenia webovej služby 

je nevyhnutné integrovať všetky spomínané prístupy. To v súčasnosti dokáže 

v najväčšej miere zabezpečiť informačná architektúra, ktorá ako disciplína patrí 

medzi odporúčania W3C konzorcia pre posudzovanie webových sídel. 

Informačná architektúra je rozsiahla čo do teoretických, ale aj praktických výcho-

dísk. Vzhľadom na cieľ a rozsah práce sa im nebudeme podrobne venovať, ich roz-

pracovanie vo vzťahu ku knižnično-informačnej vede je dostupné v samostatnej 

práci autorky, prípadne v publikáciách obsiahnutých v zozname bibliografických 

odkazov.  

Pri tvorbe metodiky sme sa opierali o plnohodnotné východiská informačnej archi-

tektúry. Pri následnej interpretácii výsledkov testovania uvádzame iba informácie 

nevyhnutné pre pochopenie kontextu skúmanej oblasti. Nakoľko do veľkej miery 

o subjektívne posúdenie jednotlivých prvkov, ktoré je navyše závislé od úrovne 

prechádzajúcich skúseností respondentov s vyhľadávaním informácií v rôznych 

prostrediach, zber údajov bol uskutočňovaný prostredníctvom neštanadrizované-

ho dotazníka s otvorenými otázkami, a teda jeho vyhodnotenia nemá štatistický ale 

sumarizujúci charakter. 
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Z pohľadu realizovaného testovania je pre nás kľúčovou anatómia informačnej 

architektúry, t.j. jej jednotlivé komponenty, ktorým sa ďalej bližšie venujeme: 

• navigačný systém, 

• organizačný systém, 

• popisný systém 

• vyhľadávací systém (výsledky testovania sú súčasťou samostatnej predchá-

dzajúcej kapitoly), 

• a grafický dizajn ako okolie informačnej architektúry. 

(Rosenfeld – Morville, 2006) 

4.2.4.1 Navigačný systém 

Pri skúmaní navigačného systému sme sa zamerali primárne na tri ukazovatele: 

• Mieru využitých navigačných prvkov, kde sme sa sústredili na vnímanie ich 

počtu, t.j., či má katalóg dostatok navigačných prvkov, či pracuje s rôznymi 

druhmi navigácie (globálnou, lokálnou, kontextovou) a pod. 

• Efektívnosť navigačných prvkov, ktorú posudzujeme ako vnímanú schop-

nosť navigácie zabezpečovať orientáciu, t.j., či bol používateľ schopný po-

vedať v každom kroku, kde sa nachádza, odkiaľ a ako sa tam dostal, ako sa 

môže dostať naspäť a kam môže ísť ďalej. 

• Konzistenciu navigácie, t.j. celkovú schopnosť zabezpečiť orientáciu v kata-

lógu, súvis jednotlivých prvkov, ich vzájomný vzťah a dopĺňanie sa. 

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity 

Mieru využitia navigačných prvkov, t.j. množstvo navigačných prvkov vnímajú res-

pondenti na základe testovania nasledovne: 

• OPAC UK ŽU disponuje globálnou navigáciou, ktorá je však dostupná iba na 

úvodnej stránke.  Ak sa používateľ chce k nej dostať naspäť musí kliknúť na 
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odkaz „Hlavná stránka“, pričom v rámci testovania nebolo používateľom 

jasné, či sa tým myslí hlavná stránka knižnice alebo hlavná stránka OPACu 

• Lokálna navigácia je reprezentovaná prepínaním medzi základným a rozší-

reným vyhľadávaním. Respondenti by uvítali v rámci navigácie odkazy na 

pomocníka alebo manuály k možnostiam a výsledkom vyhľadávania. Rov-

nako im chýba prepojenie s inými časťami katalógu, ako aj so samotným 

webovým sídlom knižnice. 

• V rámci výsledkov vyhľadávania by prijali viac navigačných prvkov, ktoré 

súvisia s prácou so samotnými výsledkami (napr. fasetová navigácia). Práve 

zoznam výsledkov vnímajú z pohľadu množstva navigačných prvkov za naj-

slabšiu časť. 

• Celkovo respondenti vnímajú množstvo využitých navigačných prvkov ako 

postačujúce pre základnú orientáciu, v niektorých prípadoch ako minimálne 

pre efektívnu prácu s katalógom. 

Čo sa týka efektívnosti navigačných prvkov, tú respondenti hodnotili nasledovne: 

• Dostupné navigačné prvky vo väčšine prípadov správne reprezentujú ich 

funkciu – t.j. používatelia sa prostredníctvom nich dostali tam, kam očaká-

vali. Výnimku tvorí už spomínaný odkaz na hlavú stránku. 

• Z pohľadu efektívnosti navigácie rovnako používatelia vnímajú za najslab-

šiu časť výsledky vyhľadávania, najmä úpravu zadanej požiadavky. 

Celková konzistencia navigácie OPACu knižnice je podľa respondentov na prime-

ranej úrovni, no mohla by byť viac prepracovaná a podrobnejšia. To súvisí s nedos-

tatkom a absenciou niektorých navigačných prvkov, t.j. používatelia vidia priestor 

pre zvýšenie ich počtu. Efektívnosť je podľa nich dobrá, v priebehu vyhľadávacie-

ho procesu nemali pocit, že by sa stratili. 
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Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Z pohľadu množstva využitých navigačných prvkov ohodnotili respondenti online 

katalóg knižnice nasledovne: 

• Globálna navigácia je rozdielna nad vyhľadávacím formulárom a nad vý-

sledkami vyhľadávania, čo je podľa používateľov mätúcim prvkom, vďaka 

ktorému sa v procese vyhľadávania stratili. 

• Lokálna, kontextová, ani doplnková navigácia nie sú k dispozícií, chýba aj 

odkaz na hlavné webové sídlo knižnice. Všetci používatelia hodnotili množ-

stvo navigačných prvkov ako minimálne, čo do výraznej miery ovplyvnilo 

celý vyhľadávací proces a ich subjektívny pocit uspokojenia potreby. 

Efektívnosť využitých navigačných prvkov považujú používatelia za: 

• Dostatočnú v zmysle reprezentácie ich funkcie – teda funkcia bola vždy to-

tožná s očakávaním. 

• Minimálnu z pohľadu ich nízkeho počtu. Používatelia teda vnímali nedosta-

tok navigačných prvkov až do takej miery, že ovplyvnil aj vnímanie ich efek-

tívnosti. 

Vnímanie celkovej konzistencie navigačného systému je rovnako ovplyvnené ne-

dostatkom navigačných prvkov. Používatelia hodnotili konzistenciu ako neposta-

čujúcu za základe toho, že sa v priebehu vyhľadávania niekoľkokrát stratili. 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 

Hodnotenie množstva využitých navigačných prvkov môžeme sumarizovať nasle-

dovne: 

• Veľa navigačných prvkov, ktoré majú relatívne stabilné miesto, čo vnímali 

respondenti ako pozitívum pre efektívne vyhľadávanie a prácu s výsledka-

mi vyhľadávania. 
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• Globálna navigácia v podobe menu je zachovaná stabilne v priebehu celého 

procesu vyhľadávania, čo napomáha orientácií. 

• Vzhľadom na veľa možností a dostupných informácií používateľom chýbala 

lokálna, kontextová a doplnková navigácia, ktoré nie sú k dispozícií. 

