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Abstrakt

Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit elektronické informační zdroje dostupné 

v prostředí WWW, ať už se jedná o zdroje volně nebo komerčně dostupné. Je vymezen 

obor pedagogika, jeho vývoj, problematika, terminologie a výzkumné metody. 

Navazuje popis informačního zabezpečení oboru, produkce a distribuce informací 

a nástin významných oborových periodik. Jsou popsány i významné informační 

instituce podporující pedagogický výzkum a vzdělávání. Jádrem práce jsou analýzy 

vybraných bibliografických a plnotextových databází, digitálních knihoven, portálů, 

katalogů a předmětových bran. Analýzy jsou vypracovávány v kontextu využití českými 

odborníky. Pozornost je věnována zejména službám systémů. Závěrečné shrnutí hodnotí 

výsledky analýz.

Abstract

The purpose of the thesis is to search out, analyse and evaluate an open access and 

commercial electronic information resources in educational theories available 

on WWW. First and sekond part determinates topic of education, describes his 

development, problems, nomenclature, experimental method and information support.

The objective of the thesis is to analyse and evaluate  selected bibliographic and full-

text databases, digital libraries, portals, subject gateways and catalogs. Online services 

are especially emphasized. Analyses are elaboration in the Czech education theory 

context. Final summary evaluates results of analysis.
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PŘEDMLUVA

Předkládaná práce se zabývá elektronickými informačními zdroji pro obor pedagogika 

a jejich analýzou. K výběru tématu mě inspiroval zájem o oblast pedagogiky daný 

předchozím vzděláváním i působení v Ústřední knihovně Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Nezanedbatelný vliv na výběr tématu měla i skutečnost, že 

oblast elektronických informačních zdrojů pro obor pedagogika ještě nebyla v českém 

prostředí ve větší míře analyzována.

Elektronické informační zdroje hrají ve světě vědy a výzkumu stále významnější roli. 

Přispívají k tomu i sami vědci stále častějším elektronickým publikováním a například 

i založením Iniciativy otevřeného přístupu (OAI). Odborníci z oblasti výchovy 

a vzdělávání nezůstávají pozadu. Produkce informací v oblasti pedagogiky v rámci 

Evropy a Spojených států amerických rozhodně není malá. Kompletní zmapování 

elektronických informačních zdrojů v plném rozsahu není kvůli kvantitě zdrojů, ale 

i kvůli jejich proměnlivosti a dynamičnosti síťového prostředí možné. Výběr 

informačních zdrojů k analýze byl podmíněn užitečností a dostupností pro české 

odborníky a především jejich obsahovou kvalitou.

Práce je vypracována v souladu se schváleným zadáním. Jejím cílem je analyzovat 

a vyhodnotit elektronické informační zdroje dostupné v prostředí WWW, a to volně 

nebo komerčně dostupné. Práce má tedy deskriptivní a z části hodnotící charakter. 

Jádrem práce jsou analýzy vybraných elektronických informačních zdrojů, kterým 

předchází uvedení do oboru pedagogiky, seznámení s jeho terminologií a úskalími. 

Druhá část práce se zabývá informačním zabezpečením pedagogiky, kde se zaměřuji 

na charakteristiku významných producentů a distributorů informací v pedagogice. Vedle 

nakladatelství a informačních institucí jsou zmíněny i oborové časopisy. Součástí 

kapitoly měla být i specifikace informačních potřeb pedagogů. Vzhledem k náročnosti 

problematiky a nedostatku tuzemských pramenů v této oblasti jsem částečně zaměřila 

pozornost na informační chování pedagogů.

Třetí část diplomové práce se věnuje vlastním analýzám a popisu vybraných 

elektronických informačních zdrojů. Pro větší přehlednost jsou informační zdroje 

rozčleněny do třech kategorií podle typů zdroje. U každého zdroje nechybí obecná 

charakteristika, popis vstupů a výstupů ze systému a popis vyhledávání informací 

ve zdroji. Pro ilustraci jsou analýzy doplněny obrázky a tabulkami přímo v textu. 

Závěrečná čtvrtá část práce shrnuje a hodnotí výsledky analýz.



Celkový rozsah práce jsou 123 strany. Kapitoly jsou pro větší přehlednost členěny 

do několika úrovní oddílů.

Práce se řídí Pravidly a metodickými pokyny pro zpracování a odevzdání 

bakalářské/diplomové práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vzorem 

pro úpravu diplomové práce byla doporučení z publikace Jak psát závěrečné 

a kvalifikační práce [Katuščák; Drobíková; Papík, 2008].

Cizojazyčné termíny jsou překládány do češtiny, případně je uváděn cizojazyčný termín 

společně s českým ekvivalentem (to zejména v případech odborné terminologie 

v tezaurech a názvech selekčních polí). Názvy korporací, projektů, publikací a systémů 

jsou překládány do češtiny a zvýrazněny kurzívou. Jejich název v původním jazyce 

včetně zkratky a případné URL adresy jsou následně uváděny v kulatých závorkách. 

Zkratky v textu jsou rozepisovány až na výjimky zkratek všeobecně známých. 

Pro úplnost je vypracován kompletní seznam zkratek použitých v celém textu práce.

Odkazy v textu jsou označeny kurzívou pro větší přehlednost.

Při zpracování práce jsem využila především samotné elektronické informační zdroje 

a jejich dokumentaci a další prameny pro charakteristiku oboru a terminologie a 

pro popis institucí a informačních zdrojů, jejichž seznam je společně se seznamy 

obrázků a tabulek uveden na konci práce. Použité informační zdroje jsou citovány 

v souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 a řazeny abecedně podle prvního vstupního 

údaje, v případě shody podle dalších údajů následujících. Citace v textu jsou uváděny 

podle tzv. Harvardského systému citování, kde je vstupním prvkem první údaj záznamu 

a datum vydání, a jsou ohraničeny hranatými závorkami z důvodu větší přehlednosti.

Děkuji vedoucí této diplomové práce PhDr. Evě Bratkové Ph.D. z Ústavu informačních 

studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za podnětné 

náměty při zpracování tématu a také pracovnicím Národní pedagogické knihovny 

Komenského v Praze Mgr. Janě Klimešové a Mgr. Zuzaně Švastové za ochotu 

a poskytnuté informace.
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ÚVOD

Trendem posledních desetiletí je masivní nárůst produkovaných informací 

a samozřejmě se tento jev týká i informací publikovaných v sociálních a humanitních 

vědách, tedy i v pedagogice. Život v informační společnosti založené na využívání 

informačních a komunikačních technologiích vyžaduje dobrou orientaci 

v elektronických informačních zdrojích. Elektronický informační zdroj je obecně 

chápán jako informační zdroj, který je uchováván v elektronické podobě a je dostupný 

v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce 

digitálních dat [CELBOVÁ, 2003a]. Jejich význam v oblasti vědy a výzkumu vzrůstá

z důvodu snadné přenositelnosti elektronických dat, zrychlování komunikačního cyklu 

ve vědě, což znamená rychlejší a levnější distribuci nových poznatků. Další silnou 

stránkou elektronických informačních zdrojů je jejich schopnost komprimovat 

a hodnotit informace. Příkladem mohou být článkové nebo citační databáze. A nelze 

opomenout ani ekonomickou výhodnost elektronického publikování, která je spojena se 

snazším přístupem uživatelů k daným informacím [BOLDIŠ, 2003].

Předkládaná práce se zaměřuje na elektronické informační zdroje v oboru pedagogika, 

které jsou dostupné v prostředí World Wide Web. Zdrojů existuje v globálním měřítku 

nepřeberné množství a liší se nejen fornou, ale i kvalitou, obsahovým zaměřením a 

řadou dalších znaků. Společným znakem je jejich proměnlivost. Dokladem může být 

příklad předmětové brány Intute, níže analyzované, která v průběhu roku 2011 byla 

z finančních důvodů nucena pozastavit svou činnost.

V této práci je vybráno a analyzováno 10 elektronických zdrojů různých typů a struktur 

zaměřených na pedagogiku obecně. Problémem pedagogiky z hlediska informačního 

zabezpečení je její široký tematický záběr. Vedle obecných a didaktických problémů se 

zabývá studiem a výukou nejrůznějších oborů [ŠEDINOVÁ, 2001]. Pro účely této práce 

byly vybírány pouze zdroje zabírající pedagogiku, resp. výchovu a vzdělávání 

komplexně. Získané poznatky mohou sloužit informačním pracovníkům

specializovaných knihoven či informačních institucí, nebo i pedagogům, kteří jako 

zprostředkovatelé lidského poznání dalším generacím, potřebují znát informační 

prameny a jsou schopni s nimi pracovat. 
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1 PEDAGOGIKA JAKO VĚDA

Pedagogika bývá v našem prostředí tradičně pojímána jako humanitní věda, obdobně 

jako např. filozofie, ze které se pedagogika v 19. století vydělila. Někdy se pedagogika 

také řadí mezi vědy o člověku (humanities sciences), jako je např. antropologie. 

V anglosaském pojetí klasifikace věd se o pedagogice mluví jako o vědě sociální (social 

sciences). Toto začlenění pedagogiky má smysl jednak metodologický, jednak 

praktický. Z hlediska metodologie je skutečností, že moderní pedagogika (především 

ve své výzkumné složce) přejímá a aplikuje metody a přístupy sociálních věd 

(především sociologie) a využívá jejich dat a explanací (demografických aj.). Má tedy 

k těmto empiricky založeným vědám blíže než k humanitním vědám (zvláště k filozofii, 

jejímiž koncepty a způsoby uvažování je neúměrně zatížena tradiční pedagogika) 

[PRŮCHA, 2000, s. 45]. Prakticky se však v pedagogice střetávají oba přístupy. 

Předmětem pedagogiky jsou výchova a vzdělávání. Moderní pojetí pedagogiky užívá 

termínu edukační realita. PRŮCHA [1997, s. 27] uvádí, že pedagogika se zabývá vším 

tím, co vytváří (determinuje) nějaké edukační prostředí, a procesy, jež se v těchto 

prostředích realizují, a výsledky a efekty těchto procesů. Pedagogický slovník 

[PRŮCHA, 2009, s. 197] předkládá obecnou definici pedagogiky: 

1. „V odborném významu věda a výzkum zabývající se vzděláváním 

a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti. Není tedy vázána pouze 

na vzdělávání ve školských institucích a na populaci dětí a mládeže. V zahraničí 

se ve významu „pedagogika“ často používá termín „pedagogická věda“ (angl. 

educational science, něm. Erziehungswisenschaft). Pedagogika zahrnuje zvl. 

obecnou pedagogiku, srovnávací pedagogiku, didaktiku, filozofii výchovy, teorii 

výchovy, metodologii pedagogiky, speciální pedagogiku, sociální pedagogiku, 

edukometrii, pedagogickou prognostiku a hraniční disciplíny pedagogickou 

psychologii, sociologii výchovy, ekonomii vzdělávání aj.

2. Obor studia na pedagogických fakultách a jiných fakultách připravujících 

učitele, resp. předmět (kurz) v rámci tohoto studia.

3. Zvláště v anglosaském kontextu „to, co učitelé dělají, aby dosáhli cílů 

vzdělávání“. Toto užívání výrazu chce zdůraznit v praxi často existující rozpor 

mezi ambiciózními cíli obsaženými ve vzdělávacích projektech a konkrétním 

děním ve třídách a školách, např. rozdíl mezi formálním kurikulem a skrytým 
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kurikulem aj., zvýrazňuje posun od normativního pojetí pedagogiky k pojetí 

zaměřenému na objasňování edukační reality“.

Vzhledem k rozdílnému historickému vývoji pedagogiky v jednotlivých geografických 

oblastech dnes neexistuje jednotné pojetí pedagogické teorie. 

1.1 Historický vývoj pedagogiky

Vývoj pedagogiky, resp. výchovy a vzdělávání počíná už ve starověku a úzce souvisí 

s vývojem škol a úrovní lidského poznání v daných obdobích. Pedagogika jako 

samostatný vědní obor se začala formovat mnohem později, v 19. století.

1.1.1 Vývoj ve světě

První školy vznikaly ve starověkém Egyptě, Mezopotámii a v Persii při chrámech 

a panovnických dvorech. Učily vybranou mládež z nejvyšších sociálních vrstev písmu 

a základům vědění. Teorie výchovy – pedagogika (pais – dítě; agein – vésti) se začala 

rozvíjet ve starověkém Řecku. Soukromí učitelé sofisté učili řečnictví a popularizovali 

svou filozofii. Středověká výchova vychází z křesťanství. Ve středověku od konce 

12. století vznikají první evropské univerzity v Itálii, Anglii a Francii. V období 

renesance souvisí pedagogické myšlenky s tehdejší humanistickou filozofií. Základy 

novodobé pedagogiky pokládá český myslitel Jan Amos Komenský (1592-1670), který 

rozpracoval základní didaktické principy, navrhl ucelený výchovný systém a školskou 

organizaci.

Až do 19. století byla pedagogika součástí filozofie. Spisy s pedagogickými 

myšlenkami předkládali myslitelé jako René Descartes (1596-1650), Jean Jacques 

Rousseau (1712-1778) nebo Immanuel Kant (1724-1804). V 19. století se pedagogika 

postupně vydělila z filozofie a stala se samostatnou vědou. Významně k tomu přispěli 

němečtí pedagogové, zejména Johann Friedrich Herbart (1776-1814), který svým 

analytickým rozpracováním edukačního procesu silně ovlivnil výchovnou praxi a teorii 

ve druhé polovině 19. století. Vedle středoevropského pojetí výchovy a vzdělávání se 

rozvíjela anglosaská pedagogika, která usilovala o překonání odtrženosti výchovy 

od životní reality. Mezi hlavní představitele tohoto proudu patří anglický filozof Herbert 

Spencer (1820-1903), americký filozof John Dewey (1859-1952) a jeho žák William 

Kilpatrick (1871-1965), který vytvořil nový vyučovací systém, tzv. projektové 

vyučování.
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Od počátku 20. století narůstá také požadavek nové výchovy, která by byla adekvátní 

novým podmínkám i novým potřebám jednotlivce i společnosti. Na jedné straně sílí 

kritika tradiční výchovy a školy, na druhé straně se formulují požadavky na moderní 

výchovu a vzniká cela řada reformních pokusů často hlouběji zdůvodněných argumenty 

filozofickými, psychologickými, sociologickými, lékařskými i dalšími [JŮVA, 2007, 

s. 7].

Ve dvacátém století se setkáváme s celou řadou pedagogických směrů, které odrážejí 

různé filozofické přístupy i různé sociálně politické podmínky, za kterých tyto směry 

vznikají a dále se rozvíjejí. Přes zdánlivou rozdílnost východisek – od pozitivismu a 

pragmatismu až k existencialismu, fenomenologii a neotomismu – můžeme při jistém 

zjednodušení říci, že v nich nacházíme celou řadu styčných rysů typických pro 

pluralistické pojetí pedagogiky jako vědy. Je to především její demokratické zaměření, 

její snaha o pedagogický dialog a její úsilí o vytvoření kladné citové atmosféry v celém 

edukačním procesu [JŮVA, 2007, s. 48].

1.1.2 Novodobá česká škola a pedagogika

Česká pedagogika a škola prošla za uplynulá staletí složitým vývojem, který v mnohém 

kopíroval západoevropský vývoj, v mnohém však byl specifický a často relativně 

značně progresivní. Významným mezníkem v tomto vývoji byl vznik Univerzity 

Karlovy v roce 1348, která nejenom začlenila České království mezi přední evropské 

země s možností univerzitního vzdělání, ale široce ovlivnila i stav a rozvoj městských 

škol u nás [JŮVA, 2007, s. 73].

Na Komenského odkaz demokraticky a sociálně orientované pedagogiky navazuje 

Gustav Adolf Lindner (1828-1887), první profesor pedagogiky na obnovené české 

Karlově univerzitě. Organické spojení starších pokrokových tradic české pedagogiky 

a nových pohledů první poloviny dvacátého století představuje dílo Otokara Chlupa 

(1875-1965). Poznatky získané při studijních pobytech v USA tvořivě aplikoval na 

českou situaci Václav Příhoda (1889-1979). Svým dílem přispěl ke snahám o vytvoření 

české exaktní pedagogiky.

V roce 1964 vznikla Československá pedagogická společnost, v současnosti Česká 

pedagogická společnost 1 , jako organizace, která usiluje o rozvoj a integraci 

pedagogických snah ve společnosti. Česká pedagogická společnost vydává časopis 

                                               
1URL:  http://www.cpds.cz/
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Pedagogická orientace, zaměřený na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, 

školské politiky a přípravy budoucích učitelů a pořádá konference zabývající se 

aktuálními problémy výchovy a vzdělávání.

Významné výsledky zaznamenala ve druhé polovině 20. století také komeniologie. 

Došlo ke kritickému vydání děl Komenského v novém překladu a s využitím nových 

výsledků domácího i zahraničního komeniologického bádání. První kroky byly také 

učiněny v oblasti srovnávací pedagogiky. Jako relativně nová začala být pěstována 

pedagogika dospělých a vysokoškolská pedagogika.

1.2 Terminologie oboru

Pedagogická terminologie vzhledem ke své nejednotnosti a neustálenosti přináší řadu 

potíží. Řada termínů je vágních, nepřesných, nese více významů, nebo naopak je jeden 

jev označován různými pojmy, klasické základní termíny pedagogiky již nevyjadřují 

přesně nové skutečnosti apod. Trendem posledních let je navíc přejímání termínů 

z angličtiny pro označení nových jevů, či jako moderní označení pro jevy již známé 

s ekvivalentem v češtině. Ovšem jejich význam nebývá pro české uživatele vždy zcela 

zřetelný a vede k nepřesnostem.

Zvláštní je, že u nás pedagogové teoretici tyto problémy pociťují (na nedostatky své 

terminologie si sami často stěžují), ale praktické pokusy o řešení pocházejí spíše 

z oblasti vzdělávací politiky. Je to dáno patrně tím, že při formulování dokumentů 

vzdělávací politiky, které mají legislativní povahu, je nutno respektovat vyšší 

terminologickou přesnost než v mnohých spisech pedagogické teorie. V poslední době 

se proto v politických dokumentech dává přednost termínu „vzdělávání“ zahrnujícímu 

i „výchovu“ [PRŮCHA, 1997, s. 51].