Z pohľadu efektívnosti navigačných prvkov respondenti vnímali najmä: 

• Nevhodná reprezentácia navigačných prvkov. Vo viacerých prípadoch slov-

né označenie podľa používateľov nevystihovalo funkciu navigácie, ktorú 

očakávali. Ako ďalší príklad uvádzali možnosť zobrazenia detailu záznamu 

kliknutím iba na poradové číslo v zozname výsledkov, na čo viacerí z nich 

vôbec neprišli, a teda mali pocit, že detail záznamu nie je dispozícií. 

• Za negatívum používatelia ďalej označili zobrazenie možností rozšíreného 

vyhľadávania iba na úvodnej stránke. Ďalej ako nedostatok uviedli nelogic-

ké roztrúsenie jednotlivých prvkov, ktoré spolu vzájomne súvisia – napr. 

možnosti rozšíreného vyhľadávania, nastavenie zobrazenia výsledkov, kto-

ré sa nachádza vedľa prihlásenia či položky čitateľ a moja schránka na 

opačných koncoch menu. 

Hoci katalóg ponúka množstvo navigačných prvkov, ich konzistencia bola používa-

teľmi vnímaná ako veľmi slabá, dokonca až kontraproduktívna. Vďaka tomu pôso-

bí celková navigácia skôr mätúco a nepomáha uspokojeniu informačnej potreby 

používateľov. 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Množstvo prvkov navigačného systému katalógu vnímajú respondenti nasledovne: 

• Vzhľadom na možnosti katalógu je množstvo navigačných prvkov primera-

né. Katalóg podľa respondentov neponúka možnosti, ku ktorým by sa neve-

deli dostať. 

• Globálna aj lokálna navigácia je zvolená vhodne a má stabilné miesto počas 

celého vyhľadávania, čo je z pohľadu orientácie vnímané ako pozitívum. 
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• Za slabšie miesto v množstve navigačných prvkov respondenti označili vý-

sledky vyhľadávania a možnosti ďalšieho filtrovania, kde by uvítali najmä 

možnosť vrátiť sa späť na vyhľadávanie, prípadne upraviť svoju požiadav-

ku a pod. Naopak pozitívne vnímajú možnosť listovania priamo v detailoch 

záznamov, čím je čiastočne optimalizovaná absencia navigačného prvku pre 

návrat na výsledky vyhľadávania. 

Efektívnosť navigácie: 

• Ako jeden z hlavných nedostatkov navigačných prvkov používatelia označili 

pomenovanie samotného vyhľadávania, na ktoré je možné sa dostať odka-

zov v hornom menu pod názvom „kľúčové slová“. Na základe neho neboli 

schopní vyhľadávanie intuitívne nájsť a dostali sa k nemu skôr systémom 

pokus-omyl.  

• Z pohľadu efektívnosti navigácie je negatívnym prvkom nevyznačenie aktu-

álnej pozície v katalógu na úrovni horného menu. Po kliknutí na „kľúčové 

slová“ alebo na inú položku menu sa zmena v menu neprejaví - používateľ 

musí sledovať, či došlo k zmene v obsahu, ktorý je naviac neodôvodnene 

umiestnený v dolnej časti stránky. 

• Pozitívne je vnímaná stabilná lokálna navigácia v ľavom stĺpci, najmä časť 

určená pre zobrazenie filtrov vyhľadávania. 

Vnímanie celkovej konzistencie navigácie katalógu sa líši od úrovne informačnej 

gramotnosti respondentov. Expertní používatelia ju označili za dobrú a napomáha-

júcu jednoduchej orientácii. Tento výsledok môžeme spájať aj s faktom, že ide 

o systém VIRTUA, ktorý využívajú knižnice v rámci projektu KiS3G (vrátane Slo-

venskej národnej knižnice), a teda expertní používatelia sú zvyknutí s ním praco-

vať. Priemerní a laickí používatelia považujú navigačný systém za priemerný, ktorý 

orientáciu výrazne nesťažuje, ale ani naopak neuľahčuje. 
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4.2.4.2 Organizačný systém 

Organizácia obsahu webového sídla katalógu, jeho klasifikácia a vymedzenie vzá-

jomných vzťahov predstavujú základ pre informačnú architektúru ako takú. 

V rámci používateľského testovania sme sa zamerali najmä na oblasti: 

• Tematického zaradenia informácií, t.j. či informácie v jednotlivých skupi-

nách obsahu (napr. podstránok) spolu súvisia, či nie sú zbytočne roztrúsené 

do viacerých častí katalógu a pod. 

• Hierarchie usporiadania informácií, t.j., či je kategorizovaný obsah logicky 

a intuitívne usporiadaný z pohľadu vzájomných vzťahov. Obsahové časti by 

nemali byť iba bezcieľne umiestnené v rámci sídla, ale naopak by mali byť 

organizované do súvisiacich celkov, v rámci ktorých je možná hlbšia navigá-

cia a orientácia. 

• Rozloženia obsahu, t.j. usporiadania jednotlivých funkčných, navigačných 

a obsahových častí. Ide najmä o spôsob zobrazenia vyhľadávacieho formu-

lára, výsledkov vyhľadávania, detailov záznamov a prvkov globálnej a lo-

kálnej navigácie. 

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity 

Informácie dostupné prostredníctvom katalógu knižnice vnímajú používatelia ako: 

• Tematicky a typovo vhodne zaradené. Výhrady mali iba k úplnosti obsahu, 

nakoľko najmä priemerní a laickí používatelia by uvítali plnohodnotnejšie 

informácie napríklad o možnostiach vyhľadávania a jednotlivých informač-

ných zdrojoch.  

• Z pohľadu hierarchie a usporiadania respondenti negatívne ohodnotili 

úvodnú stránku katalógu, ktorá obsahuje akoby rozcestník ku rôznorodým 

informáciám alebo systémom. Tieto informácie  by očakávali ako súčasť 

menu, prípadne iných navigačných prvkov, či logickej hierarchickej štruk-

túry a nie iba ako zoznam odkazov. 
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• Rozloženie jednotlivých prvkov je podľa používateľov síce uspokojivé, teda 

výrazne nesťažuje prácu so systémom, no zároveň ju ani neuľahčuje. Res-

pondentom chýba najmä stabilné menu a zachovanie vyhľadávacieho for-

mulára aj pri zozname výsledkov. Pozitívne hodnotili rozloženie detailov 

záznamov, ktoré je podľa nich prehľadné a orientované aj na priemerného 

používateľa. 

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Organizáciu informácií za základe ich tematiky alebo typu vnímajú používatelia 

nasledovne: 

• Vhodná kategorizácia doplnkových informácií k systému vyhľadávania, 

najmä pomocník a možnosti rozšíreného vyhľadávania. 

• Nevhodná organizácia informácií o vyhľadaných záznamoch pre laických 

a priemerných používateľov, ktorí by uprednostnili iba základné údaje vy-

písané v riadku a najmä anotáciu alebo bližšiu charakteristiku zdroja.  

• Všetci respondenti by uvítali štandardizovanú hierarchizáciu informácií 

prostredníctvom stabilného menu. 

• Z pohľadu rozloženia vnímajú všetci používatelia vysoko pozitívne úvodnú 

stránku katalógu, na ktorej dominuje jedno vyhľadávacie pole s odkazom na 

rozšírené vyhľadávanie. Takisto pozitívne vnímajú umiestnenie naposledy 

vyhľadávaných kľúčových slov v podobe mraku tagov. Naopak za nevhodné 

považujú rozloženie výsledkov vyhľadávania, ktoré je informačne preplne-

né. To je však spôsobené najmä tým, že katalóg neponúka detail záznamov, 

a teda všetky informácie sú dostupné priamo vo výsledkoch vyhľadávania. 
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Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 

Vnímanie organizácie a klasifikácie informácií v rámci katalógu môžeme charakte-

rizovať nasledovne: 

• Informácie dostupné v katalógu sú tematicky čiastočne vhodne zaradené. 

Ako nevhodné označili používatelia rozdelenie príbuzných informácií do 

rôznych položiek menu. 

• Jedným z najvýznamnejších negatív je nedostatočná hierarchizácia a vyme-

dzenie vzájomných vzťahov medzi dostupným obsahom. Katalóg poskytuje 

prístup ku väčšine informácií z pozície jednoúrovňového menu, ktoré má 13 

základných položiek a po vyhľadaní 10 ďalších. K informáciám dostupným 

na úvodnej stránke nie je možné sa dostať iným spôsobom ako je opätov-

ným zobrazením. Používatelia teda vnímajú usporiadanie informácií za ne-

vhodné, ktoré im veľakrát orientáciu v katalógu skôr sťažilo. 

• Z pohľadu vizuálneho rozloženia prvkov je ako veľmi dobré vnímané vy-

hľadávanie na úvodnej stránke, ktoré má implicitne prednastavené vyhľa-

dávanie vo všetkých databázových poliach. Vyhľadávanie, ako aj ďalšie 

možnosti filtrovania označili používatelia za intuitívne a vhodne rozložené. 

Výhrady mali opäť k rozloženiu sprievodných informácií a odkazov na do-

plnkové funkcie katalógu, a okrem toho považujú za nevhodné rozloženie 

výsledkov vyhľadávania. Detaily záznamov vnímajú ako mierne lepšie, a te-

da postačujúce pre orientáciu. 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Z pohľadu organizačného systému katalógu respondenti najvýraznejšie vnímajú: 

• Minimálny informačný obsah, ktorý sa nachádza v katalógu a je ho potrebné 

organizovať. Väčšinou ide o odkazy na externý obsah. 

• Informácie, ktoré sú dostupné sú tematicky a typovo vhodne kategorizova-

né a tiež hierarchicky usporiadané. 
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• Ako pozitívum používatelia označili rozloženie rozhrania do dvoch stĺpcov, 

pričom ľavý nesie úlohu stabilného navigačného priestoru a napravo od ne-

ho je hlavný, v ktorom sa zobrazujú informácie a vykonávajú akcie. 

• Z pohľadu rozloženia, najmä priemerní požívatelia negatívne hodnotili zob-

razenie vyhľadávania v strednej až dolnej časti stránky, čo spôsobuje, že pri 

nižšom rozlíšení monitora nie je vyhľadávanie vidieť na prvej obrazovke 

a je potrebné sa k menu zrolovať. Rovnako aj výsledky vyhľadávania sú 

usporiadané neštandardne, nakoľko vyhľadávací formulár sa nachádza na 

ich konci pod stránkovaním.  

4.2.4.3 Popisný systém 

Popisný systém tvorí neoddeliteľnú obsahovú súčasť online katalógu knižnice. Ak 

si odmyslíme informačný obsah, ktorý produkuje samotná knižnica, je popisný sys-

tém jediným jazykovým spojením s používateľom. V rámci neho sme v procese 

testovania skúmali najmä: 

• Popis vyhľadaných odkazov, t.j. záznamov v katalógu či už na úrovni vý-

sledkov hľadania alebo detailov záznamov. Tie sú do významnej miery limi-

tované dostupnými údajmi o informačných zdrojoch, ale aj úrovňou digita-

lizácie a najmä autorským zákonom, ako aj samotným systémom OPACu. 

Vzhľadom na to sme sa zamerali najmä na úroveň spracovania dostupných 

popisných informácií tak, aby poskytovali používateľovi pridanú hodnotu 

(t.j. ich jednoznačnosť, terminológia a pod.). 

• Popis priebehu prieskumového procesu, .t.j. dostupné informácie o priebe-

hu vyhľadávania, ako napr. odporúčania pre ladenie požiadavky, možné 

zdôvodnenia nevyhľadania záznamov, množstvo a povaha informácií popi-

sujúcich výsledky vyhľadávania (stránkovanie, celkový počet vyhľadaných 

záznamov) a pod. 

• Sprievodné popisy, ktoré používateľovi približujú jednotlivé funkcie kataló-

gu, možnosti získania vyhľadaných dokumentov a pod. 



   

92 

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity 

Popisné informácie, ktoré poskytuje OPAC ohodnotili respondenti nasledovne: 

• Pozitívne vnímajú obsah detailov záznamov a zoznamu vyhľadaných vý-

sledkov, ktorý je podľa nich vo väčšine prípadov veľmi dobrý a orientovaný 

aj na bežného používateľa. 

• Ako nedostatok vnímajú najmä sprievodné informácie o možnostiach zís-

kania dokumentov a ich rezervácie.  

• Informácie popisujúce priebeh vyhľadávania používatelia vnímajú ako zá-

kladné. Uvítali by viac doplnkových informácií, ktoré zefektívňujú celý pro-

ces, ako napríklad odporúčania pre ďalšie vyhľadávanie, odkazy na pomoc-

níka, možné dôvody nevyhľadania záznamu a pod. 

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Popisy jednotlivých častí a procesov online katalógov vnímajú respondenti nasle-

dovne: 

• Popis vyhľadaných výsledkov je prispôsobený skôr knihovníkom ako bež-

nému používateľovi. Laickí a priemerní používatelia popisné informácie ne-

vnímajú ako pridanú hodnotu, ale ako rušivý prvok, ktorý by mal byť 

k dispozícii iba na vyžiadanie – napr. formou zobrazenia detailu, prípadne 

konkrétneho formátu detailu. 

• Pozitívne vnímajú sprievodné informácie o možnostiach získania dokumen-

tov, ich rezervácie a možnej registrácie. 

• Negatívne vnímajú formu popisných informácií, ktorá nie je používateľsky 

orientovaná. Napríklad počet zobrazených záznamov z celkového počtu vy-

hľadaných je označený ako“ Set #1“ a rešeršná požiadavka ako“ Otázka #1 

SUBJECT ALL "médiá". 

• Za najslabšie miesto z pohľadu popisného systému však respondenti pova-

žujú nedostatok sprievodných informácií v procese vyhľadávania. V mno-
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hých prípadoch systém nevyhľadal žiadne výsledky, pričom neponúkol 

žiadny vysvetľujúci text, iba prázdny formulár. Rovnako ako v prípade Ži-

linskej univerzity by respondenti uvítali ďalšie odporúčania pre vyhľadáva-

nie, možné dôvody neúspešného hľadania, či odkazy na iné zdroje. 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 

Vnímanie popisných informácií k jednotlivým procesom a častiam katalógu môže-

me sumarizovať nasledovne: 

• Najslabším miestom je popis vyhľadaných výsledkov. Používatelia ho vní-

majú ako nedostatočný, poskytujúci iba základné bibliografické údaje nepo-

stačujúce pre rozhodnutie o vypožičaní zdroja. Výsledok je pritom rovnaký 

bez ohľadu na informačnú gramotnosť respondentov. 

• Informácie o možnostiach získania dokumentov označili expertní 

a priemerní používatelia za dostačujúce. Laickí respondenti ich vo väčšine 

prípadov nedokázali posúdiť, nakoľko v procese vyhľadávania nenadobudli 

potrebu informačné zdroje získať.  