1.2.1 Vymezení termínu pedagogika

Termín pedagogika pochází z antického Řecka, kde byl slovem paidagógos označován 

otrok, který pečoval o syna svého pána, doprovázel jej na cvičení a do školy. Ze staré 

řečtiny se tento termín přenesl do antické latiny – jakožto paedagogus – avšak již 

s posunutým významem (nejen otrok – průvodce, ale i učitel, vychovatel). Z latiny byl 

termín paedagogus převzat do většiny indoevropských i jiných jazyků. Český termín 

pedagogika, je rovněž latinského původu a má své ekvivalenty i v jiných jazycích: 

v angličtině pedagogy/pedagogics, v němčině Pädagogik, v ruštině pedagogika, 

ve francouzštině pedagogie apod. [PRŮCHA, 1997, s. 14].
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Moderní pedagogika využívá přejaté termíny, které vycházejí vstříc mezinárodnímu úzu 

- edukace, edukační realita, edukační prostředí, edukační procesy

Tato práce se zabývá informačními zdroji pro pedagogický výzkum a pedagogickou 

teorii. Klíčovým zde tedy bude termín obecná pedagogika. Pedagogický slovník uvádí, 

že se jedná o součást pedagogické vědy zabývající se objasňováním základních jevů 

a procesů edukační reality, formulací teoretických modelů těchto jevů a procesů, 

vymezováním významů vědeckých termínů označujících tyto jevy a procesy. Čerpá 

z poznatků pedagogického výzkumu a z teorií jiných sociálních věd [PRŮCHA, 2009, 

s. 175].

Jůva obecnou pedagogiku definuje jako základní pedagogickou disciplínou, která 

usiluje o systematizaci a interpretaci základních pedagogických norem. Abstrahuje 

od věku vychovávaného jedince, od instituce, ve které se výchova koná, i od oboru, ve 

kterém se jedinec vyvíjí. Přináší tak závěry pro všechny dílčí pedagogické disciplíny 

a má tedy úlohu integrační a kooperační [JŮVA, 1997].

Jůva dále vymezuje obsah obecné pedagogiky ve dvou částech:

 Metodologická část obecné pedagogiky se zabývá problémy spjatými 

s pojetím pedagogiky jako vědy. Jde v ní o problémy: co je předmětem 

pedagogiky; kterými metodami je tento předmět zkoumán; jaký je vztah má 

pedagogika k jiným vědám; jakou úlohu a poslání má pedagogika 

ve společnosti.

 Všeobecná teorie výchovy zkoumá v obecné rovině základní 

pedagogické kategorie: Co jsou cíle výchovy; jaké funkce má výchova při 

rozvoji jedince; které činitele fungují ve výchově; jakými principy je řízena 

výchova; jak je výchova organizována ve společnosti a kterých forem využívá 

aj.

Pro srovnání Pařízek uvádí, že obecná pedagogika studuje společné rysy a souvislosti 

výchovy probíhající za různých podmínek. Má vůči speciálním disciplínám podobné 

postavení jako obecná ekonomická teorie k ekonomii průmyslu. Obecná pedagogika 

vypracovává pedagogickou terminologii a tím usnadňuje dorozumění a spolupráci 

speciálních disciplín, vyjadřuje hlavní směry pedagogického bádání, jeho metody 

a interpretaci výsledků, formuluje obecné zákony výchovy [PAŘÍZEK, 1996].
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1.2.2 Specifika pedagogické terminologie ve světě

Obecná pedagogika je spjata s myšlením kontinentální Evropy, které se vždy snažilo 

o zobecňování a nacházení vzájemných korelací ve vědeckém nazírání a objasňování 

objektivní reality. Ovšem nejvíce se obecná pedagogika uplatňuje v německém 

jazykovém prostředí – viz např. Institut obecné pedagogiky na Humboldtově univerzitě

v Berlíně [PRŮCHA, 2000]. Anglosaské pojetí teorie výchovy vyjadřuje termín 

foundations of education (základy výchovy i vzdělávání). Na univerzitách v USA bývá 

obecná pedagogika obvykle obsažena v kurzech filozofie výchovy, teorie kurikula aj. 

Termín theory of education zahrnuje spíše teorii zaměřenou na praxi vyučování. Ostatně 

jako celé anglosaské pojetí vzdělávání, které v sobě neoddělitelně zahrnuje výchovu a je 

koncipováno konkrétněji a praktičtěji.

Rozdílná a nejednotná terminologie se odráží i v pedagogických tezaurech a slovnících. 

Tezaurus americké bibliografické databáze ERIC (Education Resources Information 

Center) obsahuje termín Foundations of Education. Termín zachycuje filosofii, 

společenské vlivy, instituce a lidské vztahy, na nichž je založen formální vzdělávací 

systém2. Zahrnuje podřazené termíny teorie vzdělávání, dějiny vzdělávání, psychologie 

vzdělávání, filozofie vzdělávání apod.

Evropský tezaurus TESE (Thesaurus for Education Systems in Europe 3 ) uvádí 

následující ekvivalenty k českému pojmu pedagogika: Anglický termín educational 

theory, který ovšem, jak už bylo výše zmíněno, označuje spíše teorii praktického 

vyučování a neodpovídá tedy významu českého pojmu. Německý ekvivalent je 

Bildungstheorie, francouzština používá termín teorie de l´education, polština teoria 

wychowania atd.

Tezaurus Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO (International Bureau of 

Education (IBE) Education Thesaurus 4 ) obsahuje termín edukační vědy, (anglicky 

educational science, francouzsky science de l´éducation, španělsky ciencias de la 

educatión). Označuje vědecké obory výzkumu, které představují základ pro edukaci, 

a spadá do předmětové kategorie sociální vědy (social science).

                                               
2 URL: 
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/gotoThesaurusDetail.do?term=Foundations+of+Education&from
Search=false&pageNumber=1
3 URL: http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/portal/page/portal/Eurydice/TESEHome
4 URL: http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/unesco-ibe-education-thesaurus.html
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V Českém pedagogickém tezauru je u deskriptoru pedagogika uveden anglický 

ekvivalent pedagogy, který má ovšem podle Průchy užší význam. Označuje teoretické 

principy a „umění“ vyučování, tedy nejspíše to, co koresponduje s českým termínem 

„obecná didaktika“ [PRŮCHA, 1997, s. 24].

Pojetí pedagogiky se výrazně odlišuje mezi některými evropskými zeměmi nebo 

skupinami zemí, a to v závislosti na historických, kulturních a intelektuálních tradicích. 

Zvlášť rozdílná jsou pojetí pedagogiky v Německu ve srovnání s Francií. Výzkum 

J. Schriewera a E. Keinera z roku 1992 publikovaný v časopise Comparative Education 

Review tuto skutečnost potvrzuje: „Zatímco v německé tradici pedagogové kladli 

značný důraz na svébytnou autonomii své vědy, na její teoretickou izolovanost 

od jiných sociálních věd a na zvláštní způsob filozofického a hermeneutického myšlení, 

jejich francouzští kolegové ve všech těchto ohledech měli právě opačné postoje. 

Ve Francii převažuje pojetí pedagogiky jakožto multidisciplinárního oboru zkoumání, 

který musí spoléhat na metody a zjištění z jiných sociálních věd. Tento postoj se také 

odráží v oficiálním francouzském termínu „edukační vědy“ (science de l´éducation), 

kdežto termín „pedagogika“ se po roce 1960 nepoužívá“. Německými pedagogy jsou 

nejčastěji citováni pedagogové a filozofové (Klafki, Brezinka, Habermas, Humboldt, 

Kant aj.), ve Francii jsou nejčastěji citováni sociologové a psychologové (Bourdieu, 

Wallon, Piaget, Freud, Bernstein aj.), ale i lingvisté (Chomsky) aj. [PRŮCHA, 1997, s. 

23].

1.3 Normativní a objasňující charakter pedagogiky

Pedagogika se dlouhá léta potýkala s pochybnostmi odborníků z příbuzných věd, zda je 

vůbec samostatnou vědou. Byla považována za součást filozofie či aplikovanou 

psychologii. Pedagogika se vyvíjela na základě shromažďování obecně výchovných 

a odborných zkušeností z praxe. Tyto poznatky byly až později zobecňovány v normy 

a vznikala tak pedagogická teorie. 

Pedagogická věda se vyznačuje vnitřní dualitou. Rozlišuje teorii (vědu, výzkum) a praxi 

(reprezentované edukačními činnostmi a jejich metodikou. Pedagogika je jednak obor 

normativní (vytváří určité preskripce, normy, vzory, doporučení, ideály týkající se toho, 

jak realizovat edukaci především ve školním prostředí), jednak obor explorativní (lat. 

exploratio – zkoumání) a obor explanační (explanatio – vysvětlení), tedy věda, která 

zjišťuje, popisuje a vysvětluje různé jevy edukační reality.
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1.4 Pedagogika jako věda základní, či aplikovaná?

Někteří odborníci soudí, že pedagogika – vzhledem ke svému poslání – je vědou 

aplikovanou. Argumentují tím, že jak pedagogická teorie, tak pedagogický výzkum 

slouží konec konců určitým praktickým účelům [PRŮCHA, 1997, s. 43]. Aplikovaný 

výzkum využívá teoretických poznatků k řešení určitých problémů z praxe. Oproti tomu 

je obecná pedagogika dosud slabě vyvinuta z hlediska vědecké exaktnosti. Je stále 

zatížena filozofujícími spekulacemi, nedostatečně využívá výsledků empirického 

výzkumu a neprovádí jejich syntézu do komplexního modelu edukační reality 

[PRŮCHA, 2000]. Na základě zahraničního vývoje se však odborníci shodují, že 

moderní pedagogika zahrnuje obě složky, tj. základní výzkum i aplikaci poznatků 

do praxe, která se opírá o praktické zkušenosti.

1.4.1 Struktura oboru

Pedagogika se skládá z řady disciplín. Za současného stavu vědy neexistuje 

v pedagogice disciplína, která by nebyla hraniční. Průcha uvádí výčet disciplín, které 

splňují kritérium konstruovanosti, tedy ustálenosti a jejich rozlišovacími rysy jsou.

1. samostatné vědecké časopisy nebo jiná média

2. organizace ve specializovaných vědeckých společnostech

3. výuka jako oborů (předmětů) studia na vysokých školách

4. vzhledem k tématu práce nelze opomenout vydavatele a distributory 

informací vyprodukovaných v oboru

 obecná pedagogika

 dějiny pedagogiky a dějiny školství

 srovnávací pedagogika

 filozofie výchovy

 teorie výchovy

 sociologie výchovy

 pedagogická antropologie

 ekonomie vzdělání

 pedagogická psychologie

 speciální pedagogika

 sociální pedagogika

 pedagogika volného času

 andragogika

 obecná didaktika
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 oborové a předmětové didaktiky

 technologie vzdělávání

 pedagogická evaluace

 pedagogická diagnostika

 pedeutologie (teorie učitelské profese)

 teorie řízení školství

 vzdělávací politika

 pedagogická prognostika [PRŮCHA, 2000].

Moderní pedagogiku stále více ovlivňují témata, teorie a výzkumné metody z jiných 

věd. Nejčastěji se jedná o psychologii, sociologii, biologii, ekonomii, ale i informační 

vědu. Příkladem mohou být studenti pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze, kteří absolvují v prvním semestru studia kurz Informační systémy 

a služby. 

1.5 Významná centra pedagogického výzkumu jako zdroj 

pedagogických informací

Z hlediska vzniku a produkce informací v oblasti výchovy a vzdělávání je nezbytné 

zmínit centra pedagogického výzkumu ve světě i u nás. Výsledkem výzkumu jsou 

publikace, časopisy, databáze a šedá literatura, které společně tvoří podstatnou část 

z celkové množiny vyprodukovaných informací v pedagogice.  Pedagogický výzkum je 

obecně realizován na třech typech pracovišť: na vysokých školách, ve speciálních 

veřejných institucích (např. ministerstev, školských výborů, armády aj.) a 

na soukromých pracovištích (firem, nadací aj.). Celkově v západní Evropě převládají 

pracoviště pedagogického výzkumu při vysokých školách, i když situace v jednotlivých 

zemích je odlišná [PRŮCHA, 1997, s. 441].

1.5.1 Pedagogický výzkum

Pedagogický výzkum a vývoj je systematické a původní zkoumání a vyhledávání 

a s nimi spjatý vývoj, prováděné za účelem zvyšování souboru poznatků o edukaci 

a učení a využívání těchto poznatků pro plánování nových aplikací ke zlepšování 

plánovaných, systematických a zdůvodněných aktivit zaměřených na předávání, 

podněcování a osvojování poznatků, postojů, hodnot, dovedností a emocí, tedy 

jakéhokoliv učení s tím spjatého [Educational Research and Development, 1995, s. 37].
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Pedagogická věda pracuje s dvěma základními paradigmaty vědeckého výzkumu, tj. 

metodologií kvantitativního výzkumu a metodologií kvalitativního výzkumu. 

Metodologie pedagogiky (angl. metodology/foundations of educational science) je 

v pedagogickém slovníku vysvětlována jako systém teoretických principů, metod 

a způsobů popisu, analýzy a objasňování pedagogických jevů. Zahrnuje i praktické 

otázky plánování, realizace a publikování výzkumných prací, normy a etické principy 

vědecké práce aj. [PRŮCHA, 2009, s. 153].

Mezi základní metody pedagogického výzkumu patří především metody konkrétního 

empirického výzkumu. Jsou to hlavně: pozorování, experiment, dotazník, rozhovor,

obsahová analýza, metaanalýza, statistická analýza, historická metoda aj. Kromě těchto 

jsou rozvinuty metody pedagogické evaluace a edukometrie, zvl. škálování a testování.

Zvláštní metody používá kvalitativní výzkum, např. biografii nebo případovou studii. 

Kromě toho existují metody označované jako teoretické, kterými se vytvářejí poznatky, 

hypotézy, teoretické konstrukty na základě obecněvědných postupů (analýza, syntéza, 

indukce, dedukce, zobecňování aj.) [PRŮCHA, 2009, s. 153].

1.5.2 Výzkumná centra ve světě

Úroveň pedagogického výzkumu v rozvinutých zemích je vysoká, ať ji posuzujeme 

podle kvality a kvantity produkce či financování výzkumných projektů a pracovišť nebo 

jiných kritérií. Průcha zmiňuje základní podmínky a okolnosti, které zajišťují kvalitní 

fungování pedagogického výzkumu. 

 Institucionální báze pedagogického výzkumu: Pedagogický výzkum má základnu 

v různých univerzitních a jiných pracovištích. Počet těchto pracovišť a jejich 

pracovníků v posledních letech vzrůstá.

 Profesionální vybavenost pedagogického výzkumu: Spočívá v odborné přípravě 

vědeckých pracovníků již v průběhu jejich vysokoškolského studia. Studenti si

osvojují metody empirických analýz, statistické zpracování dat, konstrukci 

výzkumných projektů, odbornou komunikaci v angličtině apod.

 Vědecké organizace: Profesionální výzkumní pracovníci se sdružují 

prostřednictvím národních a mezinárodních vědeckých asociací. Pořádají odborné 

konference, přispívají ke komunikaci informací o projektech a výsledcích výzkumů 

a vystupují jako reprezentanti pedagogického výzkumu ve styku s mezinárodními 
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organizacemi. Největší a nejvýznamnější asociace pokrývající pedagogický výzkum 

celkově jsou:

1. Evropská asociace pedagogického výzkumu (European Educational 

Research Association – EERA 5 ), která sdružuje národní asociace 

pedagogického výzkumu z většiny evropských zemí, výzkumné ústy 

i jednotlivce. Vydává Bulletin a časopisy Educational Research and 

Evaluation a European Educational Research Journal. 

2. Americká asociace pedagogického výzkumu (American Educational 

Research Association - AERA6) je největší vědecká organizace na světě 

nejen pro pedagogický výzkum, ale pro pedagogickou vědu vůbec. Publikuje 

časopisy American Educational Research Journal, Educational Evaluaation 

and Policy Analysis, Educational Researcher, Journal of Educational and 

Behavioral Statistics, Review of Educational Research a Review of Research 

in Education.

 Poznatková základna pedagogického výzkumu: Ve světě existuje rozvinutý 

systém fundamentálních monografií, příruček, manuálů či encyklopedií prakticky 

ke všem oblastem pedagogického výzkumu. Významné místo zde zastávají 

i mezinárodní odborné časopisy.

 Informační a jiné podpůrné služby: Realizace pedagogického výzkumu je 

usnadňována propracovaným informačním servisem, zajišťovaným prostřednictvím 

různých dokumentačních center, odborných knihoven, bibliografií, pedagogických 

databází atd. [PRŮCHA, 1997, s. 446-8]. Poslední dvě zmiňované složky 

pedagogického výzkumu jsou podrobněji rozpracovány v následující kapitole.

1.5.2.1 Univerzitní výzkumná centra

K zakládání speciálních ústavů pro pedagogický výzkum docházelo ve světě hlavně až 

po 2. světové válce (do té doby se pedagogický výzkum, zejména empirický 

a experimentální, prováděl převážně v psychologických výzkumných centrech). 

K prudkému rozvoji došlo v 60. letech a později, kdy jednotlivé západní státy začaly 

vyčleňovat značné finanční částky na zakládání národních a mezinárodních ústavů 

a informačních institucí pro pedagogický výzkum [Ústav školských informací, 1990, 

                                               
5 URL: http://www.eera-ecer.eu/
6 URL: http://www.aera.net/
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s. 84]. Vzhledem k obrovskému množství pedagogických vysokých škol nelze 

postihnout všechna výzkumná střediska. K nejvýznamnějším a nejznámějším patří:

 Institut pro výchovu Londýnské univerzity (dále IOE, Institute of Education 

University of London, http://www.ioe.ac.uk/). Od roku 1902 připravuje studenty 

pro pedagogickou praxi a je významným centrem výzkumu v oblasti výchovy 

a vzdělávání. Produkuje a spravuje digitální repozitář IOE Eprints.