• Proces vyhľadávania poskytuje primerané množstvo sprievodných infor-

mácií, ktoré používatelia pozitívne vnímajú z pohľadu možností ladenia re-

šeršnej požiadavky. Ocenili funkciu zobrazenia podobných kľúčových he-

siel, v prípade, že na základe nimi zadaného nebol vyhľadaný žiadny zá-

znam. 

• V detaile záznamov používateľom chýba najmä anotácia a bližšia charakte-

ristika obsahu dokumentov. Naopak veľmi pozitívne vnímajú prepojenie na 

iné služby (napr. Google) a informácie o umiestnení dokumentov v rámci 

knižnice (a čiastkových knižníc). Sprievodné informácie k plným textom 

(vrátane upozornenia na autorský zákon) vnímajú ako veľmi dobré expert-

ní a priemerní používatelia, laickí používatelia sa k plným textom ani nedo-

stali, nakoľko mali po upozornení pocit, že plné texty k dispozícií nie sú. 
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Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Popisné informácie, ich množstvo, aj formu ohodnotili respondenti nasledujúco: 

• Popis detailov záznamov je minimálny a nedostatočný pre posúdenie ko-

rešpondencie s informačnou požiadavkou. Hlavným nedostatkom je úplná 

absencia anotácií a charakteristík obsahu dokumentov, ako aj plných textov 

bez ohľadu na typ informačného zdroja. 

• Z pohľadu formy sú popisné informácie určené skôr knižničným pracovní-

kom. Rovnako tak chápu terminológiu, ktorá by mala byť prispôsobená cie-

ľovému publiku (napr. autor namiesto autorita a pod.).  

• Proces vyhľadávania poskytuje iba základné informácie, používateľom chý-

bali najmä odporúčania pre ladenie rešeršnej požiadavky a tipy pre ďalšie 

vyhľadávanie.  

• Zo sprievodných informácií respondentom najviac chýbal pomocník a pos-

tup získania informačných zdrojov. 

4.2.4.4 Grafické spracovanie a integrácia používateľského rozhrania 

Grafický dizajn tvorí veľmi úzke okolie informačnej architektúry, niektorí autori ho 

dokonca označujú za jeden z jej komponentov. Z pohľadu používateľa je vizuálna 

stránka webového sídla psychologicky veľmi dôležitým prvkom, preto sme sa 

v priebehu testovania zamerali na jej subjektívne vnímanie, a to najmä: 

• Farebné spracovanie a grafické prvky a ich vzťah k funkčnosti systému, t.j., 

či používateľské rozhranie uľahčovalo, príp. sťažovalo prácu s katalógom. 

• Úroveň integrácie do webového sídla knižnice a jej vnímanie používateľom, 

t.j., či je prechod medzi katalógom a sídlom knižnice realizovaný efektívne, 

alebo naopak nevhodne a rušivo. 
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Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity 

Online katalóg Žilinskej univerzity je dostupný v podobných farbách ako samotné 

webové sídlo knižnice. Jeho rozhranie vnímajú z pohľadu integrácie a grafického 

spracovania respondenti ako: 

• Vhodné pre vyhľadávanie informácií, a to bez ohľadu na informačnú gra-

motnosť. 

• Prechod medzi hlavným sídlom a OPACom vnímajú paradoxne najmä ex-

pertní a priemerní používatelia. Laickí používatelia ho nezaznamenali vô-

bec. Expertní používatelia nepovažujú tento prechod za negatívum, ale skôr 

za bežné riešenie a neprekáža im pri práci. Priemerní používatelia naopak 

považujú prechod za čiastočne mätúci a uvítali by úplnú integráciu do sídla 

knižnice. 

• Všetci respondenti by uvítali modernejšie vizuálne spracovanie, ktoré je ty-

pické pre iné vyhľadávacie služby – napríklad výrazné vyhľadávacie okno, 

farebne odlíšené navštívené výsledky vyhľadávania a iné. 

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

OPAC knižnice je implementovaný ako samostatný projekt, ktorý je so sídlom 

knižnice spojený výlučne logom na úvodnej stránke vyhľadávania, čo všetci použí-

vatelia vnímajú ako negatívum – priemerní a laickí používatelia výraznejšie. Ďalej 

vizuálne spracovanie ohodnotili respondenti ako: 

• Veľmi vhodné na úrovni úvodnej stránky vyhľadávania, ktoré je typické pre 

vyhľadávacie služby v priestore webu – t.j. najmä výrazné vyhľadávacie po-

le, odkaz na rozšírené vyhľadávanie a mrak tagov. 

• Nevhodné a mätúce na úrovni výsledkov vyhľadávania, ktoré pôsobí veľmi 

preplnene a chaoticky. Jednotlivé záznamy sú nevhodne dlhé, nakoľko ob-

sahujú všetky dostupné informácie. Niekedy dokonca presahujú aj veľkosť 

jednej obrazovky na monitore, t.j. na konci záznamu nie je vidieť jeho začia-
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tok – názov a základné údaje. To vnímajú všetci respondenti ako hlavný ne-

dostatok vizualizácie. 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 

Z pohľadu dizajnu a integrácie do sídla knižnice vnímajú používatelia katalóg na-

sledovne: 

• Nevhodné spracovanie, ktoré sťažuje orientáciu. Prezentáciu informácií 

vnímajú ako nevhodnú pre webovú službu, a to na všetkých úrovniach – vy-

hľadávania, výsledkov vyhľadávania aj detailov záznamov. 

• Rozhranie vnímajú celkovo ako zastarané a nevhodné pre vyhľadávaciu 

službu, a to najmä u laických a priemerných používateľov. 

• Prechod medzi sídlom knižnice a katalógom vnímajú všetci požívatelia ne-

gatívne, dokonca ho označujú za najvýraznejší spomedzi všetkých skúma-

ných katalógov. 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Katalóg knižnice je integrovaný v rámci projektu KiS3G, a jeho vizuálna stránka je 

tým do veľkej miery podmienená. Používatelia vnímajú rozhranie katalógu ako: 

• Prehľadné a vhodné pre vyhľadávaciu službu, priemerní používatelia ako 

mierne zastarané.  

• Negatíva súvisia so spracovaním navigačných prvkov (hlavné menu a spô-

soby vyznačovania aktuálnej pozície), umiestnením vyhľadávania (v stred-

nej až dolnej častí stránky) a s výraznou zmenou oproti dizajnu sídla kniž-

nice. Samotný prechod zo sídla knižnice označili za negatívny prvok všetci, 

okrem expertných používateľov, čo zrejme opätovne súvisí s ich zvykom 

pracovať v systéme VIRTUA. 
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4.3 Vyhodnotenie výsledkov testovania 

Používateľské testovanie OPACov nám priblížilo vnímanú efektivitu ich vybraných 

atribútov vzhľadom na uspokojenie informačnej potreby v procese vyhľadávania 

informácií. Výsledky sumarizujeme vzhľadom na cieľ a výskumné otázky samotné-

ho testovania, a to:  

• v podobe vzájomnej komparácia jednotlivých katalógov (s dôrazom na ich 

silné a slabé stránky),   

• v podobe porovnania celkového uspokojenia informačnej potreby v závis-

losti od úrovne informačnej gramotnosti používateľov, 

• a v podobe zhrnutia najvýznamnejších výsledkov korešpondujúcich s vý-

skumnými otázkami. 