 Postgraduální studium výchovy a vzdělávání na Bristolské univerzitě (Graduate 

School of Education University of Bristol, http://www.bristol.ac.uk/education/). 

Nabízí magisterské a doktorské vzdělávací programy a zároveň provozuje 

8 výzkumných center participujících na významných mezinárodních 

pedagogických výzkumných projektech.

 Fakulta pedagogiky Univerzity v Turku (Faculty of Education, University 

of Turku, http://www.edu.utu.fi/en/). Fakulta byla založena roku 1974 jako 

instituce pro odbornou přípravu učitelů. Ve výzkumu se zaměřuje na celoživotní 

vzdělávání (Centrum pro výzkum celoživotního učení a vzdělávání - Centre for 

Research on Lifelong Learning and Education, CELE), na výzkum učení (Centre 

for Learning Research, OTUK) a na hodnocení a rozvoj vzdělávání (Útvar 

pro hodnocení a rozvoj vzdělávání, Unit for Evaluation and Development 

of Education).

 Postgraduální studium učitelství na Kolumbijské univerzitě v New Yorku

(Teachers College, Columbia University, New York 

http://www.tc.columbia.edu/). Působí už od roku 1887 a v současnosti je 

s nabídkou více jak 60 postgraduálních studijních programů největší odbornou 

vysokou školou v USA. Výstupy výzkumných aktivit publikuje v řadě vlastních 

časopisů jako např. Graduate Student Journal of Psychology, TC Record, 

Teacher College Press.

 Postgraduální studium výchovy a vzdělávání na Harvardské univerzitě

(Graduate School of Education, Harvard University, Cambridge, 

http://www.gse.harvard.edu/index.html). Zaměřuje se na výzkum v oblasti 

vzdělávací politiky, srovnávací a mezinárodní pedagogiky a projekty na podporu 

výchovy a vzdělávání v praxi. 

http://www.ioe.ac.uk/
http://www.bristol.ac.uk/education/
http://www.edu.utu.fi/en/
http://www.tc.columbia.edu/
http://www.gse.harvard.edu/index.html
http://www.bristol.ac.uk/education/
http://www.edu.utu.fi/en/
http://www.tc.columbia.edu/
http://www.gse.harvard.edu/index.html
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 Finský institut pedagogického výzkumu při Univerzitě v Jyväskylä (Finnish 

Institute of Educational Research, University of Jyväskylä, 

http://ktl.jyu.fi/ktl/english) Státem dotovaný ústav pro základní a aplikovaný 

výzkum s celonárodním dosahem, publikující různé informační a bibliografické 

materiály Byl založen v roce 1968 a mezi hlavní výzkumné činnosti patří 

procesy učení, srovnávací pedagogika či školství a sociální změny.

1.5.2.2 Speciální veřejná výzkumná pracoviště

 Institut pro vědy o výchově a vzdělávání Ministerstva školství Spojených Států 

Amerických (Institute of Education Sciences (IES), U. S. Department 

of Education http://ies.ed.gov/). IES je klíčovou institucí, která hodnotí a eviduje 

informace z oblasti školství, vzdělávání a výchovy ve Spojených státech. 

Zahrnuje Národní centra pro výzkum výchovy a vzdělávání (NCER) 

pro statistiku ve výchově a vzdělávání (NCES), pro hodnocení výchovy 

a vzdělávání (NCEE) a pro zvláštní výzkum výchovy a vzdělávání (NCSER). 

Vydává oborové publikace a spravuje informační databázi ERIC (Education 

Resources Information Center).

 Německý institut mezinárodního pedagogického výzkumu se sídlem 

ve Frankfurtu nad Mohanem (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische 

Forschung (DIPF), http://www.dipf.de/de/willkommen-im-dipf) je neuniverzitní 

vědeckou institucí, která se zabývá praxí a výzkumem vzdělávání 

podporovaného vyspělou informační infrastrukturou. Činnost ústavu tvoří dva 

vzájemně se překrývající body: informace z oblasti výchovy a vzdělávání 

(Bildungsinformation) a pedagogický výzkum (Bildungsforschung). DIPF je 

členským ústavem Leibnizovy společnosti (Leibniz-Gemeinschaft). DIPF 

celostátně poskytuje informace z oblasti vzdělávání a současně provádí výzkum 

a hodnocení vzdělávacího systému. 

 Ústav Maxe Plancka pro lidský rozvoj v Berlíně (Max-Planck Institut für 

Bildungsforschung , http://www.mpib-berlin.mpg.de/de) funguje od roku 1963. 

V současné době se institut zabývá vzdělávacími procesy a rozvojem lidských 

zdrojů. Vědci z různých oborů - nejen psychologové, pedagogové, sociologové 

a lékaři, ale i historici, ekonomové, počítačoví vědci a matematici - společně 

pracují na interdisciplinárních projektech 

http://ktl.jyu.fi/ktl/english
http://ies.ed.gov/
http://ktl.jyu.fi/ktl/english
http://ies.ed.gov/
http://www.dipf.de/de/willkommen-im-dipf
http://www.mpib-berlin.mpg.de/de
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 Národní institut pedagogického výzkumu v Paříži (Institut National de 

Recherche Pédagogique, http://www.inrp.fr/inrp) je autonomním pracovištěm 

Centra pro výzkum a vysoké školství v Lyonu (Pôle de Recherche et 

d’Enseignement Supérieur Université de Lyon) a funguje jako zastřešující 

instituce vysokých škol pedagogického zaměření. Publikoval již 9 edičních řad 

a vydává 7 odborných časopisů, např. Aster, Revue française de pédagogie : 

recherches en éducation, Recherche et formativ nebo Education et Sosiétés.

 Národní nadace pro pedagogický výzkum v Anglii a Walesu se sídlem v Slough, 

Berskshire (National Foundation for Educational Research in England and 

Wales, http://www.nfer.ac.uk/index.cfm) je od roku 1945 nezávislým 

mimouniverzitním pracovištěm zaměřeným na provádění a kooperaci 

aplikovaných pedagogických výzkumů pro potřeby britských vládních agentur: 

Vydává časopis Educational Research

 Maďarský institut pedagogického výzkumu v Budapešti (Oktatáskutató és 

Fejlesztö Intézet, http://www.ofi.hu/). Buduje a spravuje elektronickou 

informační databázi META (Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis7).

1.5.3 Výzkumná centra v ČR

Na rozdíl od světových výzkumných středisek chybí českému pedagogickému výzkumu 

stabilní institucionální základna. V současné době není v České republice vědecké 

pracoviště, které by se výhradně a systematicky zabývalo pedagogickým výzkumem. 

V bývalém Československu existoval Pedagogický ústav J. A. Komenského jakožto 

pracoviště Československé akademie věd. Při reorganizaci akademie byl v roce 1993 

zrušen a nebyla místo něho vytvořena obdobná instituce pro základní výzkum 

vzdělávání. Po roce 1990 zahájil činnost Ústav pedagogických a psychologických 

výzkumů při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Roku 1996 byl zrušen 

a od roku 1997 na fakultě působí Ústav výzkumu a rozvoje školství, který se však 

soustředí pouze na vzdělávací politiku [PRŮCHA, 1997, s. 455].

V České republice se tedy pedagogickým výzkumem zabývají 3 rezortní ústavy 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy8 (dále jen MŠMT) a univerzitní pracoviště 

pedagogických fakult či kateder pedagogiky.

                                               
7 URL: http://www.ofi.hu/meta/magyar-elektronikus

http://www.nfer.ac.uk/index.cfm
http://www.ofi.hu/
http://www.inrp.fr/inrp
http://www.nfer.ac.uk/index.cfm
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 Výzkumný ústav pedagogický (VÚP, http://www.nuov.cz/) byl zřízen 1957 

a celostátně působí při tvorbě koncepčních dokumentů a vzdělávacích programů, 

hlavní činností je aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti kurikula a evaluace 

vzdělávání. Vypracovává koncepce a programy, formuluje cíle a obsahy 

vzdělávání, zpracovává metodické materiály pro učitele, realizuje poradenské 

služby.

 Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV, http://www.nuov.cz/) řeší 

výzkumné úkoly pro potřeby nejen ministerstva školství, ale i ministerstva 

hospodářství a ministerstva práce a sociálních věcí. Zpracovává koncepce 

a strategie odborného vzdělávání. Ústav vede rozsáhlé databáze o systému 

odborného vzdělávání v ČR, např. databáze učebních a studijních oborů, 

středních škol, učebnic, připravuje projekty, nové vzdělávací programy aj. 

Publikoval periodický Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství.

 Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ, http://www.csvs.cz/) sleduje 

úroveň terciárního vzdělávání u nás i v zahraničí, publikuje koncepční studie 

a materiály ze seminářů. Jeho součástí je Národní centrum distančního 

vzdělávání a kancelář programů Evropské unie, jenž zajišťuje organizačně 

realizaci programů TEMPUS a SOCRATES aj. Vydává časopis Aula

[PRŮCHA, 2000].

 Pedagogické fakulty: Určité vědecké a výzkumné aktivity provádí 

i pedagogické fakulty veřejných vysokých škol, kterých je v současné době 

celkem 9. Studium učitelství a pedagogiky zajišťuje Univerzita Karlova v Praze, 

Masarykova univerzita v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita v Hradci Králové, Ostravská 

univerzita v Ostravě a Technická univerzita v Liberci.

 Katedra pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

(http://pedagogika.ff.cuni.cz/) vznikla v roce 1953 a navázala tak na tradici 

pražského pedagogického semináře. Vzdělává studenty v oboru Pedagogika 

                                                                                                                                         
8 S platností od 1. července 2011 dochází ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: Výzkumného 
ústavu pedagogického v Praze (VÚP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Institutu 
pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP). Nástupnická organizace nese název Národní ústav pro 
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
(NÚV).

http://www.nuov.cz/
http://www.csvs.cz/
http://pedagogika.ff.cuni.cz/
http://www.nuov.cz/
http://www.csvs.cz/
http://pedagogika.ff.cuni.cz/
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(bakalářský, magisterský i doktorský stupeň) a v oboru Učitelství pro střední 

školy. Pedagogický výzkum je zde rozvíjen na vysoké úrovni a v poměrně 

širokém tematickém záběru. Aktuální výzkumy se zabývají osobností učitele 

a žáka, tematickým zaměřením katedry je Člověk a výchova v kontextu 

současných globalizačních tendencí.

 Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

(http://www.phil.muni.cz/wupv/) poskytuje univerzitní vzdělání v oborech 

Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství a Andragogika. Dále se zde 

v rámci programů celoživotního vzdělávání realizuje Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky (školský management) a studium Výchovného 

poradenství. Předmětem zájmu především týmové vědecké a výzkumné činnosti 

je problematika školy a celoživotního učení. Výsledkem je bohatá publikační 

činnost ústavu a produkce časopisu Studia paedagogica, který vychází 2krát

ročně.

 Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV, http://www.capv.cz/) je 

profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího 

procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací 

mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického 

výzkumu a jejich praktická aplikace. ČAPV je členem Evropské asociace 

pedagogického výzkumu (EERA).

 Česká pedagogická společnost (ČPdS, http://www.cpds.cz/) je vědeckou 

společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním 

zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady 

vědeckých společností při AV ČR. Společnost vydává časopis Pedagogická 

orientace, zaměřený na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školské 

politiky a přípravy budoucích učitelů.

http://www.phil.muni.cz/wupv/
http://www.capv.cz/
http://www.cpds.cz/
http://www.cpds.cz/
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2 INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ PEDAGOGIKY

2.1 Informační potřeby pedagogů

Práce pedagoga se v podstatě opírá o práci s informačními zdroji. Ať už se jedná 

o výzkumného pracovníka, který informace sbírá, zpracovává a vyhodnocuje, nebo 

o učitele z pedagogické praxe, který potřebuje získávat aktuální informace ze svého 

oboru, neustále se vzdělává a své návyky v oblasti práce s informacemi by měl předávat 

i svým žákům. Nejen obsahy odborných předmětů, ale také formy výuky musí být 

neustále aktualizovány s ohledem na nové poznatky, které se v příslušném oboru 

objevují, a také s ohledem na technické prostředky, které má pedagog pro výuku 

k dispozici. Pedagogové si rovněž uvědomují, v jaké záplavě informací se nacházejí 

a jak obtížně se v nich orientují. Při nynějším rozvoji techniky a technologií lze 

považovat zdroje za využitelné, pokud nejsou starší 5 let s výjimkou těch, které mají 

obecnou dlouhodobou platnost, jako jsou určité zákony, předpisy, normy, tabulky apod. 

[POTÁČEK, 2010, s. 159]. 

Definovat informační potřeby pedagogů je velmi obtížnou záležitostí. Obecně tuto 

otázku nelze pojmout už z toho důvodu, že spektrum učitelů a pedagogických 

odborníků prolíná různými vzdělávacími úrovněmi od předškolního po univerzitní 

vzdělávání a nejrůnějšími obory. Navíc situaci ztěžují i změny vzdělávacích politik, 

které mění požadavky na kompetence učitelů v průběhu jejich pedagogické kariéry. 

Nepodařilo se mi vypátrat žádný relevantní výzkum, který by se problematikou 

informaních potřeb v Česku zabýval. Pracovníci ÚIV mě odkázali na tři vlny Rychlých 

šetření ÚIV, které informační potřeby pedagogů v minulosti zjišťovaly, konkrétně 

4. vlna v roce 2004, 1. vlna v roce 2006 a 2. vlna v roce 20079. V posledních třech 

letech již žádný průzkum na toto téma neprováděli.

2.2 Informační chování pedagogů

Pedagogika jako humanitní věda má poměrně dlouhý poločas rozpadu informací, 

nehrozí zde rychlé zastarávání poznatků [KLIMEŠOVÁ, 2011]. Podle zjištění NPKK 

čeští pedagogové nejsou zvyklí číst zahraniční články a preferují domácí informační 

zdroje. Např. v roce 2010 knihovna zaznamenala v rámci služby e-PK stažení 600 

článků z elektronické bibliografické databáze EBSCO a považuje tento fakt za úspěch. 

                                               
9 Podrobněji v archivu Národních projektů http://www.uiv.cz/rubrika/171 , cit. z e-mailové 
korespondence s Janem Hučínem.
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V této souvislosti je na místě zmínit otázku informační gramotnosti pedagogů, zejména 

využívání elektronických informačních zdrojů. Zkušenosti J. Potáčka z výuky pedagogů 

z praxe ukazují, že velká většina postrádá potřebnou informační gramotnost. Ta končí 

převážně u znalosti a využívání některé knihovny s klasickými zdroji – knihami 

a časopisy, a u využívání internetu k vyhledávání pomocí Googlu [POTÁČEK, 2010, 

s. 162].  

V květnu roku 2000 proběhla na Univerzitě Palackého v Olomouci anketa zjišťující 

povědomí o elektronických informačních zdrojích a jejich využívání studenty 

a pedagogy [SLEZÁKOVÁ, 2001]. Do ankety se zapojilo 793 studentů, 265 pedagogů 

a vědeckých pracovníků a 73 zaměstnanců univerzity. Podíl respondentů z pedagogické 

fakulty činil 318 dotázaných. Na otázku, zda dotázaní vědí, co jsou elektronické 

informační zdroje, s jistotou odpovědělo kladně pouhých 20 %, většina (58 %) se 

vyjádřila tak, že má neurčitou představu. Z prováděného výzkumu autorce vyplynulo, že 

většina dotázaných (80 %) má velký respekt před informacemi v elektronické podobě. 

Čím více dotázaní s elektronickými informačními zdroji pracují, tím více si uvědomují 

jejich význam a také časové úspory a naopak [SLEZÁKOVÁ, 2001, s. 209]. Dalším 

bodem průzkumu bylo zjistit, jak účastníci ankety využívají databáze a další 

elektronické informační zdroje. 23 % respondentů využívalo informační databáze 

(nejčastěji Curent Contents Connect, MEDLINE, JSTOR), 55 % pracovalo 

s knihovními katalogy, 11 % s databázemi na CD-ROM a největší skupina dotázaných 

využívala vyhledávací stroje na volném internetu (77 %). Respondenti z pedagogické 

a filozofické fakulty využívali elektronické informační zdroje nejméně. I přesto, že 

od doby provádění výzkumu uplynulo již 10 let a celkové povědomí o práci 

s elektronickými zdroji a informační gramotnost studentů a pedagogů se v závislosti 

na zvýšení frekvence práce s informačními technologiemi pozvedlo, lze podobné 

výsledky mezi pedagogy a vědeckými pracovníky předpokládat i nyní. Příčinami jsou 

podle Slezákové časová zaneprázdněnost a nezájem měnit dosavadní způsoby získávání 

informací, jazykové bariéry, podceňování elektronických informací, relativně krátká 

retrospektiva přístupných dat (zejména ve společenskovědních oborech, tedy 

i v pedagogice) a nutnost předchozí průpravy a flexibility ve vztahu k neustálým 

změnám v ICT. Poslední důvod však s vývojem uživatelsky přívětivých rešeršních 

rozhraní v elektronických informačních zdrojích ztrácí důležitost.
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2.3 Vydavatelé a distributoři informací

Odborné informace vycházející z pedagogického výzkumu, z pedagogické praxe či 

z dalších možných pramenů mohou být publikovány a šířeny mezi odbornou komunitu 

řadou způsobů. Klasické publikování článků v odborném časopise nebo monografii 

zajišťují vydavatelé nebo vědecká pracoviště. V současné době se jedná o vydávání 

tištěných dokumentů stejně tak jako vydávání dokumentů elektronických. Kromě těchto 

postupů může autor zvolit cestu publikování v otevřených elektronických archivech 

(Open Access). Nejčastěji tak bývají publikovány preprinty a postprinty odborných 

prací (viz Kap. 3.4). V dalším textu budou uvedeni nejvýznamnější vydavatelé literatury 

a časopisů v oblasti výchovy a vzdělávání.