4.3.1 Komparácia výsledkov testovania OPACov 

Používateľmi vnímanú efektívnosť testovaných OPACov akademických knižníc pri 

uspokojovaní ich informačnej potreby sumarizujeme v podobe ich najvýznamnej-

ších silných a slabých stránok.  

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity 

Silné stránky: 

• Výsledky vyhľadávania a detaily záznamov poskytujú používateľsky orien-

tované informácie. Ide najmä o popisy informačných zdrojov, anotácie a 

kľúčové slová, na základe ktorých dokáže používateľ posúdiť, či daný do-

kument korešponduje s jeho informačnou požiadavkou a či má záujem ho 

získať. Rovnako bibliografické údaje sú štruktúrované tak, že používateľa 

nerušia, ale naopak mu pomáhajú pri výbere dokumentov a identifikácii ich 

umiestnenia. 
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• Dostupné plné texty záverečných prác a informačných zdrojov, pri ktorých 

to umožňuje autorský zákon. 

• Prehľadné používateľské rozhranie, ktoré je po vizuálnej stránke čiastočne 

prepojené s webovým sídlom knižnice. 

Slabé stránky: 

• Zložité zadávanie informačnej požiadavky do formulárových polí. Požia-

davka pritom musí mať presnú formu (napr. meno autora v podobe Priez-

visko, prvé písmeno z mena). S tým súvisí používateľom chýbajúce jedno-

duché vyhľadávanie typu Google s možnosťou zadávania požiadavky v pri-

rodzenom jazyku. 

• Chýbajúce lingvistické nástroje, ktoré optimalizujú zadávanie informačnej 

požiadavky a zároveň samotné vyhľadávanie (napr. práca s diakritikou, 

ohýbanie slov, lematizér, automatické predvypĺňanie požiadavky a iné). 

• Chýbajúce možnosti dynamického filtrovania výsledkov vyhľadávania (fase-

tová navigácia). 

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Silné stránky: 

• Hlavná stránka vyhľadávania, ktorej dominuje jedno základné vyhľadávacie 

pole.  To používateľom pripomína vyhľadávanie prostredníctvom interne-

tových vyhľadávacích nástrojov. Uvítali by však, keby bolo implicitne nasta-

vené prehľadávanie vo všetkých databázových poliach. 

• Možnosti vyhľadávania (najmä intervalové zadávanie napr. roku vydania 

a možnosť obmedzenia iba na online dostupné zdroje) a filtrovania, ktoré je 

možné upraviť priamo z rozhrania výsledkov vyhľadávania.  

• Sprievodné a doplnkové informácie, najmä o možnostiach získania infor-

mačných zdrojov, o postupe registrácie (a predregistrácie) a rezervácie.  
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Slabé stránky: 

• Náročné zadávanie informačnej požiadavky, ktoré súvisí najmä s tým, že na 

hlavnej stránke vyhľadávania nie je implicitne nastavené prehľadávanie 

všetkých databázových polí, ale iba autorských údajov. To si veľa používate-

ľov nevšimne a do poľa autora zadá kľúčové heslá. Dôsledkom je nevyhľa-

danie žiadneho záznamu.  

• Vyhľadávanie prostredníctvom predmetových hesiel, ktorých zoznam je 

nedostatočný, čo spôsobuje nevyhľadanie žiadnych záznamov. S tým súvisia 

používateľom chýbajúce lingvistické nástroje.  

• Nedostatok informácií o vyhľadávacom procese, najmä chýbajúce odporú-

čania pre ladenie požiadavky a ďalšiu stratégiu, čo spôsobuje problém 

s orientáciou v procese vyhľadávania. 

• Chýbajúci detail záznamu. Všetky informácie o vyhľadaných zdrojoch do-

stupné na úrovni výsledkov vyhľadávania, a tým je výrazne znížená pre-

hľadnosť. 

• Laickí a priemerní používatelia vnímajú informácie (formu, terminológiu) 

o vyhľadaných zdrojoch ako určené pre knihovníkov. 

• Minimálna dostupnosť plných textov a aj tie, ktoré sú dostupné je možné 

získať až po prihlásení, aj napriek tomu, že autorský zákon umožňuje ich 

sprístupnenie. 

• Nedostatok navigačných prvkov a nedostatočná integrácia do sídla knižnice 

(katalóg nezdieľa spoločné vizuálne prvky so sídlom a je umiestnený na 

osobitnej doméne). 
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Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 

Silné stránky: 

• Hlavná stránka vyhľadávania, ktoré má implicitné nastavené vyhľadávanie 

pomocou predmetových hesiel, čím používateľom pripomína jednoduché 

vyhľadávanie typu Google (pomocou kľúčových slov). 

• Prepojenie na iné služby (Google a iné) 

• Veľa sprievodných informácií a doplnkových funkčných nástrojov (dopyty, 

košík a iné). 

Slabé stránky: 

• Nedostatočné informácie o vyhľadaných zdrojoch, na základe ktorých sa 

najmä laickí a priemerní používatelia nevedia rozhodnúť, či daný dokument 

korešponduje s ich informačnou požiadavkou. Štruktúru informácií považu-

jú za určenú najmä pre knihovníkov. 

• Neprehľadné používateľské rozhranie, ktoré je vnímané ako najvýraznejší 

nedostatok katalógu. Používatelia mali problém s orientáciou, sťažovali ju 

navigačné prvky a organizácia obsahu, ktoré sú riešené veľmi nesystema-

ticky. 

• Takmer skrytý detail záznamov, ku ktorému sa dá dostať iba kliknutím na 

poradové číslo vyhľadaného záznamu. Tomu veľa používateľov neporozu-

melo, a teda sa nedostalo k detailným informáciám. 

• Nedostatočná integrácia do sídla knižnice, a to ako na úrovni dizajnu, ktorý 

nie je ani čiastočne prepojený, tak na úrovni domény, ktorá je reprezento-

vaná iba IP adresou (čo je veľmi nepoužívateľské riešenie). 
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Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Silné stránky: 

• Prehľadné rozhranie, ktoré je vhodné pre vyhľadávaciu službu. Používatelia 

sa dokázali v katalógu jednoducho a rýchlo orientovať. 

• Stabilné umiestnenie navigačných prvkov, najmä ľavého menu, čo u ostat-

ných katalógov absentovalo. 

• Rešeršný košík pre priebežné ukladanie a porovnávanie vyhľadaných zá-

znamov a možnosť uloženia jeho obsahu na pevný disk. 

Slabé stránky: 

• Náročné zadávanie požiadavky do formulárových polí a s tým súvisiace 

chýbajúce jednoduché vyhľadávanie typu Google. Vo vyhľadávacích poliach 

je naviac množstvo nepotrebných kritérií (napr. prírastkové číslo a pod.) 

• Chýbajúce lingvistické nástroje pre zjednodušenie zadávania informačnej 

požiadavky. 

• Implicitne zobrazené prehľadávanie fondu prostredníctvom indexov, čo si 

veľa používateľov nevšimlo, a teda mali pocit, že je to jediná forma vyhľa-

dávania informačných zdrojov. Rovnako označenie vyhľadávania ako „kľú-

čové slová“  je neintuitívne a používatelia sa tak k nemu dostali skôr systé-

mom pokus-omyl. 

• Informácie o vyhľadaných zdrojoch, na základe ktorých sa používateľ nedo-

káže rozhodnúť, či dané výsledky korešpondujú s jeho požiadavkou. Rov-

nako informácie o možnostiach získania zdrojov a sprievodné informácie 

používatelia vnímajú ako nedostatočné. 

• Neprepojenie na externé zdroje, ktoré v tomto prípade vnímajú používatelia 

intenzívnejšie vzhľadom na to, že fond knižnice je malý. 
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Výsledky používateľského testovania s cieľom komparácie jednotlivých OPACov 

vizualizujú dva nasledujúce viacrozmerné grafy. Prvý z nich (Obrázok 15) zobrazu-

je výkon vyhľadávacích systémov katalógov. Jednotlivé atribúty boli skúmané for-

mou štandardizovaného dotazníka, ktorý umožňuje štatistické spracovanie. Perti-

nencia vyhľadávania a zobrazenie relevantných záznamov na prvej strane je prie-

merom uvedených hodnôt za všetky zadané informačné požiadavky (spolu 361). 

Ostatné atribúty sú percentuálnym vyhodnotením uzatvorených dotazníkových 

otázok.  

Na základe výsledkov môžeme povedať, že rozdiely výkonu jednotlivých atribútov 

testovaných knižníc nie sú vo väčšine prípadov významné. Výnimku tvorí univer-

zitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá dosahuje vo viacerých 

parametroch nižší výkon oproti ostatným katalógom. Ďalšie tri katalógu dosahujú 

porovnateľné výsledky, výrazne sa líšia iba vo vnímanej náročnosti zadávania in-

formačnej požiadavky – knižnica Žilinskej univerzity má podľa toho najnáročnejšie 

zadávanie a knižnica Prešovskej univerzity naopak najmenej náročné. Napriek po-

dobným výsledkom môžeme vo všeobecnosti povedať, že výkon OPACov akade-

mických knižníc v procese vyhľadávania informácií je používateľmi vnímaný ako 

podpriemerný, nakoľko v pozitívnych atribútoch nepresahuje hranicu 42% 

a naopak v negatívnom parametri (náročnosť zadávania IP) dosahuje 19 – 76%. 

Porovnanie ostatných komponentov informačnej architektúry katalógov obsahuje 

druhý graf (Obrázok 16). Vzhľadom na to, že tie boli skúmané formou neštandar-

dizovaných odpovedí, používatelia jednotlivé atribúty hodnotili bodovaním výko-

nu, a to subjektívnym pridelením známky od 1 po 10 (1 predstavuje najslabší vý-

kon a 10 najsilnejší výkon v skúmanej oblasti). V tomto prípade sú rozdiely medzi 

katalógmi v jednotlivých atribútoch významné, no stále prevažujú nízke výkonové 

hodnoty (najčastejšie pod 30%). Všeobecne je ako veľmi slabá vnímaná vizuálna 

stránka, úroveň integrácie do sídla knižnice a konzistencia navigácie. Ostatné pa-

rametre dosahujú pre jednotlivé katalógy rôzny výkon. Nadhľadovo však môžeme 

povedať, že používateľmi je najlepšie hodnotený OPAC PU, ktorý v 2 kritériách do-

sahuje výkon nad 70%. Nasleduje OPAC ŽU s jedným kritériom s výkonom nad 

70% a napokon OPACy UMB a KU, ktoré dosahujú vo väčšine parametrov výkon 

pod 40%. 
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Obrázok 15 Komparácia výsledkov používateľského testovania vyhľadávacích systémov OPACov 
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Obrázok 16 Komparácia výsledkov používateľského testovania informačnej architektúry OPACov 
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4.3.2 Závislosť výsledkov od informačnej gramotnosti používateľov 

Respondenti v rámci používateľského testovania hodnotili úroveň celkového 

uspokojenia ich informačnej potreby, a to pre každú zadanú informačnú požiadav-

ku. V rámci hodnotenia pritom mali zahrnúť komplexné vnímanie vyhľadávacieho 

procesu v danom používateľskom rozhraní so všetkými dostupnými funkciami. 

Výsledky, ktoré sú priemerom hodnotení respondentov pre všetky informačné po-

žiadavky, vizualizuje Obrázok 17, s cieľom ich porovnania vzhľadom na informač-

nú gramotnosť používateľov. Na základe nich môžeme vymedziť najvýznamnejšie 

spoločné znaky a rozdiely v uspokojení informačnej potreby používateľov s rôznou 

úrovňou informačnej gramotnosti: 

• Miera celkového uspokojenia informačnej potreby sa priamo úmerne zvy-

šuje s úrovňou informačnej gramotnosti, t.j. expertní používatelia boli 

uspokojení najviac a laickí najmenej. Najvýraznejšie sa pritom odlišujú ex-

pertní používatelia, ktorých priemerné uspokojenie IP dosahuje až 60%. 

U priemerných používateľov je to výrazne menej, iba 20% a u laických pou-

žívateľov iba 10%. Miera uspokojenia IP je teda u laických a priemerných 

používateľov porovnateľná. Výrazne vyššia miera uspokojenia IP u expert-

ných používateľov môže súvisieť s tým, že na základe skúseností poznajú 

povahu a limity knižničných katalógov, a teda aj ich očakávania majú odliš-

ný charakter. 

• Priemerní a laickí používatelia dosahujú porovnateľné výsledky aj čo sa tý-

ka úrovne uspokojenia IP u jednotlivých katalógov. Z tohto pohľadu dosa-

huje rovnako u oboch skupín najlepšie výsledky OPAC Univerzity Mateja 

Bela, nasleduje OPAC Žilinskej univerzity, OPAC Prešovskej univerzity 

a napokon OPAC Katolíckej univerzity v Ružomberku. Naproti tomu IP ex-

pertných používateľov boli najlepšie uspokojené práve v prípade knižnice 

Katolíckej univerzity, a potom s veľmi malými rozdielmi Prešovskej univer-

zity, Žilinskej univerzity a Univerzity Mateja Bela. 

• Laickí a priemerní používatelia preferujú najmä intuitívne používateľské 

rozhranie, jednoduché zadávanie informačnej požiadavky (a s tým súvisiace 
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inteligentné nástroje pomoci), moderný dizajn, plné texty a plnohodnotné 

informácie o vyhľadaných záznamoch (vrátane prepojenia na externé zdro-

je), ako aj na používateľa orientované sprievodné a doplnkové informácie 

a nástroje (terminológia, forma aj štruktúra informácií). 

• Expertní používatelia vyžadujú podrobné informácie o vyhľadaných zdro-

joch (vrátane ich lokácie), o ich dostupnosti a možnostiach ich získania. Ok-

rem toho preferujú rozšírené možnosti vyhľadávania a zadávanie infor-

mačnej požiadavky do formulárových polí. 

 

 

Obrázok 17 Celkové uspokojenie IP vzhľadom na informačnú gramotnosť používateľov 
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4.3.3 Zhrnutie najdôležitejších výsledkov testovania  

Používateľské testovanie OPACov akademických knižníc bolo realizované za úče-

lom overenia vnímanej efektivity jednotlivých systémov pri uspokojovaní infor-

mačných potrieb používateľov. Z pohľadu cieľa výskumu sumarizujeme najdôleži-

tejšie výsledky, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým výskumným otázkam. 

A) Dôležitosť OPACu vo webovom sídle knižnice 

Všetci používatelia (100%) vnímajú online katalóg za najdôležitejšiu súčasť webo-

vého sídla knižnice. Predstavuje pre nich najvýznamnejší dôvod pre návštevu 

knižnice ako takej, a teda z pohľadu integrácie knižníc do priestoru webu by mal 

práve online katalóg ústredným prvkom výskumu ale aj knižničnej praxe.  