Důležitou roli v přístupu k informacím hrají zprostředkovatelé (distributoři). Ať už jimi 

jsou komerční databázová centra, která zpřístupňují elektronické databáze, výzkumná 

centra a univerzity budující institucionální repozitáře, nebo mezinárodní organizace 

budující portály a informační rozcestníky (podrobně Kap. 3). Na tomto místě budou 

představeni vybraní zástupci odborných pedagogických knihoven, které mají významné 

a nezastupitelné místo ve shromažďování a zprostředkování pedagogických informací 

pro specifickou základnu uživatelů.

2.3.1 Nakladatelé

Světová produkce pedagogických informací je obrovská. V následujících odstavcích 

bude zmíněno pouze několik významných nakladatelů, jejichž produkty využívají i čeští 

odborníci. Nakladatelství byla vybrána na základě frekvenční analýzy v zahraničních 

knihovních katalozích a podle zastoupení ve fondu NPKK. Mezi největší nakladatele 

světové pedagogické literatury patří např. nakladatelství Routledge patřící pod korporaci 

Taylor & Francis, které vydává pedagogickou řadu Education/lifelong learning (http://

www.routledge.com/education/), Pearson Education (http://www.pearsoned.co.uk/), 

v oblasti německy mluvících zemí jsou významnými nakladateli Beltz Pädagogik

(http://www.beltz.de/de/paedagogik), nakladatelství Böhlau, které mimo jiné vydává 

časopis Bildung und Erziehung (http://www.boehlau-verlag.com/) nebo nakladatelství 

Psychosozial Verlag publikující knihy a časopisy z oblasti pedagogiky, psychologie, 

sociálních věd a kultury (www.psychosozial-verlag.de/).  Frankofonní oblast pokrývají 

např. kanadské nakladatelství ERPI (Les Éditions du Renouveau Pédagogiqie, 

http://erpi.com/erpi/) zaměřující se na didaktiku a vydávání učebnic, nebo francouzské 

http://www.pearsoned.co.uk/
http://www.beltz.de/de/paedagogik
http://www.routledge.com/education/
http://www.beltz.de/de/paedagogik
http://www.boehlau-verlag.com/
http://www.psychosozial-verlag.de/
http://erpi.com/erpi/
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nakladatelství Hatier (http://www.editions-hatier.fr/) s širokým tematickým záběrem 

pokrývající i řadu pedagogických hraničních disciplín.

Pedagogická nakladatelství sdružuje Asociace pedagogických nakladatelů (Association 

of Educational Publishers, http://www.aepweb.org). Nezisková organizace, jejímž cílem 

je zastupovat komunitu pedagogických nakladatelů v právní a obchodní oblasti, např. 

na významných světových knižních veletrzích. Poskytuje nakladatelům informační 

podporu a pořádá konference.

Česká pedagogická nakladatelství se z valné většiny věnují produkci učebnic 

a výukových materiálů. Významnými producenty pedagogické odborné literatury jsou 

vysoké školy, výzkumná centra či asociace a vědecké společnosti (viz Kap. 1.5.1). 

V roce 1990 vzniklo nakladatelství Portál (http://www.portal.cz/), které se zaměřilo 

především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to 

na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, 

zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie. 

Téměř polovinu produkce tvoří odborné publikace a slovníky určené zejména 

odborníkům a studentům vysokých škol. Nakladatelství Portál vydává také periodické 

tituly – měsíčníky Psychologie dnes, Děti a my, Informatorium 3-8 a Rodina a škola.

Nakladatelství Tauris (http://www.tauris.cz/) je divizí Ústavu pro informace 

ve vzdělávání a vydává publikace podle požadavků Ministerstva školství, statistické 

ročenky, další dokumenty se vzdělávací tematikou, výstupy z významných 

mezinárodních projektů, seznamy středních škol a informace z Rejstříku škol.

Objevují se i malá soukromá nakladatelství a vydavatelství, která do svých edičních 

plánů zařazují literaturu s pedagogickou tematikou, mnohdy populárně naučného či 

biografického charakteru. Jako příklad může být uvedeno Nakladatelství Ámos 

(http://nakladatelstvi-pustinova.webnode.cz/).

Další nakladatelství už spíše než odbornou literaturu vydávají výukový materiál 

a učebnice. SPN – pedagogické nakladatelství (Soukromé pedagogické nakladatelství, 

http://www.spn.cz/) má u nás dlouholetou tradici ve vydávání učebnic všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro základní školy, pro školy střední i pro využití nejširší 

veřejností. Na produkci učebnic cizích jazyků a lexikografickou produkci se 

specializuje Nakladatelství Fraus (http://www.fraus.cz/). Dále vytváří systematickou 

nabídku učebnic, výukových materiálů a profesionálních služeb pro školy I. až III. 

http://www.aepweb.org/
http://www.portal.cz/
http://www.tauris.cz/
http://www.spn.cz/
http://www.fraus.cz/
http://www.editions-hatier.fr/
http://www.aepweb.org/
http://www.portal.cz/
http://www.tauris.cz/
http://nakladatelstvi-pustinova.webnode.cz/
http://www.spn.cz/
http://www.fraus.cz/
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stupně, v posledních letech vydává multimediální „interaktivní učebnice“. Na oblast 

biologie, dějepisu, zeměpisu se zaměřuje produkce učebnic nakladatelství Scientia 

(http://www.scientia.cz/).

2.4 Pedagogické časopisy

Časopisy publikují nové informace v relativně krátké době po jejich vytvoření, oproti 

tomu časopisecké články prezentují většinou dílčí, vzájemně nepropojené poznatky 

o specifických problémech a je často obtížné začlenit tyto izolované poznatky do nějaké 

syntézy zohledňující stav poznání v dané problematice. V zahraničí jsou publikovány 

stovky pedagogických časopisů [PRŮCHA, 2000]. Například americká bibliografická 

databáze ERIC v červnu 2011 indexovala 1 085 časopisů 10 , a to pouze psaných 

v angličtině. Navíc uvádí pouze jejich abecední seznam, podle něhož nelze měřit 

významnost periodika. Britský přehled British Education Index11 pokrývá přes 300 

pedagogických časopisů. Registr online časopisů s volným přístupem DOAJ v sekci 

Vzdělávání (Education) ve stejné době shromažďoval 455 titulů.

2.4.1 Zahraniční pedagogické časopisy

2.4.1.1 Impaktované časopisy

K podrobnější charakteristice byly vybrány časopisy s nejvyšší citovaností. Citační 

databáze Journal Citation Report (JCR Social Science Edition) uvádí v kategorii

Vzdělávání a výzkum ve vzdělávání (Education & Educational Research) 139 

impaktovaných časopisů. Převážně jsou vydávány v USA a ve Velké Británii, mezi 

nejcitovanější však patří i časopisy asijské produkce. Mezi 10 periodik s nejvyšším 

impakt faktorem je uvedeno v tabulce (viz Tab. 2-1):

ISSN Název Vydavatel, země IF

0034-6543 Reviw of Educational Research SAGE Publications, USA 3.326

1556-1607
International Journal of Computer-
Supported Collaborative Learning

Springer, USA 2.692

1094-3501 Language Learning & Technology University of Hawaii, National 

Foreign Language Resource 

Center, USA

2.531

0959-4752 Learning and Instruction Pergamon-Elsevier Science, 

GB

2.372

1069-4730 Journal of Engineering Education American Society for 2.317

                                               
10 URL: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/about/collectionStats.jsp
11 URL: http://www.leeds.ac.uk/bei/index.html

http://www.scientia.cz/
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Engineering Education, USA

0002-8312 Americal Educational Research Journal SAGE Publications, USA 2.242

1537-260X Academy of Management Learning & 

Education

Academy Management, USA 2.232

0268-1153 Health Education Research Oxford University Press, GB 2.146

0360-1315 Computers & Education Pergamon-Elsevier Science, 

GB

2.059

1088-8438 Scientific Studies of Reading Routledge journals, Taylor & 

Francis, USA

2.000

Tab. 2-1: Periodika v kategorii Vzdělávání a výzkum ve vzdělávání (Education & 
Educational Research) s nejvyšším IF v JCR

2.4.1.1.1 Review of educational research

Americký časopis Review of Educational Research (RER, http://rer.sagepub.com/) 

vydává čtvrtletně od roku 1931 Americká asociace pedagogického výzkumu (American 

Educational Research Association, AERA). V současné době vychází RER v tištěné 

formě (ISSN 0034-6543) i v elektronické podobě (ISSN 1935-1046) v nakladatelství 

SAGE. Časopis Review of Educational Research publikuje kritické recenze odborné 

literatury z pedagogického výzkumu. Do rozsahu čítá ročně cca 640 stran a v roce 2011 

Journal Citation Report uvádí u RER impact faktor 3.326. Časopis je komerčně 

dostupný u nakladatele a prostřednictvím komerčních databází.

2.4.1.1.2 Learning and Instruction

Jednou z publikačních aktivit Evropské asociace pro výzkum učení a výuky European 

Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) je odborný časopis 

Learning and Instruction (http://www.earli.org/publications/learning_and_instruction). 

Vychází 6krát ročně a každé číslo čítá kolem 100 stran. EARLI vydává časopis 

ve spolupráci s nakladatelstvím Elsevier v tištěné (ISSN 0959-4752) i elektronické verzi 

(ISSN 1873-3263). Learning and Instruction je mezinárodním periodikem pro oblast 

špičkového pedagogického výzkumu, zejména z evropských zemí. Preferovanými typy 

příspěvků jsou výzkumné zprávy z kvalitativního i kvantitativního pedagogického 

výzkumu. Časopis má v roce 2011 impact faktor 2.372. Časopis je komerčně dostupný 

u producenta a prostřednictvím komerčních databází, především společnosti 

ScienceDirect, která s EARLI úzce spolupracuje.

Jako další reprezentanti odborných pedagogických časopisů jsou uvedeny následující 

periodika (viz Tab. 2-2). Jejich výběr vychází z přehledové publikace J. Průchy 

[PRŮCHA, 2000] a tituly jsou dostupné pro české pedagogy v tuzemských knihovnách:

http://rer.sagepub.com/
http://rer.sagepub.com/
http://www.earli.org/publications/learning_and_instruction
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ISSN
Název Vydavatel, země IF

0006-2456
Bildung und Erziehung Böhlau Verlag, Köln, DE

0013-1881
Educational Research  NFER Routledge, GB 0,569

1464-519X
International Journal of Lifelong 

Education

Taylor and Francis, London, 

GB

1366-5898
International Journal of Qualitative 

Studies in Education

Taylor and Francis, London 

and Washington, GB, USA

0023-5938
Kwartalnik Pedagogiczny Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa, PL

1560-1374
Pedagogika : Naučno-teoretičeskij 

žurnal.

Rossiskaja akademia 

obrazovanija, RU

0044-3247
Zeitschrift für Pädagogik Beltz Verlag, Weinheim und 

Basel, DE

Tab. 2-2: Vybraná pedagogická periodika s dostupností v ČR

2.4.1.2 Volně dostupné online časopisy

Vedle tištěných časopisů, které mohou být sice dostupné i elektronicky prostřednictvím 

komerčních informačních služeb, existují i periodika volně dostupná online. Jejich 

počet v reakci na iniciativu Open Access stoupá a kvalita informací v nich obsažených 

je s tištěnými či komerčně dostupnými elektronickými časopisy srovnatelná. Registr 

volně přístupných časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals, 

http://www.doaj.org/) eviduje v sekci Education 448 časopisů z celého světa. Blíže 

charakterizovány budou dva volně dostupné online časopisy evropské provenience. 

2.4.1.2.1 European Journal of Educational Studies

Evropský časopis pro pedagogická studia (EJES, European Journal of Education 

Studies, http://ozelacademy.com/ejes.htm, ISSN 1946-6331) je recenzovaný online 

časopis vydávaný Akademií v tureckém Özelu. Časopis vychází v angličtině od roku 

2009 s periodicitou třikrát ročně (únor, červenec a říjen). Články v časopise se týkají 

všech oblastí výchovy a vzdělávání, objevují se zde analytické studie, výzkumné 

zprávy, teoretické studie a diskuse. Časopis má odborníkům poskytnout prostor 

k vyjádření se k daným odborným otázkám. Autoři své články zasílají emailem redakční 

radě, která posoudí jejich relevanci a během 3-5 týdnů podá tvůrci zpětnou vazbu. 

Rukopisy musí obsahovat jméno, adresu, číslo faxu, telefonu a emailovou adresu autora. 

Dopis by měl obsahovat i zdůvodnění, proč by článek měl být publikován a prohlášení, 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://ozelacademy.com/ejes.htm
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že text nebyl jinde publikován. Platba za publikování jednoho článku v EJES je 

175 dolarů.

2.4.1.2.2 Journal für Bildungforschung Online

Mezinárodní online časopis pro pedagogický výzkum vydávaný Ústavem pro výzkum 

školství Technické univerzity v Dortmundu (Institut für Schulentwicklungsforschung, 

Technische Universität Dortmund) je pojmenován dvojjazyčně Journal for Educational

Research Online/Journal für Bildungsforschung Online (JERO, http://www.j-e-r-

o.com/index.php/jero/index, ISSN 1866-6671). Sponzorem časopisu je nakladatelství 

Waxmann. JERO vychází od roku 2009 dvakrát ročně a obsahuje recenzované články 

z akademického výzkumu v němčině a angličtině. Tematický záběr časopisu je záměrně 

široký, zahrnuje pedagogiku, psychologii, sociální i ekonomické vědy. Základním 

kritériem pro publikaci článku v JERO je kvalita. Online podání článku probíhá na 

základě registrace autora do systému a dodržení několika formálních pravidel. Je 

stanoven rozsah článku, je nutno uvést název, abstrakt a klíčová slova v angličtině 

i němčině a pro recenzní proces jsou nezbytné kontaktní údaje a motivační dopis.

2.4.2 České pedagogické časopisy

Z české produkce odborných pedagogických časopisů zde bude uvedeno pouze 

14 nejvýznamnějších titulů (viz Tab. 2-3), které splňují formální kritéria i kritéria 

kvality pro zařazení na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) 

vydávaných v České republice vydaném Radou pro výzkum, vývoj a inovace pro rok 

2010 v kategorii AM (Pedagogika a školství podle Klasifikace oborů CEP & CEZ & 

RIV). Stručně budou charakterizováni dva vybraní zástupci, na jejichž tvorbě se podílí 

zejména odborníci z českých pedagogických fakult. Konkrétně časopis Pedagogika, 

který vydává Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Pedagogická orientace

vydávaná Českou pedagogickou společností.

ISSN Název Vydavatel Obor

1210-6658 AULA. Centrum pro studium vysokého školství, v.v. i. AM

1213-7499 e-Pedagogium. /on-line/ Univerzita Palackého v Olomouci AM

1213-7758 e-Pedagogium. /print/ Univerzita Palackého v Olomouci AM

1210-3683 Hudební výchova. Univerzita Karlova v Praze AM

1802-4637 Orbis scholae. Univerzita Karlova v Praze AM

1213-3809 Paidagogos. Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a 
praxi výchovy a vzdělávání o. s.

AM

http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/index
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1211-4669 Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost AM

0031-3815 Pedagogika. Univerzita Karlova v Praze AM

1214-8725 Paideia. Univerzita Karlova v Praze AM

1211-6971 Sborník prací Filozofické 
fakulty brněnské 
univerzity. Řada 
pedagogická. Studia 
minora Facultatis 
philosophicae 
universitatis brunensis. 
Series pedagogica.)

Masarykova univerzita AM

1211-2720 Speciální pedagogika. Univerzita Karlova v Praze AM

1803-7437 Studia peadagogica. Masarykova univerzita AM

1210-3691 Výtvarná výchova. Univerzita Karlova v Praze AM

1214-7230 Zpravodaj pedagogicko-
psychologické 
poradenství.

Institut pedagogicko-psychologického 
poradenství ČR, Školské poradenské zařízení a 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků

AM

Tab. 2-3: Časopisy z oboru Pedagogiky a školství uvedené v Pozitivním seznamu 
periodik vydaném Radou pro výzkum, vývoj a inovace pro rok 2010

2.4.2.1 Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově 

Časopis Pedagogika (http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/, ISSN 0031-3815) je 

věnován teoretickému i empirickému výzkumu v pedagogických vědách. Vychází 

od roku 1951, zpočátku pod záštitou ministerstva školství, později časopis vydával 

Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV a od roku 1994 je vydavatelem PedF UK 

v Praze. Posláním časopisu Pedagogika je uveřejňování odborných textů z filosofie 

výchovy a z pedagogických disciplín, jak ze základních věd, tak i z aplikovaného 

výzkumu. Vedle textů renomovaných autorů vychází v časopise i řada studií 

zpracovaných v rámci doktorských studijních programů, pro habilitační či profesorská 

řízení. Pedagogika vychází pravidelně 4krát ročně a všechny texty procházejí recenzním 

řízením a jsou posuzovány nejméně dvěma odborníky z daného oboru. Časopis je 

publikován v tištěné formě s tím, že obsahy, abstrakta, anotace a tiráže jednotlivých 

čísel jsou dostupné elektronicky ve formátu PDF na prezentačním webu časopisu.

2.4.2.2 Pedagogická orientace

Odborný recenzovaný časopis Pedagogická orientace (http://www.ped.muni.cz/, ISSN 

1211-4669) se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, 

pedagogického výzkumu, školské politiky a přípravy budoucích učitelů. Cílem časopisu 

http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/
http://www.ped.muni.cz/
http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/
http://www.ped.muni.cz/
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je podporovat rozvoj a kultivaci pedagogického myšlení. Vydává jej 4krát ročně Česká 

pedagogická společnost a v redakci a redakční radě působí řada pedagogických 

odborníků z českých pedagogických fakult. Časopis publikuje studie (teoretické, 

přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy a recenze. 

Pedagogická orientace byla v roce 2011 zařazena do databáze ERIH (Evropský 

referenční seznam pro humanitní vědy, European Reference Index for the Humanities 

(kategorie NAT)). Recenznímu řízení podléhají pouze dokumenty prezentované jako 

studie, ostatní posuzuje redakce. Pedagogická orientace je tištěný časopis, ovšem plné 

texty starších čísel z let 2007-2009 jsou online dostupné ve formátu PDF v archivu 

prezentačních stránek časopisu.