B) Informačná gramotnosť respondentov a miera ich celkového uspokojenia 

informačnej potreby 

Na základe testu informačnej gramotnosti so zameraním na vyhľadávanie v kniž-

ničných katalógoch a odborných databázach sme rozdelili používateľov na expert-

ných (11%), priemerných (67%) a laických (22%). 

Celkové uspokojenie informačných potrieb je najvyššie u expertných používateľov 

(60%), výrazne menej u priemerných (20%) a laických používateľov (10%). Ani 

v jednom prípade informačnej požiadavky však nebola informačná potreba uspo-

kojená úplne a vo všeobecnosti hodnotíme mieru uspokojenia IP ako nízku. 

Miera uspokojenia IP je u externých používateľov vysoko pravdepodobne ovplyv-

nená ich predchádzajúcou skúsenosťou s vyhľadávaním v knižničných katalógoch. 

Môžeme usudzovať, že na základe skúseností majú expertní používatelia očakáva-

nia na systém OPACu, ktoré odzrkadľujú jeho reálne možnosti, a teda úroveň 

uspokojenia ich IP sa pohybuje v rámci týchto očakávaní. 

Priemerní a laickí používatelia naproti tomu majú nízku skúsenosť s knižničnými 

katalógmi a informácie vyhľadávajú majoritne prostredníctvom internetových vy-

hľadávacích nástrojov. Ich očakávania sa teda viažu k predchádzajúcej skúsenosti 

s týmito nástrojmi. Vzhľadom na to, že OPACy knižníc sú funkčne, aj charakterovo 

odlišné, je výsledná miera uspokojenia IP používateľov nízka. 
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C) Vnímaná efektívnosť jednotlivých atribútov OPACov pri uspokojovaní 

informačných potrieb 

Vzhľadom na výsledky používateľského testovania môžeme povedať, že efektív-

nosť katalógov akademických knižníc pri uspokojovaní informačných potrieb po-

tenciálnej cieľovej skupiny  používateľov je nízka. Najmä priemerní a laickí použí-

vatelia, ktorí sú zvyknutí na získavanie informácií prostredníctvom internetových 

vyhľadávacích nástrojov vnímajú súčasné OPACy akademických knižníc ako nedos-

tatočné vo vzťahu k ich potrebám. Primárnymi dôvodmi neuspokojenia potrieb 

(vizualizované na Obrázku 18) sú z pohľadu všetkých používateľov najmä: 

• obmedzené možnosti zadávania informačnej požiadavky v prirodzenom ja-

zyku (a s tým súvisiaca absencia inteligentných nástrojov pomoci),  

• nedostatok informácií o zdrojoch, ich dostupnosti a spôsobe získania (resp. 

obmedzený prístup k zdrojom a okrem iného absencia plného textu), 

• a neschopnosť intuitívnej práce a orientácie v rozhraní katalógu.  

(Tornáryová, 2011) 

 

Obrázok 18 Dôvody neuspokojenia informačnej požiadavky (Tornáryová, 2011) 
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Záver 

Verejne prístupné online katalógy predstavujú základný nástroj pre sprístupňova-

nie fondu knižníc v priestore webu. Ich umiestnenie v internetovej sieti však samo 

osebe nezabezpečuje efektívne sprístupnenie informácií. To je podmienené využí-

vaním katalógov ako špecializovanej webovej služby cieľovou skupinou používate-

ľov.  Výsledky výskumu ukazujú, že používatelia vnímajú OPACy ako najdôležitej-

šiu súčasť webového sídla knižnice, t.j. dôvod, prečo samotné sídlo knižnice navští-

via. Knižničná prax by teda mala byť orientovaná na optimalizáciu online kataló-

gov v zmysle uspokojenia informačných potrieb používateľov. 

OPACy akademických knižníc na Slovensku sme podrobili analýze a používateľ-

skému testovaniu. Výsledky analýzy poukazujú na veľmi podobné funkčné charak-

teristiky využívaných systémov, OPACov druhej generácie. Katalógy ponúkajú vy-

hľadávanie v záznamoch knižničného fondu, ktoré obsahujú základné bibliografic-

ké údaje, v niektorých prípadoch rozšírené o charakteristiky dokumentov a v malej 

miere aj o ich plné texty (najmä záverečné a kvalifikačné práce, pri ktorých to 

umožňuje autorský zákon). Vyhľadávanie nedisponuje inteligentnými nástrojmi 

pomoci a hoci pracuje zo základnými booleanovskými operátormi, nie je možné 

zadávanie informačnej požiadavky v prirodzenom jazyku. Vyhľadané výsledky sú 

obmedzené na dostupné bibliografické údaje. Terminológia je častokrát prispôso-

bená knihovníkom a nie bežnému používateľovi hľadajúcemu informácie. Imple-

mentácia moderných trendov vo webových technológiách je obmedzená na použí-

vateľský účet, RSS kanál, zasielanie dopytov na e-mail a v prípade systému ALEPH 

prepojenie s externými službami (Google a iné). 

Miera využívania akademických knižníc je minimálna. Návštevnosť neprekračuje 

100 používateľov denne, čo zahŕňa aj prístupy z kamennej knižnice (zamestnanci, 

čitatelia s pod.). Ak predpokladáme, že cieľová skupina (študenti, pedagogickí 

a vedeckí pracovníci) má dostatočnú motiváciu na využívanie knižníc za účelom 

získania vysoko relevantných a kredibilných informačných zdrojov, vnímame túto 

návštevnosť ako veľmi poddimenzovanú.  
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Používateľské rozhodnutie o využití služby na vyhľadávanie informácií je podmie-

nené želanou saturáciou jeho informačnej potreby. Za účelom overenia efektívnosť 

jednotlivých systémov OPACov akademických knižníc pri uspokojovaní informač-

ných potrieb sme uskutočnili používateľské testovanie so zameraním nielen za 

systém vyhľadávania a jeho možnosti, ale aj na prvky informačnej architektúry 

katalógu ako webovej služby. 

Výsledky testovania poukazujú na skutočnosť, že používatelia vnímajú vyhľadáva-

cie systémy OPACov z pohľadu schopnosti vyhľadať požadovanú informáciu ako 

veľmi podobné.  Celkovo však pertinencia vyhľadávania neprekročila 41%, čo je 

z pohľadu uspokojenia informačných potrieb používateľov nízka hodnota. Ovplyv-

nená pritom nie je algoritmom vyhľadávacieho procesu, ale skôr obmedzenými 

možnosťami zadávania informačnej požiadavky v prirodzenom jazyku (ktoré je 

v súčasnosti používateľmi vnímané ako náročné), chýbajúcim jednoduchým vy-

hľadávaním typu Google, nedostatočnými informáciami o vyhľadaných zdrojoch 

(príp. nevhodnou terminológiou), nedostatočnými nástrojmi dynamickej práce 

s výsledkami vyhľadávania (fasetová navigácia, a pod.) a inými funkciami, na ktoré 

sú používatelia zvyknutí pri internetových vyhľadávacích nástrojoch. 

Z pohľadu informačnej architektúry používatelia negatívne vnímajú spôsoby navi-

gácie v katalógu, v ktorom sa častokrát strácajú. S tým súvisí nevhodné rozloženie 

obsahu a zastaraný dizajn pripomínajúci vyhľadávanie v špecializovaných databá-

zach reprezentovaných offline softvérovými riešeniami zo začiatku 21. storočia.   