2.5 Knihovny a informační instituce

Pedagogické knihovny jsou v Pedagogickém slovníku definovány jako odborné 

knihovny poskytující pedagogické informace, bibliografické databáze a různé 

informační a dokumentační služby učitelům a studentům učitelství, vědeckým 

pracovníkům v pedagogice a jiných společenskovědních oborech a dalším uživatelům 

[PRŮCHA, 2009, s. 195]. 

Významnými zahraničními knihovnami s fondy pedagogických informací jsou 

povětšinou akademické knihovny nebo knihovny výzkumných institucí. V řadě zemí 

fungují stejně jako v Česku národní pedagogické knihovny. V USA Národní knihovna 

pro vzdělávání (National Library of Education (viz níže)), nebo např. dánská Národní 

pedagogická knihovna (Danmarks Paedagogiske Bibliotek, která organizačně spadá pod 

Aarhuskou univerzitu, http://www.dpb.dpu.dk). Jako zástupce vysokoškolské 

pedagogické knihovny lze uvést kanadskou knihovnu Pedagogické fakulty Univerzity 

Britské Kolumbie (UBC Library, http://www.library.ubc.ca/edlib/), která nabízí 

studentům řadu informačních služeb včetně informací o studiu a studijních materiálů 

prostřednictvím přehledného a uživatelsky přívětivého webového rozhraní. 

České vysokoškolské knihovny spravující fondy pedagogických informací jsou:

 Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

 Pedagogická knihovna Západočeské univerzity v Plzni

 Studovna PedF Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci

http://www.dpb.dpu.dk/
http://www.library.ubc.ca/edlib/
http://www.dpb.dpu.dk/
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 Knihovna Katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze12

Podrobněji budou popsány knihovny, které se vyznačují určitým specifikem. Národní 

knihovna pro vzdělávání USA je centrální pedagogickou knihovnou pro region 

Spojených států amerických a podílí se na chodu největší bibliografické databáze 

pro oblast výchovy a vzdělávání ERIC. Jako reprezentant specializované knihovny 

při odborné instituci byla vybrána knihovna Národní nadace pro pedagogický výzkum 

ve Velké Británii a jako její protějšek v německém prostředí budou popsány knihovny 

Německého ústavu pro mezinárodní pedagogický výzkum DIPF. Nejvýznamnější 

českou specializovanou knihovnou pro oblast výchovy a vzdělávání je NPKK a stručně 

bude představen i její bývalý dlouholetý zřizovatel Ústav pro informace ve vzdělávání

jako poskytovatel statistických a faktografických informací. 

2.5.1 Národní knihovna pro vzdělávání USA

Národní knihovna pro vzdělávání (NLE, National Library of Education, 

http://ies.ed.gov/ncee/projects/nat_ed_library.asp) se sídlem ve Washinghtonu je 

organizačně přímo podřízena Institutu pro vzdělávání Ministerstva školství Spojených 

států amerických. Fond knihovny obsahuje informační zdroje publikované převážně 

po roce 1965 a tematicky zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání a příbuzné obory. 

Vedle knižní sbírky čítající více jak 60 000 knihovních jednotek NLE uchovává téměř 

1 100 titulů časopisů vycházejících v angličtině. Uchovává kompletní sbírku dokumentů 

ERIC na mikrofiších. Ostatně činnost NLE je úzce spojena se systémem ERIC (viz Kap. 

3.3.1), který se opírá o její sbírky. NLE je institucí zodpovědnou za tvorbu a správu 

Tezauru ERIC, archivuje oficiální dokumenty Ministerstva školství a veškeré 

legislativní dokumenty týkající se výchovy a vzdělávání. NLE poskytuje informační, 

referenční a statistické služby pro veřejnost a pro vládní agentury a instituce. Uživatelé 

mají možnost získat dokumenty z fondu NLE prostřednictvím veřejných nebo 

univerzitních knihoven, využívat služeb NLE prostřednictvím telefonu, faxu, či e-mailu. 

                                               
12 Podle Zápisu z jednání širšího kolegia děkana ze dne 26. dubna 2011 bude děkan FF UK jednat 
s ověřeným vedoucím katedry pedagogiky doc. Valentou o svém rozhodnutí jmenovat sloučit knihovnu 
pedagogiky s knihovnou psychologických a sociokulturních věd v Celetné (http://www.ff.cuni.cz/FF-
8675-version1-110426_kd_sirsi_dekan.pdf).

http://ies.ed.gov/ncee/projects/nat_ed_library.asp
http://ies.ed.gov/ncee/projects/nat_ed_library.asp
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2.5.2 Knihovna Národní nadace pro pedagogický výzkum v Anglii a 
Walesu 

Knihovna Národní nadace pro pedagogický výzkum v Anglii a Walesu (National 

Foundation for Educational Research in England and Wales Library, NFER, 

http://www.nfer.ac.uk/nfer/what-we-offer/information/library.cfm) je informačním 

střediskem zajišťující informační podporu pedagogickému výzkumu. Knihovní fond 

disponuje cca 26 000 knihovních jednotek a tematicky se zaměřuje na obsah vzdělávání, 

zvláště na národní kurikulum a výzkumné metody. Specifikem knihovního fondu je 

unikátní sbírka publikací vydaných NFER a legislativních dokumentů. Knihovna buduje 

a spravuje vlastní tezaurus (na konci roku 2010 obsahoval 5 601 deskriptorů, 

http://www.multites.net/mtsql/nfer/site/). NFER poskytuje ještě další informační služby, 

jednou z nich je portál pro sdílení a výměnu pedagogických informací mezi 

organizacemi EMIE (Education Management Information Exchange, 

http://www.nfer.ac.uk/emie/). Dále odkazuje na britský portál EURYDICE a provozuje 

internetový archiv národních vzdělávacích programů a hodnocení INCA (International 

Review of Curriculum and Assessment Frameworks Internet Archive, 

http://www.inca.org.uk/). Navíc také odkazuje na zajímavou volně dostupnou online 

databázi výzkumů prováděných v oblasti výchovy a vzdělávání CERUKplus (Current 

education & children's services research, http://www.ceruk.ac.uk/), kterou zajišťuje 

britské ministerstvo školství.

2.5.3 Knihovna dějin školství pedagogického výzkumu a Frankfurtská 
vědecká knihovna

Knihovna dějin školství pedagogického výzkumu (Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 

Forschung, http://www.bbf.dipf.de/index.html) byla založena roku 1876 a sídlí 

v Berlíně. Od roku 1992 spadá pod Německý ústav pro mezinárodní pedagogický 

výzkum (DIPF, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung).  Je 

mezinárodní knihovnou čítající kolem 700 000 svazků a shromažďující německy psané 

tištěné i digitální dokumenty, které se vztahují k dějinám pedagogiky. Dodatečně tyto 

dokumenty doplňuje o soupis pramenů (bibliografii) a sekundární literaturu. 

Samozřejmě on-line zpřístupňuje katalogy archivních a knihovních sbírek a plné texty 

zdigitalizovaných dokumentů. Vedle knihovnických, archivačních a dokumentačních 

činností knihovna pořádá pravidelné vzdělávací semináře a výstavy.

http://www.nfer.ac.uk/emie/
http://www.inca.org.uk/
http://www.ceruk.ac.uk/
http://www.bbf.dipf.de/index.html
http://www.nfer.ac.uk/nfer/what-we-offer/information/library.cfm
http://www.multites.net/mtsql/nfer/site/
http://www.nfer.ac.uk/emie/
http://www.inca.org.uk/
http://www.bbf.dipf.de/index.html
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Frankfurtská vědecká knihovna (Frankfurter Forschungsbibliothek, 

http://www.dipf.de/de/bildungsinformation/ffb) společně s přidruženými pobočkami 

uchovává a zpřístupňuje jeden z největších fondů pedagogických informací v německy 

mluvících zemích, který činí kolem 200 000 dokumentů. Navíc odebírá cca 600 

německých a zahraničních pedagogických časopisů, statistik a ročenek. Tematicky se 

knihovna zaměřuje na:

 Kvalitu vzdělávání a hodnocení vzdělávání

 Vzdělávací politiku a rozvoj vzdělávacích systémů

 Ekonomiku školství

 Vzdělání, právo a management

 Interkulturní vzdělávání

 Pedagogickou psychologii a vývojovou psychologii

 Metody sociálněvědného výzkumu
 Informační vědu, informační gramotnost a mediální výchovu

Frankfurtská vědecká knihovna uchovává dvě speciální kolekce. Sbírku více jak 

150 000 novinových článků o vzdělávání a výchově z německých i zahraničních 

periodik od roku 1985. V další sbírce uchovává soubor 1 200 školních 

a psychologických testů (zejména z oblasti vývojové psychologie). 

Uživatelům slouží moderně vybavená čítárna s 20 studijními místy a 2 pracovní stanice 

s přístupem k databázím, elektronickým časopisům a internetu. Knihovna je zapojena 

do Berlínsko-Brandenburské knihovní sítě (Berlin-Brandenburg Bibliotheksverbund) 

a významně se podílí na projektu databáze FIZ Bildung.

2.5.4 Národní pedagogická knihovna Komenského

Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze (dále NPKK, 

http://www.npkk.cz/) působí od roku 1919, kdy byl z iniciativy univerzitních profesorů 

pedagogiky F. Drtiny a O. Kádnera založen Československý pedagogický ústav J. A. 

Komenského. NPKK je specializovanou knihovnou v působnosti Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Organizačně byla NPKK divizí Ústavu pro informace 

ve vzdělávání. Od 1. července 2011 proběhlo začlenění Národní pedagogické knihovny 

Komenského do Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Knihovna se tak 

stává novým oddělením Pedagogického muzea a název instituce je změněn na Národní 

http://www.npkk.cz/
http://www.dipf.de/de/bildungsinformation/ffb
http://www.npkk.cz/
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pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského13. Knihovna je vnitřně členěna 

do čtyř oddělení:

 oddělení doplňování a zpracování fondů (ODZF)

 oddělení bibliografie a dokumentace (OBD)

 oddělení služeb čtenářům (OSČ)

 oddělení rozvoje knihovnicko-informačních procesů (ORKIP)

Statistika NPKK z roku 2009 uvádí velikost knihovního fondu 413 500 knihovních 

jednotek v hlavním fondu a 57 900 knihovních jednotek ve fondu Sukovy studijní 

knihovny literatury pro mládež. Ročně přibude přibližně 3 000 svazků do hlavního 

fondu a 800 svazků do Sukovy knihovny [KOŠKOVÁ, 2009]. Knihovna shromažďuje a 

zpřístupňuje kromě knih a časopisů z oblasti pedagogiky a příbuzných oborů i učebnice 

s doložkou MŠMT, školské právnické dokumenty, vzdělávací programy, učební osnovy 

či encyklopedie. Registrovaným uživatelům jsou zpřístupněny české a zahraniční 

oborové databáze (např. EBSCO, portály týkající se vzdělávání a státní správy, školský 

vzdělávací a informační portál EDU, Jednotná informační brána atd.).

Odborní pracovníci ODZF a OBD zpracovávají bibliografické rešerše dle požadavků 

čtenářů a poskytují referenční a konzultační služby. Oddělení bibliografie 

a dokumentace spravuje a aktualizuje Český pedagogický tezaurus (ČPT, více Kap. 

3.3.3), který je harmonizován s Tezaurem pro vzdělávací systémy v Evropě (TESE) 

a od roku 1990 buduje a udržuje Pedagogickou bibliografickou databázi obsahující 

anotované záznamy článků z odborných časopisů. Vzdáleným uživatelům je k dispozici 

služba e-PK (elektronická pedagogická knihovna, https://www.epk.cz/app/uvod), která 

umožňuje dodávání plných textů nebo rešerší v elektronické podobě.

Od počátku existence knihovna vytváří speciální fond učebnic a vysokoškolských 

skript. Speciálním fondem je i Sukova studijní knihovna literatury pro mládež. Od října 

2006 je v provozu novinková služba NPKK – výběr z nových knih. Cílem je usnadnit 

uživatelům orientaci v nadměrné knižní produkci a zároveň upozornit na přírůstky 

v online katalogu NPKK za poslední měsíc [KABZANOVÁ, 2009].

Nedílnou součástí NPKK je fond komeniologické literatury systematicky spravovaný 

od roku 1954 a studovna komeniologické literatury. OBD z dostupné české i zahraniční 

                                               
13 Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 19 018/2011-I/3), kterým se mění činnost 
Ústavu pro informace ve vzdělávání a Pedagogického muzea J. A. Komenského

https://www.epk.cz/app/uvod
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knižní, sborníkové a časopisecké produkce buduje bibliografickou databázi 

komeniologické literatury (cca 5 000 záznamů).

Vzhledem k svému oborovému zaměření se NPKK věnuje také péči o rozvoj čtenářství 

a čtenářské gramotnosti dětí. V této oblasti působí Centrum pro školní knihovny (CŠK, 

http://www.npkk.cz/csk/), knihovna organizuje anketu SUK – Čteme všichni, v níž se 

každoročně hlasuje o nejoblíbenější a nejčtenější knihu pro děti a mládež vydanou 

během uplynulého kalendářního roku. Knihovna je též publikačně činná, kromě 

elektronické novinkové služby vydává v tištěné podobě bibliografické publikace 

(Ekonomika školství (příloha ročenky Statistika školství) a Komeniologická literatura 

za rok…) a publikaci Oceněné knihy pro děti a mládež v roce…

2.5.5 Ústav pro informace ve vzdělávání

Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV, http://www.uiv.cz/) je příspěvkovou 

organizací, přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se sídlem 

v Praze14 . ÚIV se zabývá výzkumnou a analytickou činností, při čemž zpracovává 

analýzy, šetření a prognózy stavu a rozvoje vzdělávacího systému a školské a 

vzdělávací politiky, participuje na mezinárodních výzkumech a zastupuje ČR v 

mezinárodních informačních systémech v oblasti vzdělávání. Vypracovává, spravuje a 

aktualizuje statistické údaje v oblasti školství a poskytuje státní správě a odborné i 

laické veřejnosti komplexní i specializované informační služby v oblasti školství a 

vzdělávání, vydává odborné publikace v oblasti vzdělávání a školství a je zřizovatelem 

NPKK [Ústav pro informace, 2011]. Webový portál ÚIV je pro pedagogy velmi 

kvalitním a obsahově bohatým zdrojem faktografických a statistických informací. Nejen 

že prezentuje informace vyprodukované ÚIV, ale také odkazuje na řadu souvisejících 

informačních zdrojů počínaje webem MŠMT ČR, NPKK, nakladatelstvím Tauris přes 

Portál o školství a vzdělávání info.edu.cz, projekty Evropských strukturálních fondů až 

po odkazy na evropský portál EURYDICE nebo portál projektu OECD PISA. 

Odkazované zdroje a databáze blíže ilustrují charakter portálu ÚIV:

 Rejstřík škol a školských zařízení

 Rejstřík školských právních osob

 Adresář škol a školských zařízení regionálního školství

 Seznam vysokých škol

                                               
14 V rámci optimalizace ostatních přímo řízených organizací MŠMT k 1. 7. 2011 se chystá reorganizace a 
sloučení ÚIV s jinou organizací MŠMT.

http://www.npkk.cz/csk/
http://www.uiv.cz/
http://www.npkk.cz/csk/
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 Adresář přímo řízených organizací MŠMT

 Databáze rekvalifikací

 Databáze akreditovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 Výkonové ročenky

 Časové řady

 Agregovaná data

 Číselníky

 Zdroje dat ČSÚ

 Zdroje EUROSTAT

 Zdroje OECD
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3 ANALÝZY ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 
DOSTUPNÝCH V PROSTŘEDÍ WWW

Metodika výběru zdrojů

Elektonické informační zdroje k analýze byly vybírány s ohledem na středoevropský 

pedagogický úzus tak, aby byly relevantní pro české odborníky z oblasti pedagogiky. 

Z geografického hlediska se jedná o zdroje s globálním geografickým záběrem (ERIC, 

ERC), zejména pak zdroje evropské provenience (Intute, Eurybase) či zdroje národního 

charakteru, ale svým významem přesahující hranice státu a využitelné celoevropsky 

(IOE E-prints, Fachportal für Pädagogik) a samozřejmě také národní informační zdroje, 

které jsou rozebírány a hodnoceny stejnými měřítky jako zdroje zahraniční.

Významným kritériem výběru byla obsahová kvalita a bohatost a kvantitativní údaje 

o obsahu informačního zdroje. Výchozím pramenem byla Průchova publikace Přehled 

pedagogiky : úvod do studia oboru [PRŮCHA, 2000], podle níž byly vybrány základní 

systémy. Dalšími prameny především pro oblast volně dostupných informačních zdrojů 

byly registry DOAR, ROAR a DOAJ a systém Intute, jehož část věnující se vzdělávání 

je níže také popsána. Doplňkově bylo využito internetových vyhledávačů ke zjištění 

portálů a webových rozcestníků.

Analýzy jednotlivých typů informačních zdrojů jsou rozděleny obsahově 

na bibliografické a plnotextové databáze, na digitální knihovny a institucionální 

repozitáře a na katalogy, portály a rozcestníky volného webu.

3.1 Bibliografické a plnotextové databáze

Bibliografická databáze je chápána podle TDKIV jako databáze, jejíž datovou základnu 

tvoří bibliografické informace, vymezené obsahově, typem popisovaných zdrojů nebo 

jejich lokací. Slouží především k vyhledávání bibliografických informací; může být 

propojena i se systémem dodávání původních dokumentů. Obsah je uložen v jednotně 

strukturovaných bibliografických záznamech, umožňujících vyhledávání podle hodnoty 

obsažených položek. Pravidla popisu i jeho podrobnost se mohou v různých databázích 

lišit. Základní typy bibliografických databází v současné době představují elektronické 

katalogy knihoven a archivů, oborové databáze zpřístupňované databázovými centry 

a seznamy zdrojů internetu [KUČEROVÁ, 2003]. Oproti tomu plnotextové databáze 

obsahují plné texty dokumentů. Obvykle se jako plnotextová označuje databáze 

umožňující plnotextové vyhledávání podle textových řetězců za pomoci invertovaného 
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souboru [KUČEROVÁ, 2003a]. Velmi často se ovšem tyto dva aspekty překrývají 

a setkáváme se s bibliografickými databázemi, které k vybraným bibliografickým 

záznamům připojují plné texty dokumentů obvykle ve formátu PDF či HTML. 

Takovými příklady jdou i databáze analyzované níže: Nejznámnější volně dostupný 

americký systém ERIC a kolekce společnosti EBSCO Education Research Complete. 

Česká Pedagogická bibliografická databáze se do velikosti sice se světovými 

databázemi srovnávat nemůže, je však kvalitním lokálním informačním zdrojem pro 

české pedagogy, studenty a vědce.

3.1.1 ERIC

Systém ERIC (Education Resoursces Information Center, http://www.eric.ed.gov/) je 

jedním z nejrozsáhlejších mezinárodních informačních zdrojů pro oblast výchovy a 

vzdělávání. Pro pedagogické odborníky je vysoce relevantním zdrojem. Je zde 

zpřístupňováno přes 1,3 mil. bibliografických záznamů článků z časopisů a dalších 

dokumentů s celosvětovým záběrem [ERIC, 2011]. Úskalím pro pedagogy evropské 

provenience však může být anglosaské pojetí pedagogiky a s tím spojená terminologie, 

která se odlišuje od středoevropského pedagogického úzu. 

3.1.1.1 Obecná charakteristika

ERIC vznikl roku 1966 jako bibliografická databáze Educational Resources 

Information Center. Roku 2004 prošel systém ERIC významnou reorganizací, která 

vedla nejen k úpravě jména systému na Education Resoursces Information Center, ale 

i ke změně designu a technologické aktualizaci databáze. Vývoj směřoval k podpoře 

automatizovaných procesů ve správě databáze jako je např. automatická indexace 

záznamů nebo možnost vkládání autorských abstraktů [CORBY, 2009, s. 138]. 

V současné době je bibliografická databáze středem informačního systému s řadou 

přidaných služeb. Okolní prostředí systému zahrnuje repozitář zdigitalizované sbírky 

dokumentů původně uchovávané na mikrofiších, dále obsahuje kolekci digitálních 

dokumentů, zejména textů zpráv, databázi tezauru a návazně systémy pro dodávání či 

vkládání textů článků apod.

Producentem a sponzorem databáze je Institut pro vědy o výchově Ministerstva výchovy 

Spojených Států Amerických (Institute of Education Sciences (IES), http://ies.ed.gov/)

a Národní knihovna pro výchovu USA (The National Library of Education (NLE), 

http://ies.ed.gov/ncee/projects/nat_ed_library.asp). Centrum systému ERIC sídlí 

http://www.eric.ed.gov/
http://ies.ed.gov/
http://ies.ed.gov/ncee/projects/nat_ed_library.asp
http://ies.ed.gov/ncee/projects/nat_ed_library.asp
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ve Washingtonu. Cílem projektu je co nejsnazší a komplexní přístup k informacím 

z oblasti výchovy a vzdělávání a neustálé rozšiřování excerpční základny 

a zkvalitňování služeb uživatelům.

Vývoj excerpční základny zachycuje K. Corby, která uvádí data z roku 2008, kdy 

v červnu ERIC excerpoval 633 časopisů z oblasti výchovy a vzdělávání a v říjnu téhož 

roku to bylo již 825. V současné době (duben 2011) ERIC udává 1 156 časopisů. 

Průměrný roční přírůstek činí cca 170 časopisů. 

Databáze ERIC obsahovala k 31. březnu 2011 1 387 813 bibliografických záznamů

dokumentů. Po zadání požadavku na zobrazení pouze záznamů plných textů dostupných 

přímo z databáze ERIC byl získán výsledek 334 311 záznamů. Za duben 2011 vykazuje 

systém ERIC přírůstek 4 062 dokumentů. Roční přírůstek za rok 2010 činil 39 261 

záznamů článků z časopisů a 5 936 záznamů ostatních dokumentů [Education 

Resources, 2011c]. Základní statistické údaje jsou uvedeny v Tab. 3-1.

ERIC indexuje Počet záznamů
Články z časopisů 887 854

Jiné než časopisecké materiály (šedá literatura, zprávy, knihy) 504 328

Celkem záznamů 1 392 182

Původ zpracovávaných dokumentů

Vládní agentury 101

Asociace, organizace, státní či místní agentury, centra a programy 649

Knižní vydavatelé 75

Tisíce individuálních přispěvatelů ERIC

Excerpční základna ERIC (časopisy) 1 085

Kompletní pokrytí (všechny články) 983

Výběrové pokrytí 102

Plné texty a související materiály z: 335 023

Nečasopisecké zdroje 606

Časopisy 84

Online příspěvky 5 287

Sbírka zdigitalizovaných mikrofiší (1966-2004) 301 472

Tab. 3-1: Statistické údaje ERIC [převzato 2011-04-30, http://www.eric.ed.gov/]

V letech 1975–2001 vycházel dvanáctkrát ročně tištěný referátový časopis Resources in 

Education (RIE) 15 pro monografické dokumenty. Analytika mapuje od roku 1969 

Current Index to Journals in Education16 (CIJE).

                                               
15 Resources in education. Educational Resources Information Center. Vol. 10, no. 1 (Jan. 1975)-v. 36, 
no. 12 (Dec. 2001). Washington : Deptartment of Health, Education, and Welfare, National Institute of 
Education, 1975-2001. 12x ročně. ISSN 0098-0897.
16 Current Index to Journals in Education. Phoenix : Oryx Press, 1969-. 12x ročně. ISSN 0011-3565.

http://www.eric.ed.gov/
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3.1.1.2 Organizační, programové a technické zabezpečení systému

Do roku 2004 chod systému zajišťovalo 16 decentralizovaných jednotek 

(Clearinghouse, vybraných specializovaných institucí z USA). Každá z nich 

zabezpečovala vybranou oblast oboru [CLAY, 1985]. V současnosti organizačně 

databázi zajišťuje Řídící komise ERIC (ERIC Steering Committee), která funguje jako 

poradní orgán Ministerstva výchovy USA. Tvoří ji sedm odborníků z oblasti 

knihovnictví a vzdělávání. Hlavními prioritami Řídící komise jsou výstavba 

a použitelnost databáze a webového rozhraní ERIC, metadata a indexování 

informačních zdrojů a archivace a dlouhodobá ochrana dat.

Dalším poradním orgánem Ministerstva školství spolupracujícím na vývoji a údržbě 

databáze ERIC je Knihovní výbor (ERIC Library Committee) 10 vysokoškolských a 

odborných knihovníků se znalostmi z oblasti výchovy a vzdělávání, ale i informačních 

technologií a služeb. Hlavní zpracovatelské centrum systému ERIC (Processing and 

Reference Facility) se nachází v Bethesdě ve státě Maryland, USA. Počítačový provoz 

systému ERIC je zajišťován společností Computer Sciences Corporation. Sponzorem 

webových stránek systému ERIC je Asociace školních a vědeckých knihoven ACRL.

S vývojem systému ERIC je spojeno několik zajímavostí a prvenství. Když v roce 1972 

vznikal online vyhledávací systém DIALOG, byl ERIC první zapojenou databází a do 

současnosti má v rámci systému DIALOG označení číslem jedna. V polovině 70. let byl 

ERIC první databází vydanou na CD-ROM. V 90. letech ERIC progresivně využíval 

internetu k šíření svých služeb a v roce 1997 jako první databáze zpřístupnil svůj 

tezaurus k online vyhledávání [CORBY, 2009, s. 141].

3.1.1.3 Zpřístupnění systému ERIC

Systém ERIC je online volně nebo komerčně přístupný vědcům, učitelům, 

vysokoškolským pedagogům, úředníkům, knihovníkům, studentům a široké veřejnosti 

nejen z USA ale z celého světa. Volně online dostupný je systém ERIC prostřednictvím 

vlastního webového rozhraní. Komerčně jej zpřístupňují databázová centra CSA, 

Dialog, EBSCO, HW Wilson, MSN, OCLC FirstSearch, OhioLINK, OVID, ProQuest 

a webových služeb Google Scholar a Yahoo.

Od dubna do června 2001 prováděli odborníci z Marylandské univerzity měření 

přístupů do databáze ERIC a zjistili hodnotu převyšující 70 milionů vstupů měsíčně 

[RUDNER, 2003].
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3.1.1.4 Vstupy do systému

Kritéria výběru informačních zdrojů jsou definována dokumentem Politika výběru 

dokumentů a jejich aplikaci zajišťují odborníci z oblasti předmětové indexace (ERIC 

Content Experts) [Education Resources, 2010]. Dokumenty musí odpovídat 

tematickému zaměření databáze, tzn. zabývat se výchovou, vzděláváním a příbuznými 

obory (viz Tezaurus ERIC). Preferovaným jazykem excerpovaných dokumentů je 

angličtina, případně musí mít dokument anglický překlad. Dokumenty mají splňovat 

následující kritéria kvality obsahu: úplnost, validita, objektivita a přínosnost. 

Významnou roli při posuzování kvality hraje i původ dokumentu, tedy z jaké instituce 

vzešel. U indexovaných časopisů se zkoumá, zda je titul recenzovaný, jeho výběrovost, 

etická hlediska, otevřenost atd. [Education Resources, 2010]. 

3.1.1.5 Autorská práva a licenční politika

ERIC zahrnuje plnotextové dokumenty chráněné autorským zákonem USA nebo 

zákony jiných států. Osoby, které tyto dokumenty reprodukují, distribuují či komerčně 

používají, jsou odpovědné za dodržování podmínek zadaných poskytovatelem 

autorských práv. ERIC zpřístupňuje informační zdroje na základě principu „fair use“. 

Některé dokumenty v databázi spadají do tzv. veřejné domény (public domain) a je 

možno s nimi nakládat bez písemného svolení držitele autorských práv. Systém ERIC 

obsahuje i odkazy na externí webové stránky, které mohou být licenčně omezeny. 

V takovém případě systém ERIC neumožní jejich použití.

Autoři, kteří chtějí své již dříve publikované materiály online ukládat do databáze 

ERIC, musí mít vyřešená autorská práva s vydavateli. Bez jejich povolení nelze 

v ERICu materiály zpřístupňovat.

3.1.1.6 Typologie zpracovávaných dokumentů

Systém ERIC obsahuje jak primární dokumenty v elektronické podobě tak i sekundární 

bibliografické informace. Součástí systému ERIC je navíc webové rozhraní 

pro vyhledávání a vkládání informačních zdrojů. Obsahuje i bohatou dokumentaci

systému a návody k práci se systémem.

ERIC indexuje celé odborné časopisy, jednotlivé články a neperiodické dokumenty. 

Databáze ERIC pracuje s typologií dokumentů uvedenou v Tab. 3-2 (počet záznamů je 

platný k 31. březnu 2011):



Typologie dokumentů ERIC
Počet záznamů

Journal Articles 695 241
Book/Product Reviews 2 646
Books 25 780
Collected Works - General 8 654
Collected Works - Proceedings 10 016
Collected Works - Serials 10 660
Computer Programs 522
Creative Works 833
Dissertations/Theses 11 569
Dissertations/Theses - Doctoral Dissertations 3 647
Dissertations/Theses - Masters Theses 1 933
Dissertations/Theses - Practicum Papers 1 957
ERIC Digests 3 002
ERIC Publications 6 644
Guides - Classroom – Learner 12 572
Guides - Classroom - Teacher 73 139
Guides – General 18 308
Guides - Non-Classroom 61 321
Historical Materials 8 519
Information Analyses 67 149
Legal/Legislative/Regulatory Materials 11 059
Machine-Readable Data Files 160
Multilingual/Bilingual Materials 1 258
Non-Print Media 1 423
Numerical/Quantitative Data 22 285
Opinion Papers 152 390
Reference Materials - Bibliographies 17 323
Reference Materials Directories/Catalogs 5 117
Reference Materials - General 1 633
Reference Materials - Geographic 102
Reference Materials - Vocabularies/Classifications 993
Reports - Descriptive 253 782
Reports – Evaluative 118 258
Reports – General 15 250
Reports - Research 350 715
Speeches/Meeting Papers 109 813
Tests/Questionnaires 20 788
Translations 297

Tab. 3-2 Typologie dokumentů ERIC [Education Resources, 2011a].

3.1.1.7 Tezaurus a terminologie

Předmětovou indexací a akvizicí se zabývá skupina odborníků (ERIC Content Experts) 

z oblasti metodologie výzkumu a výchovy a vzdělávání. Budují a spravují řízený 

slovník deskriptorů (ERIC Thesaurus17) za účelem předmětové indexace a zpřesnění a 

usnadnění vyhledávání v systému. Tezaurus je pravidelně čtvrtletně aktualizován. 

Tezaurus má 2 hierarchické úrovně. První úroveň tvoří 41 předmětových kategorií, tzv. 

hlavních deskriptorů (Major descriptors), vlastní deskriptory (Minor descriptors) tvoří 

                                               
17 URL: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/thesaurus/thesaurus.jsp
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druhou úroveň. Tezaurus ERIC čítá k 17. květnu 2011 1 692 deskriptorů. Poslední 

aktualizace tezauru proběhla na počátku roku 2011. Aktualizace tezauru jsou od roku 

2007 pravidelně zveřejňovány na webu systému ERIC. Vedle online tezauru ERIC 

existuje i tištěná verze Thesaurus of ERIC descriptors aktuálně z roku 2001 ve 14. 

vydání18. 

Záznamy deskriptorů (Descriptors details) obsahují údaje o typu záznamu (Main –

deskriptor je užíván k věcnému popisu; Synonym – synonymní deskriptor, který není 

používán pro věcný popis a je vyplněno pole Použij termín (Use Term) s odkazem na 

deskriptor typu Main; Dead – již nepoužívaný deskriptor), poznámku o rozsahu 

termínu, kategorii deskriptoru, nadřazené termíny, podřazené termíny, související 

termíny, datum vložení, číslo záznam atd. Související záznamy deskriptorů jsou 

aktivně propojeny. Tezaurus je také hypertextově propojen s indexem databáze ERIC, 

umožňuje tedy příslušný deskriptor využít jako selekční údaj (funkce Start an ERIC 

Search).

Uživatel může s tezaurem pracovat dvojím způsobem. Buď pomocí vyhledávacího pole, 

nebo prostřednictvím prohlížení abecedního či předmětového rejstříku (viz Kap. 

3.3.1.5.3). 

Přehled hlavních deskriptorů tezauru ERIC:

Agriculture and Natural Resources (Zemědělství a příroda)
Arts (Umění)
Bias and Equity (Právo, multikulturní výchova, rasové otázky)
Business, Commerce, and Industry (Obchod, podnikání a průmysl)
Communications Media (Komunikace a média)
Counseling (Poradenství)
Curriculum Organization (Organizace kurikula)
Disabilities (Zdravotně postižení)
Economics and Finance (Ekonomika a finance)
Educational Levels, Degrees, and Organizations (Vzdělávací stupně a organizace vzdělávání)
Educational Process: Classroom Perspectives (Vzdělávací procesy: perspektivy vyučování)
Educational Process: School Perspectives (Vzdělávací procesy: perspektivy škol)
Educational Process: Societal Perspectives (Vzdělávací procesy: společenské perspektivy)
Equipment (Vyučovací prostředky)
Facilities (Materiální vybavení)
Government and Politics (Vláda a politika)
Health and Safety (Zdraví a bezpečnost)
Human Geography (Demografie)
Humanities (Humanitní vědy)
Individual Development and Characteristics (Osobnostní rozvoj)
Individual in Social Context (Osobnost v sociálním kontextu)
Information/Communications Systems Iinformační/komunikační systémy)
Labor and Employment (Práce a zaměstnanost)

                                               
18 HOUSTON, James E. (ed.). Thesaurus of ERIC descriptors. 14th ed. Santa Barbara : Praeger, 2001. 
768 s. ISBN 1-57356-330-7.
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Language and Speech (Jazyk a řeč)
Languages (Jazyky)
Learning and Perception (Učení a vnímání)
Mathematics (Matematika)
Measurement (Testy, měření)
Mental Health (Duševní zdraví)
Occupations (Povolání)
People and Cultures (Lidé a kultura)
Physical Education and Recreation (Tělesná výchova a odpočinek)
Publication/Document Types (Typy publikací/dokumentů)
Reading (Čtení)
Research and Theory (Výzkum a teorie)
Science and Technology (Věda a technologie)
Social Problems (Společenské problémy)
Social Processes and Structures (Sociální procesy a struktury)
Students, Teachers, School Personnel (Studenti, učitelé, zaměstnanci školy)
Subjects of Instruction (Vyučovací předměty)
Tests and Scales (Testy a stupnice hodnocení)

3.1.1.8 Přehled polí bibliografických záznamů v systému ERIC

Přehled všech polí bibliografických záznamů v systému ERIC včetně jejich stručného 

popisu je uveden v Nápovědě k systému. Většina polí je selekčních s výjimkou polí 

Direct Link (Odkaz), Pages (Počet stran) a Reference Count (Počet citací). 

V následujícím výčtu jsou uvedeny originální názvy polí, v závorce český překlad kód 

pole a stručná definice pole převzatá z Nápovědy systému (ERIC Help and Tutorial):

Abstract (Abstrakt) ab – stručný popis zdroje.

Abstractor (Tvůrce abstraktu) – pole přidané v roce 2005 k popisu autora abstraktu 

(autor, vydavatel, ERIC).

Accesion Number viz ERIC # no - jedinečné přírůstkové číslo záznamu, je rozlišováno 

číslo dokumentu ERIC Document Number ED a ERIC Journal Number EJ.

Audience (Uživatelská skupina) ta – cílová skupina uživatelů, patří mezi ně 

Community, Parents, Policymakers, Practitioners (Administrators, Counselors, Media 

Staff, Support Staff, Teachers), Researchers, Students.

Author (Autor) au – jména autora, sestavovatele či editora. 

Clearinghouse ch – před rokem 2005 bylo indexovaným dokumentům přiřazováno 

číslo specializované instituce, která dokument zpracovávala (tzv. Cleringhouse), dvou 

písmenný prefix určoval, o kterou z institucí se jedná.