Používateľmi vnímané celkové uspokojenie informačnej potreby sa líši od úrovne 

ich informačnej gramotnosti. U laických a priemerných používateľov pritom identi-

fikujeme podobné preferencie ovplyvnené ich skúsenosťou (a návykom) s interne-

tovými vyhľadávacími nástrojmi a službami webu 2.0 (napr. sociálne siete). Výraz-

nejšie odlišnou skupinou sú expertní používatelia, ktorí sú zvyknutí pracovať s 

knižničnými a odbornými katalógmi, a teda miera uspokojenia ich informačných 

potrieb je 3 až 6 násobne vyššia. Ani v jednom prípade však nebola informačná 

požiadavka uspokojená úplne. 

Na základe výsledkov testovania môžeme povedať, že celkové uspokojenie infor-

mačnej potreby používateľov je závislé od mnohých faktorov súčasne. Tie sa dotý-

kajú jednotlivých komponentov online katalógu, ktoré nie je možné posudzovať 
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izolovane, ale naopak katalóg je potrebné vnímať ako komplexný systém. 

V minulosti presadzované zvyšovanie selekčnej efektívnosti vyhľadávacích nástro-

jov ako hlavného prvku uspokojenia informačnej potreby sa u dnešného používa-

teľa ukazuje ako nedostatočné. Z testovania vyplýva, že miera uspokojenia infor-

mačnej potreby nie je priamo úmerná úrovni pertinencie vyhľadávania, t.j. zvyšo-

vanie selekčnej efektívnosti vyhľadávacieho nástroja (ako izolovaného faktora), 

nespôsobuje priamo úmerné zvyšovanie  uspokojenia potreby používateľa. To ne-

znamená, že na saturáciu potreby nemá vplyv, ale že je jedným z komplexu kritérií, 

pri ktorom môžeme stanoviť minimálny požadovaný výkon. Po jeho dosiahnutí je 

potrebné ďalšie zvyšovanie miery uspokojenia realizovať prostredníctvom zvyšo-

vania výkonu iných parametrov. 

Integrácia knižnice do internetovej siete ako špecializovanej webovej služby si vy-

žaduje hľadanie nástrojov na optimalizáciu jej sídla , ktoré dokážu zvýšiť výkon 

želaných parametrov pre ovplyvnenie používateľovho rozhodnutia o využití služ-

by. Vzhľadom na komplexnosť problematiky na jednej strane (kde knižnica pred-

stavuje službu webu) a špecifickosť na strane druhej (kde je knižnica formalizova-

nou entitou s individuálnymi potrebami) sa ukazuje ako najvhodnejší nástroj prá-

ve disciplína informačnej architektúry. Uvedený výskum súčasného stavu tvorí 

vstup pre ďalší výskum autorky, ktorý je zameraný na zistenie miery korelácie 

medzi parametrami kvalitnej informačnej architektúry knižnice a preferenciou jej 

využitia používateľom pri vyhľadávaní informácií v elektronickom prostredí.  
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Summary 

Online public access catalogues represent an essential tool for accessing libraries 

resources via the Internet. However, their location in the web itself does not provi-

de effective access to information. It is influenced by the use of catalogs as a specia-

lized web service by targeted groups of users.  The research results show that 

users perceive OPACs as the most important part of the library web site network, 

i.e. the reason alone to visit a specific library site. Library practice should therefore 

be focused on optimizing the online catalogs in order to meet the information ne-

eds of users. 

We have analysed and custom tested the OPAC of academic libraries in Slovakia. 

Results of the analysis show very similar functional characteristics of the systems 

used to the one of the second-generation of OPAC. Catalogs offer search records in 

the library database, which contain basic bibliographic information, in some cases 

extended to the characteristics of documents and to a  small extent of their full 

texts (in particular, final and qualifying works, where  authorization allows it). 

However, the search tools do not provide ‘intelligent’ help and even working with 

boolean operators it is not possible to enter information requirements in a natural 

language. The search results are limited to available bibliographic data. The termi-

nology is often adapted to a librarian’s words and not to ordinary users seeking 

information.  Implementation of modern trends in the Web technology  is limited 

to a user account, RSS feed, sending queries by e-mail and in case of ALEPH linking 

with external services, e.g. Google. 

The utilization rate of academic libraries is very low.  The visitor’s number does 

not exceed 100 users per day, which also includes the visits from brick and mortal 

library (staff, readers, etc). Assuming that the target group (students, teachers and 

researchers workers) have sufficient motivation to use libraries to obtain high re-

levant and credible information sources, we see this traffic as of very low frequen-

cy.  



   

113 

User decision to use the service to search for information is subject to desirable 

saturation of its information needs. In order to verify the effectiveness OPAC sys-

tems of academic libraries in meeting the information demand; we conducted 

user’s testing focusing not only on  testing the system search tools and its options, 

but also on the elements of information architecture of catalog as a web service. 

Test results indicate that users perceive search of OPAC systems in terms of ability 

to find the information very similar. Overall, however, pertinence of the search did 

not exceed 41%, which is in terms of meeting the information needs of users of low 

value. It is not affected by the algorithm of the search process, but rather limited 

opportunities to input information requirements in natural language (which is cur-

rently perceived by users as difficult), lack of a simple search engine such as Goog-

le, insufficient information about the resources searched (or inappropriate 

terminology), the lack of dynamic tools to work with search results (faceted navi-

gation, etc.) and other features for which users are accustomed to when interacting 

with other  Internet search engines. 

From the perspective of information architecture, users perceive the navigation in 

the catalog non user-friendly and often confusing. Linked to this, there is inapprop-

riate content distribution, outdated design similar to the search in the specialized 

databases represented by the offline software solutions from the beginning of the 

21st century. 

Perceived overall satisfaction of users’ information needs are different from their 

level of information literacy. For the average user and layman, we identify similar 

preferences influenced by their experiences (and habits) with Internet search tools 

and Web 2.0 services (eg social networks).  The considerably distinct groups are 

expert users who are accustomed to working with the library and specialized cata-

logs, and thus the rate of satisfying their information needs is 3 to 6 fold. In either 

case, the information requirement was not satisfied completely. 

Based on the testing results we can say that overall satisfaction with information 

needs of users is dependent on many factors simultaneously. Although, these fac-

tors affect individual components of the online catalog, they cannot be assessed in 

isolation, but rather each catalogue should be seen as a complex system.  In the 
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past, the attempt to  increase the selectivity of the effectiveness of search engines 

as the main element to meet the information needs; is showing nowadays as insuf-

ficient for today’s user. From the testing process it is apparent that the level of me-

eting information needs is not directly proportional to the level of pertinence of 

the search, i.e.  increasing of selective efficiency of search engine ( as an isolated 

factor), does not directly and proportionally satisfy the user needs. This does not 

mean that it has no effect on the saturation of need, but that is one of the complex 

criteria by which we can determine minimum required performance. After achie-

ving an increase in these criteria, there is a requirement to further improve the 

performance of other parameters. 

The integration of a library into the Web as a network of specialized web service 

requires the search tools to optimize its location, which can improve the perfor-

mance of desired parameters to affect the user's decision to use the service. Given 

the complexity of the issue on one hand (where the library is a web service) and 

specificity on the other hand (where the library is a formalized entity with indivi-

dual needs) appears to be the best tool the discipline of information architecture. 

The current state of research is the input for another research by the author which 

is aimed at determining the extent of correlation between the parameters of the 

quality of library information architecture  and preferences of its users to find in-

formation in an electronic environment. 

 

 

. 
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