Corporate Author (Korporativní autor) viz Institution (Instituce) co – jméno 

organizace, výzkumné nadace, vládní agentury či univerzity, která je původcem

dokumentu.
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Descriptors (Deskriptory) de – termíny pocházející z Tezauru ERIC a používané za 

účelem předmětového popisu a organizace dokumentů a k vyhledávání dokumentů 

v databázi.

Direct Link (Odkaz) – URL nebo DOI přidělené vydavatelem či producentem. Pole 

není selekční, používáno od roku 2005.

Education Level (Vzdělávací stupeň) el – pole specifikuje vzdělávací stupeň, kterému 

se věnuje daný dokument. Pole je požíváno od roku 2005. Konkrétními stupni jsou: 

Early Childhood Education,  Preschool Education, Primary Education, Elementary Secondary 

Education, Elementary Education, Adult Basic Education, Intermediate Grades, Middle Schools, 

Secondary Education, Junior High Schools,  High Schools, High School Equivalency Programs, 

Postsecondary Education, Higher Education, Two Year Colleges, Adult Education.

Full-Text Availability (Plný text) ft – pokud je možno poskytnout plný text 

dokumentu, je v poli vyplněno „y“. V rešeršním rozhraní systému je zaškrtávací 

„Check-box“ pro tento požadavek.

Identifiers (Identifikátor) id – údaje věcné povahy, které nepochází z tezauru ERIC 

ale z autoritního seznamu: geografická jména, zákony a legislativa, testy a testování. 

ISBN bn – Pole zahrnuje mezinárodní standardní čísla knih. Systém ERIC vyhledá 

ISBN pouze ve tvaru s prefixem a pomlčkami.

ISSN sn – zahrnuje 8místná mezinárodní standardní čísla seriálů. 

Journal Name (Název časopisu) jn – pole obsahující názvy časopisů. K jejich 

vyhledání slouží v rešeršním rozhraní pole Source.

Keyword (Klíčové slovo) kw – pole pro vyhledávání slov obsažených kdekoliv 

v záznamu či plném textu.

Language (Jazyk) ln – pole, v němž je uveden původní jazyk dokumentu.

Level – identifikuje dokumenty ze sbírky mikrofiší. Platí jen pro dokumenty 

indexované před rokem 2005 (dokumenty s čísly záznamu ED010000 až ED483046). 

Není selekční a má tyto hodnoty: Level 1 - Available on microfiche, Level 2 - Available 

on microfiche, Level 3 - Indexed only.

Note (Poznámka) nt – pole s dalšími popisnými informacemi používané do roku 2005.
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Pages (Počet stran) – pole obsahuje informaci o rozsahu dokumentu, udává přesný 

počet stran. Hodnota „0“ znamená, že rozsah dokumentu nebyl zjištěn, nebo se jedná 

o netištěný dokument, který je nedostupný. Pole není selekční.

Peer-Reviewed (Údaj o recenzovanosti) pe – pole je vyplňováno od roku 2004 

u publikací vydaných Ministerstvem školství USA hodnotami „Yes“ (jedná se 

o recenzovaný zdroj) nebo „No“ (nejedná se o recenzovaný zdroj). U ostatních 

dokumentů je uvedeno N/A (Neplatný údaj).

Publication Date (Datum vydání) ed End Date, sd Start Date – pole zahrnuje data 

vydání dokumentů uváděná vydavateli, autory či institucemi.

Publication Type (Typ dokumentu) rt – pole je používáno od roku 1974 a specifikuje 

typ dokumentu nebo médium.

Publisher (Vydavatel) pb – pole obsahuje jméno a kontaktní informace o vydavateli 

dokumentu. Tato informace není aktualizována.

Record Type (Typ záznamu) re – pole určené k rozlišení časopiseckých dokumentů 

(Journal) a monografických zdrojů (Non-journal). Po roce 2005 nahradilo toto dělení 

původní označení CIJE (Current Index to Journals in Education) a RIE (Resources 

in Education).

Reference Count (Počet citací) – pole obsahuje počet bibliografických citací 

v indexované jednotce. Pole bylo zavedeno v roce 2005 a není selekční.

Source (Zdroj) – pole nese informaci o zdrojovém dokumentu, z něhož pochází 

popisovaná jednotka.

Source Information (Informace o zdroji) si – obsahuje další informace o zdrojovém 

dokumentu jako např. bibliografické údaje, data, sponzorské organizace, lokaci apod. 

Zobrazí se společně s údajem Source (Zdroj).

Sponsoring Agency (Sponzor) sp – organizace či agentura, která finančně podpořila 

výzkum nebo práci na dokumentu. 

Title (Název) ti – pole zahrnující názvy dokumentů, které jim přidělili autoři. Pole 

může obsahovat podnázvy, názvy částí či čísla zpráv [Education Resources, 2011b].
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3.1.1.9 Vyhledávání v systému ERIC

Uživatel má možnost vybrat si ze tří standardních typů vyhledávání informací: 

jednoduché vyhledávání (Basic Search), pokročilé vyhledávání (Advanced Search) nebo

vyhledávání podle deskriptorů Tezauru ERIC (Search the Thesaurus). K přídavným 

funkcím patří rozhraní My Eric, které uživatelům umožňuje registrovat vykonané 

rešerše, ukládat výsledky vyhledávání a vkládat nové dokumenty do systému.

3.1.1.9.1 Jednoduché vyhledávání

Jednoduché vyhledávání (Basic search) je určeno k formulaci jednoduchého rešeršního 

dotazu podle vybraných selekčních polí bez použití booleovských operátorů. Obsahuje 

jedno vyhledávací pole s možností nastavení vyhledávání podle klíčového slova

(Keyword (all)), názvu (Title), autora (Author), deskriptoru (Descriptors (from 

Thesaurus)) nebo podle identifikátoru záznamu ERIC #. Hledání se spouští tlačítkem 

Search. Formulář navíc nabízí tlačítko Clear k vymazání rešeršního formuláře a odkaz 

na formulář pokročilého vyhledávání. Při hrubé rešerši v režimu Basic Search 

(Jednoduché vyhledávání) jsou automaticky prohledávaná pole Author, Descriptors, 

ERIC #, Full-Text Availability, Identifiers, Institution, ISBN, ISSN, Publication Date, 

Publication Type, Source, Sponsoring Agency a Title.

Výsledky hledání se zobrazí ve formě zkrácených bibliografických záznamů s možností 

upravit rešeršní dotaz a následným zpracováním vyhledaných záznamů.

3.1.1.9.2 Pokročilé vyhledávání

Pokročilé vyhledávání (Advanced Search) umožňuje vícehlediskové vyhledávání. 

Rešeršní formulář standardně zobrazuje 3 řádky pro vyhledávání propojené 

booleovskými operátory (lze nastavit AND, OR, NOT). Uživatel si může přidat pomocí 

tlačítka Add Another Row dalších 7 řádek.
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V každém poli je možno vybrat ze 12 selekčních polí, prvních pět selekčních údajů se 

shoduje s údaji v jednoduchém vyhledávání:

Keywords - (all searchable fields) 
Title (Název)
Author (Autor)
Descriptor (Deskriptor)
ERIC # (Přírůstkové číslo)
Source (Zdrojoý dokument)
Identifiers (Identifikátor)
Institution (Instituce)
ISBN 
ISSN 
Publisher (Nakladatel)
Sponsoring Agency (Sponzor)

V rámci vyhledávacích polí lze zformulovat i složitější dotaz pomocí kombinace 

termínů propojených booleovskými operátory. Dotaz je však omezen volbou selekčního 

pole. Například v poli vyhledávání podle klíčových slov lze formulovat dotaz typu 

(Keywords:"interaction AND work" OR Keywords:"interaction AND education").

Zpřesňování (zjemňování) dotazu umožňují v pokročilém vyhledávání systému ERIC 

limitační pole a volba doplňujících kritérií, která jsou standardní součástí rešeršního 

formuláře. Konkrétně se jedná o volbu vyhledání plnotextových dokumentů zaškrtnutím 

políčka Full-Text Availability, limitace vyhledávání podle typu dokumentu (Publication 

Type) a vzdělávacího stupně (Education Level(s)). Lze zvolit jednu i více možností. 

Dále si uživatel může rešeršní dotaz chronologicky omezit (Publication Date) vložením 

intervalu dat (From – to) z rolovací nabídky. Systém vyhledá všechny dokumenty 

publikované v daném rozpětí dat včetně dokumentů z vybraných let (YYYY=< 

>=YYYY). Navíc je možno zadat požadavek na vyhledání pouze recenzovaných 

dokumentů prostřednictvím volby Zobrazit pouze recenzované záznamy (Show only 

records indicating peer review). Vyhledávání lze omezit na vyhledávání v množině 

časopiseckých záznamů (EJ) nebo v množině záznamů monografických dokumentů 

(ED) anebo zachovat standardní nabídku Both.

3.1.1.9.3 Vyhledávání pomocí deskriptorů Tezauru ERIC 

Rešeršní rozhraní vyhledávání pomocí deskriptorů Tezauru ERIC (Search the 

Thesaurus) obsahuje jedno pole, do kterého se zapíše vyhledávací termín. Dalšími 

funkcemi rozhraní pro vyhledávání pomocí Tezauru ERIC jsou tlačítka pro vymazání 

formuláře (Clear) a možnost zpětného kroku (Back to search). Zadaný termín systém 

porovná s indexem tezauru a zobrazí výsledek v podobě seznamu deskriptorů (50 

deskriptorů na stránku). Název deskriptoru je hypertextově propojen s úplným 
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záznamem deskriptoru v databázi tezauru. Vybraný deskriptor po zadání příkazu 

tlačítkem Start an ERIC Search systém automaticky převede do rešeršního formuláře 

pokročilého vyhledávání. Automaticky se zobrazí také možnost vyhledat a použít další 

deskriptor (Use Thesaurus to help find Descriptors). 

Svá specifika nese i vyhledávání deskriptorů ve vlastním rozhraní databáze Tezauru 

ERIC. S tezaurem lze pracovat dvojím způsobem. Buď pomocí vyhledávacího pole

obdobně jako v rozhraní pro vyhledávání podle deskriptorů (Search the Thesaurus), 

nebo prostřednictvím prohlížení abecedního či předmětového rejstříku deskriptorů. 

Záznamy deskriptorů (Descriptor details) jsou hypertextově propojeny se záznamy 

souvisejících, synonymních či nadřazených deskriptorů a také obsahují funkci Start 

an ERIC Search, která dosadí daný deskriptor do vyhledávácí řádky pokročilého 

vyhledávání.

3.1.1.9.4 Výsledky vyhledávání a práce s nimi

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve formě zkrácených bibliografických záznamů (viz 

Obrázek 3-1), standardně 10 záznamů na stránku (dále lze nastavit 20 nebo 30 záznamů 

na stránku). Název dokumentu je hypertextově propojen s celým bibliografickým 

záznamem. V záznamu jsou graficky zvýrazněné rešeršní údaje a okolí záznamů tvoří 

formulář pro úpravu rešeršního dotazu a vlevo bloky přehledně seřazených výsledků 

v jednotlivých selekčních polích. U každého termínu je uvedena četnost výskytu a 

propojení na indexy databáze ERIC, které umožňují provádět doplňující rešerše.

Výsledky vyhledávání lze pro zobrazení utřídit podle relevance, data vydání 

(od nejstarších, od nejnovějších), podle názvu (vzestupně, sestupně), podle příjmení 

autora (vzestupně, sestupně) nebo podle názvu zdrojového dokumentu (vzestupně, 

sestupně).

Zkrácené bibliografické záznamy také odkazují na zobrazení plného textu abstraktu, 

souvisejících záznamů (systém provádí rešerši na základě identifikátoru ERIC), 

na případný plný text ve formátu PDF a nabízí službu vyhledání dokumentu v nejbližší 

knihovně.
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Obrázek 3-1: Výsledky vyhledávání v systému ERIC (zkrácený záznam a formulář pro 
doladění rešeršního dotazu)[převzato 2011-05-06]

Uživatel si může rešeršní dotaz uložit (funkce Save this search), nechat si zasílat 

novinky službou RSS Feed (Really Simple Syndication) nebo uložit a sdílet pomocí 

řady webových aplikací (E-mail, Facebook, Twitter, WordPress apod.). K ukládání 

bibliografických záznamů a citací do uživatelovy schránky slouží tlačítko Add připojené 

ke každému záznamu. Počet uložených záznamů se zobrazuje v záhlaví obrazovky („X 

Items in My Clipboard“).

Rešeršní systém ERIC umožňuje vyhledané záznamy tisknout, zasílat e-mailem či 

exportovat do citačních manažerů (tlačítko Export citations). Do uživatelovy schránky 

se uloží citace ve formátu .ris nebo .txt. ERIC je kompatibilní s komerčními citačními 

manažery jako jsou EndNote, ProCite, ale i s „open source“ softwary jako Zotero.

3.1.1.10 My Eric

Systém ERIC v rámci inovace v letech 2004-2005 zavedl personalizovanou službu pro 

uživatele My Eric. Na základě registrace (uživatelské jméno, heslo) uživatel získává 

vlastní prostor v rámci systému, který mu dovoluje vkládat dokumenty do systému 

a jednotné rozhraní pro rešeršní práci a správu výsledků vyhledávání. 

Vkládání materiálů do systému ERIC (Online Submission System) probíhá na základě 

přihlášení do systému uživatelským jménem a heslem a skládá se ze tří kroků. 

V rozhraní Online Submission autor potvrdí souhlas se zveřejněním plného textu 

vkládaného dokumentu a souhlas s licenčními podmínkami ERIC. Poté nahraje soubor 
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v jednom z povolených formátů (.txt, .doc, .rtf, .ppt), systém však nepřijímá webové 

stránky a blogy. V posledním kroku vyplní příslušná metadata o vkládaném dokumentu 

(viz Pole bibliogr. záznamu) a uložení potvrdí tlačítkem Submit Now nebo může 

uložení odložit (Save and Submit later). Systém položí ještě jednou kontrolní otázku, 

zda chce uživatel dokument skutečně uložit a po jejím potvrzení je dokument nahrán 

do systému. Uživateli přijde potvrzovací e-mail. V modulu My Eric zůstává ve složce 

My Submission záznam o vloženém dokumentu.

3.1.1.11 Help a tutoriály

Systém ERIC poskytuje svým uživatelům velmi kvalitní, podrobné a přehledné 

nápovědy a manuály pro práci se systémem19. Velmi užitečnými pomůckami jsou např. 

instruktážní videa v rámci Nápovědy (Support and training materials) a na serveru 

YouTube.

                                               
19URL:  http://www.eric.ed.gov/WebHelp/ApplicationHelp.htm
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3.1.2 EBSCO kolekce Education Research Complete

Jedním z řady produktů společnosti EBSCO Publishing je i elektronická databáze 

Education Research Complete (ERC, http://web.ebscohost.com), která tematicky 

zahrnuje všechny vzdělávací úrovně a obory, producent ji proto označuje jako 

autoritativní online zdroj pro pedagogický výzkum [EBSCO, 2011]. Českým 

odborníkům vychází vstříc webové rozhraní v českém jazyce. ERC je online 

bibliografickou databází s licencovaným přístupem obsahující částečně i plné texty 

dokumentů. Sdružuje různé informační zdroje a její předností je komplexnost 

a živatelsky přívětivé rešeršní rozhraní s řadou vyhledávacích nástrojů. Na druhou 

stranu její široký záběr a povšechnost mohou být i nevýhodou, zejména při příliš 

obecném zadání rešeršního dotazu, kdy je uživatel zahlcen velkým množstvím 

výsledků.

3.1.2.1 Obecná charakteristika

ERC indexuje více jak 2 400 odborných pedagogických časopisů, přičemž 1 400 titulů 

zpřístupňuje plnotextově. K 18. červenci. 2011 producent uvádí excerpční základnu 

o 3 427 titulech20.

Retrospektiva zdroje byla v roce 2007 uváděna do roku 1983, plné texty dokumentů 

mají nejstarší data vydání z poloviny 90. let [ARIEW, 2007]. V současnosti tento údaj 

již neplatí a ERC zahrnuje dokumenty vydávané od roku 1880. Za posledních 5 let je 

zde tedy patrný značný nárůst databáze. K 18. červenci 2011 databáze ERC obsahovala 

3 378 388 bibliografických záznamů (zjištěno na základě provedeného rešeršního 

dotazu: Datum publikování 18800101-20121231). Omezení dotazu požadavkem 

na zobrazení záznamů s připojeným plným textem systém zobrazil výsledek 1 808 907 

výsledků. 

3.1.2.2 Typologie zpracovávaných dokumentů

Databáze ERC obsahuje jak sekundární bibliografické informace, tak i primární 

dokumenty v elektronické podobě. Plné texty dokumentů jsou uživatelům 

zpřístupňovány ve formátu PDF či HTML v jednotné grafické úpravě. Vedle časopisů 

ERC zpracovává tištěné monografie, elektronické knihy, výzkumné zprávy, konferenční 

materiály a další typy dokumentů (viz Tab. 3-3 ).

                                               
20 Database Coverage List: http://www.ebscohost.com/titleLists/ehh-coverage.htm

http://web.ebscohost.com/
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Typologie dokumentů ERC Počet záznamů
Academic Journal 1 267 322

Conference Paper 2 077

Periodical 810 384

Reference Book 9 922

Trade Publication 166 564

Tab. 3-3: Typologie dokumentů ERC s počtem záznamů k 18. 7. 11 

3.1.2.3 Dotazovací jazyk rešeršního systému EBSCOhost 

Vyhledávání v databázi ERC je postaveno na aktuálním rešeršním systému společnosti 

EBSCO nazvaným EBSCOhost, založeném na klasickém booleovském modelu 

vyhledávání informací. Novinkou je přídavná služba EBSCOhost Integrated Search

pro federativní vyhledávání ve více databázích najednou. Formulaci a kombinaci 

rešeršních dotazů umožňují základní (AND, OR, NOT) a proximitní booleovské 

operátory W (x) – within, pomocí něhož lze vyhledat slovní spojení, ve kterých se 

vyskytují vyhledávací termíny v pořadí, v němž byla zadána ve vzdálenosti maximálně

x slov a N(x) – near, který má obdobnou funkci, ovšem bez ohledu na pořadí 

vyhledávacích termínů. .Pro pravostranné krácení se používá symbolu hvězdičky * 

a symbol otazníku ? nahrazuje jeden znak v selekčním údaji. Formulace přesných frází 

vyžaduje zápis v uvozovkách a pořadí zpracování dílčích dotazů v rámci 

kombinovaného rešeršního dotazu lze ovlivnit vložením závorek. Systém pracuje 

s funkcemi pro zúžení (Limiters) a rozšíření dotazu (Expanders), které budou 

podrobněji popsány v souvislosti s vyhledáváním v systému EBSCOhost.

3.1.2.4 Selekční pole databáze ERC

Rešeršní rozhraní ERC pracuje se 14 základními selekčními poli a polem, které zadaný 

termín vyhledává ve všech selekčních polích záznamu. Pro ilustraci uvádím přehled 

základních selekčních polí databáze ERC (názvu pole předchází kód pole a následuje jej 

český překlad):

TX All Text (Veškerý text)

AU Author (Autor)

TI Tittle (Název)

SU Subject Terms (Předmětový termín)

AB Abstract or Author-Supplied Abstract (Abstrakt nebo Autorský abstrakt)

KW Author-Supplied Keywords (Autorská klíčová slova)

GE Geographic Term (Geografický termín)

PE People (Osoby)
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PS Review & Products (Recenze a produkty)

CO Company Entity (Korporativní entita)

SO Publication Name (Jméno vydavatele)

IS ISSN (No Dashes) (ISSN bez pomlček)

IB ISBN (ISBN)

AN Accession Number (Přírůstkové číslo)

3.1.2.5 Vyhledávání v databázi ERC

Rešeršní systém EBSCOhost je vyvinut pro vyhledávání informací na všech úrovních. 

Disponuje selekčním jazykem pro profesionální rešeršéry i jednoduchým vyhledáváním 

pro jakéhokoliv uživatele, navíc přichází s inovacemi jako je vizuální vyhledávání. 

Předností systému je pestrá nabídka vyhledávácích přístupů od tradiční formulace 

rešeršního dotazu přes prohlížení po vyhledávání pomocí citací.

3.1.2.5.1 Vyhledávání pomocí tezauru deskriptorů

Součástí systému EBSCOhost Integrated Search je integrovaný řízený předmětový 

heslář označovaný jako Thesaurus. V databázi ERC zabudován specifický heslář 

zaměřený na pedagogické vědy, proto také s označením Education Thesaurus. Záznamy 

deskriptorů a nedeskriptorů může uživatel prohlížet prostřednictvím jednoduchého 

uživatelského rozhraní s jedním vyhledávacím polem je mu nabídnuto, zda chce 

záznamy prohlížet abecedně (Termín začíná na), podle libovolného slova (Termín 

obsahuje) nebo podle obsahové relevance (Řazení podle relevance).

Záznam deskriptoru (příp. nedeskriptoru) obsahuje vedle vlastního termínu poznámku 

o rozsahu (Scope Note), nadřazené (Broader Terms), podřazené (Narrower Terms, 

asociované (Related Terms) a nepreferované (Used for) termíny. Pomocí tlačítka Přidat 

se vybraný deskriptor přesune do pole rešeršního formuláře, kde je automaticky 

označeno kódem selekčního pole DE. Systém dovoluje vybrat a kombinovat více 

deskriptorů prostřednictvím booleovských operátorů.

3.1.2.5.2 Základní vyhledávání

Základní vyhledávání (Basic search) databáze ERC disponuje jedním vyhledávacím 

polem pro zápis rešeršního dotazu. Vyhledávání vyvolá tlačítko Hledat (Search), 

vymazání obsahu pole zajistí tlačítko Smazat (Clear). Vedle vyhledávacího pole jsou 

však rešeršérům k dispozici funkce pro zúžení (Limiters) a rozšíření dotazu 

(Expanders). Pokud chce uživatel vyhledávat pomocí booleovských operátorů či 

přesných frází zvolí funkci Logický výraz/fráze (Boolean/Phrase). Pro vyhledávání 



65

s automatickým vložením operátoru AND zvolí Hledat všechny zadané termíny (Find 

all my search terms), pro rozšíření dotazu pomocí operátoru OR zvolí funkci Hledat 

kterýkoli ze zadaných termínů. Chytré Vyhledávání SmartText (SmartText searching) 

porovnává vložený text s abstrakty a názvy dokumentů. Další rozšiřující funkcí 

základního vyhledávání je připojení asociovaných termínů do rešerše (Včetně 

příbuzných slov, Apply related words) a plnotextové vyhledávání Prohledávat také 

v plných textech článků (Also search within the full text of the articles).

Omezení rešeršního dotazu zajišťují v ERC následující limitační pole: Plný text (Full 

text), Dostupné reference (References Availaible), Recenzovaná periodika (Scholarly 

(Peer Reviewed) Journals), Název zdrojové publikace (Publication), Datum publikování 

- lze specifikovat měsíc a rok (Publication Date), Typ publikace (Publication Type, viz 

typy dokumentů), Jazyk (Language), náhled obrázku (Image Quick View) Typy náhledu 

obrazového materiálu (Image Quick View Types) nabízí na výběr černobílé nebo 

barevné fotografie, diagramy, ilustrace, tabulky, grafy či mapy.

3.1.2.5.3 Pokročilé vyhledávání

Pokročilé vyhledávání (Advanced search) umožňuje vícehlediskové vyhledávání. 

Standardně lze zapisovat rešeršní dotaz do 3 selekčních polí propojených booleovskými 

operátory. Tlačítkem Přidat řádek (Add row) lze jejich počet zvýšit na 12. Každé pole 

obsahuje nabídku 14 selekčních polí. Formulář je v ostatních aspektech (limitační 

a rozšiřující pole) shodný s vyhledávací maskou základního vyhledávání.

Podpůrnými nástroji rešeršního systému EBSCOhost je Vyhledávání v rejstříku názvů 

publikací a Vyhledávání v rejstříku jmen autorů. Jména autorů lze vyhledávat abecedně 

nebo podle relevance. Názvy publikací v rejstříku se vyhledávají také buď abecedně, 

nebo podle tématu a popisu, anebo podle výskytu alespoň jednoho ze slov 

z vyhledávané fráze.

Neobvyklým způsobem, jak vyhledat požadované informace, je Vizuální vyhledávání

(Visual Search). Podstatou je vyhledávání podle témat, jejich seskupování a řazení. 

Uživatel si nastaví grafický styl zobrazování, zapíše vyhledávaný termín a systém 

reaguje zobrazením souvisejících předmětových termínů a návazných záznamů 

dokumentů.
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3.1.2.5.4 Výsledky vyhledávání a práce s nimi

Výsledky vyhledávání se zobrazují formou zkrácených záznamů standardně po 10 

záznamech na stránku od nejaktuálnějších dokumentů (viz Obrázek 3-2). 

K bibliografickým záznamům jsou u části dokumentů připojeny plné texty ve formátu 

HTML či PDF nebo odkazy na plné texty z externích zdrojů. Rešeršní systém 

EBSCOhost samozřejmě umožňuje výsledné záznamy třídit, seskupovat, ukládat 

do schránky, nastavit služby Alert a posílat e-mailem. Množství vyhledaných záznamů 

lze omezit doladěním rešeršního dotazu pomocí panelu vlevo od seznamu záznamů. 

Panel nabízí limitační funkce pro výběr plného textu (Full Text), Dostupných referencí 

(Reference Available) nebo Recenzovavých periodik (Scholarly (Peer Reviewed) 

Journals). Lze upravit rok vydání, typ zdroje, téma (buď volně tvořené či podle 

tezauru), typ dokumentu a geografický termín.

Zkrácený záznam dokumentu obsahuje název, za nímž je umístěna ikona pro přepnutí 

do podrobného záznamu, bibliografickou citaci dokumentu, témata a zdrojovou 

databázi. Součástí zkráceného záznamu jsou i náhledy obrázků obsažených v textu 

a ikona odkazující na plný text dokumentu. Záznam zahrnuje i takové funkce jako je 

grafický ukazatel relevance, ikona pro přidání záznamu do složky, odkaz na citační 

reference s jejich počtem v závorce a odkaz pro vyhledání autorových článků v databázi 

Web of Science.

Podrobný záznam (Detail) dokumentu se zobrazí pomocí ikony za názvem nebo 

prostou aktivací hypertextově propojeného názvu dokumentu. Záznam je jednoduše 

strukturován a je velmi přehledný. Uživatel si může pomocí tlačítka Možnosti stránky 

(Page options) zvolit formát zobrazení, který mu bude nejvíce vyhovovat. Zahrnuje tyto 

metadatové údaje: název, autoři, zdroj, typ dokumentu, předmětová hesla, abstrakt, 

přidružení autora, ISSN (ISBN), přírůstkové číslo a zdrojová databáze. Záznam je 

doplněn náhledy vybraných obrázků v textu a odkazem na jejich kompletní zobrazení. 

V levém sloupci podél záznamu jsou umístěny odkazy na plný text, citační reference

a pro vyhledání autorových článků v databázi Web of Science. Pravý sloupec nabízí 

nástroje pro tisk, posílání e-mailem, uložení, citování, export, tvorbu trvalého odkazu 

a uložení záznamu do záložek.

Vykonané rešerše se po dobu uživatelovy relace archivují a dají se vyvolat tlačítkem 

Historie vyhledávání (Search history). Rešerše je možno dále upravovat, propojovat,

nastavit služby Alert, uložit, vytisknout atd.
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Praktickou funkci vyhledávání podobných záznamů (Find simile results) nabízí režim 

chytrého vyhledávání (SmartText search). Chytré vyhledávání spustí vyhledávání 

v abstraktech citací (alternativou jsou názvy článků) a aktualizuje seznam vyhledaných 

záznamů. Zajímavé jsou rovněž funkce pro vyhledávání a práci s obrázky. Systém je 

propojen s webovými aplikacemi Bookmark, Facebook, Twitter a Del.icio.us, 

s vyhledávačem Google a kanálem RSS. Systém je vybaven bohatou nápovědou 

a webem podpory zákazníků s řadou návodů a podpůrných materiálů.

Obrázek 3-2: Zkrácené záznamy vyhledaných dokumentů v rešeršním systému 
EBSCOhost [cit. 2011-07-20]
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3.1.3 Pedagogická bibliografická databáze

Pedagogická bibliografická databáze (PBD, http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/indexs.

php?form_id=2&typ=F) byla vybrána k analýze jako zástupce českých pedagogických 

sekundárních informačních zdrojů. Databáze obsahuje anotované záznamy článků 

z českých a vybraných zahraničních pedagogických periodik. Anotované dokumentační 

záznamy z českých pedagogických časopisů jsou součástí národní registrující článkové 

bibliografie NK ČR (databáze ANL) [KLIMEŠOVÁ, 2009], od března 2011, kdy došlo 

ke zrušení Oddělení analytického zpracování v NK ČR, jsou záznamy analytik 

z českých periodik zasílány do Souborného katalogu ČR. NPKK je garantem pro oblast 

pedagogiky a zasílá dávkově každý měsíc cca 200 záznamů pedagogických článků. 

Jejich výběr se odvíjí od spolupráce s ostatními přispívajícími institucemi, tak aby 

nevznikaly duplicity v databázi Souborného katalogu ČR.

3.1.3.1 Organizační, programové a technické zabezpečení systému

PBD buduje a spravuje Oddělení bibliografie a dokumentace (OBD) Národní 

pedagogické knihovny Komenského v Praze od roku 1990 ve spolupráci s dalšími 

spřízněnými institucemi (Knihovna Výzkumného ústavu pedagogického, Knihovna 

Národního ústavu odborného vzdělávání). OBD navazuje na poměrně rozsáhlou 

dokumentační a bibliografickou činnost z 50. let 20. století, kdy hlavním úkolem 

knihovny byla tvorba národních bibliografií, podávání informací z oblasti pedagogiky 

a pedagogická dokumentace. Budovaly se klasické bibliografické kartotéky, které se 

doplňovaly tištěnými kartotéčními lístky. Roku 1990 bylo zahájeno automatizované 

zpracování v automatizovaném knihovním systému vytvořeném na bázi softwaru 

CDS/ISIS [KLIMEŠOVÁ, 2009].

Od roku 1974 do roku 2004 mapovala produkci pedagogických informací tištěná 

přehledová bibliografie Přehled pedagogické literatury 21 . Vycházela 6krát ročně 

a v roce 1994 byla rozdělena na 2 publikační řady – Řada A22, Výběrová bibliografie 

českých článků a knih a Řada B23, Výběrová bibliografie zahraničních článků a knih. 

                                               
21 Přehled pedagogické literatury. Státní pedagogická knihovna Komenského .1974 -1993, Roč. 17, č. 1 
(1974)-Roč. 45, č. 6 (1993). Praha : Státní pedagogická knihovna Komenského, 1974 -1993. 6x ročně. 
ISSN 0139-9489.
22 Přehled pedagogické literatury. Řada A. Výběrová bibliografie českých článků a knih. Státní 
pedagogická knihovna Komenského. 1994-2004, Roč. 46, č. 1 (1994)-roč. 56, č. 6 (2004). Praha : Státní 
pedagogická knihovna Komenského, 1994-2004. 6x ročně. ISSN 1211-8079.
23 Přehled pedagogické literatury. Řada B. Výběrová bibliografie zahraničních článků a knih. Státní 
pedagogická knihovna Komenského. 1994-2004, Roč. 46, č. 1 (1994)-roč. 56, č. 6 (2004). Praha : Státní 
pedagogická knihovna Komenského, 1994-2004. 6x ročně. ISSN 1211-8087.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/indexs.php?form_id=2&typ=F
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Průcha uvádí, že tyto publikace ročně zaznamenaly kolem 2 400 informačních pramenů 

[PRŮCHA, 2000]. Po roce 2004 publikaci nahradily databáze online katalogu NPKK.

V současné době databáze obsahuje více než 100 000 anotovaných záznamů článků 

z cca 240 titulů českých a zahraničních odborných časopisů, deníků a sborníků 

s pedagogickou tematikou. Databáze je volně přístupná z webových stránek knihovny 

(http://www.npkk.cz/) v rámci knihovního online katalogu spravovaného 

automatizovaným knihovním systémem KP Win. Záznamy ze starší časopisecké 

literatury jsou uloženy ve jmenné kartotéce v bibliografické studovně. Lístky jsou 

připraveny na převod do elektronické podoby. Částečná digitalizace již proběhla 

v rámci projektu Digitalizace české pedagogické bibliografie 1960-1990 

[KLIMEŠOVÁ, 2009].

3.1.3.2 Vstupy do systému a typologie zpracovávaných dokumentů

PBD tvoří analytické záznamy z odborných pedagogických časopisů domácí a výběrové 

zahraniční provenience. Kritéria výběru zahraničních periodik závisí na akviziční 

politice knihovny. Pracovníci OBD vybírají ke zpracování články z odebíraných 

periodik (v květnu 2011 jejich počet činí 19824) podle hlediska kvality, přínosnosti 

a aktuálnosti. Záznamy do databáze vkládají pracovníci OBD a spolupracujících 

institucí v prostředí automatizovaného knihovního systému (AKS) KP Win ve formátu 

MARC 21. Struktura záznamu odpovídá požadavkům minimálního záznamu pro 

Souborný katalog ČR. Interní formulář pro tvorbu záznamu obsahuje následující pole 

(s poli MARC 21): identifikační číslo záznamu, typ fondu (PBD), údaje pevné délky 

(008), název (245a), údaj o odpovědnosti (254c), hlavní záhlaví (100), vedlejší záhlaví 

(700), kód jazyka textu (41a), další fyzické údaje (300b), anotaci (520), zajímavé URL 

odkazy, MDT (80), pedagogický tezaurus (650), konspekt (72), zdrojový dokument 

(773t, x, d, g, q, 9) a evidenční číslo periodika (1136). Výstupní záznam ve formátu 

MARC 21 převzatý v OPACu NPKK dokládá Obr. 3-3.

Mezi typy zpracovávaných dokumentů patří článek v časopise, recenze, kapitola v knize 

a periodikum.

                                               
24 Online seznam aktuálně docházejících titulů časopisů: 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/casaky.php?&T=Seznam+%E8asopis%F9

http://www.npkk.cz/
http://www.npkk.cz/
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001 kpw11308669

003 CzPrNPK

005 20110520105509.0

007 ta

008 110519s2011 xr cze

040 ## $bcze

041 0# $acze

072 #7 $a617 $xOrtopedie. Chirurgie. Oftalmologie $914

080 ## $a371.711 $2u

080 ## $a617.7 $2u

080 ## $a373.24 $2u

100 1# $aTěthalová, Marie, $d1967- $7js20080229020 $4aut

245 10 $aPrevence očních vad začíná už ve školce / $cMarie Těthalová, Robert Plachý

300 ## $b4 fot.

520 ## $aOční (refrakční) vady, se kterými se můžeme setkat u předškolních dětí: dalekozrakost 

(hypermyopie), krátkozrakost (myopie), astigmatismus. Projevy těchto vad, problémy, které dětem 

přinášejí. Důsledky pozdní či žádné korekce těchto vad - nebezpečí travalého poškození zraku -

tupozrakost (amblyopie, nedojde k souhře špatně vidoucího oka a mozkových struktur, zhoršení zrakové 

ostrosti) a s tím spojené problémy v sociální oblasti. Projekt organizace Prima Vizus "Koukají na nás 

správně?" - screeningvé vyšetření zraku, jehož cílem je upozornit na nutnost prevence a aktivně 

vyhledávat dosud nezjištěné refrakční vady a zahájit účinnou léčbu. Způsob a průběh vyšetření v MŠ 

(vyšetření po souhlasu hradí rodiče). Výsledky realizace projektu v letech 2008 - 2010. Hodnocení 

projektu mateřskými školami.

650 #7 $apředškolní dítě

650 #7 $apředškolní věk

650 #7 $amateřská škola

650 #7 $azdraví

650 #7 $azrak

650 #7 $avada zraku

650 #7 $aprevence

650 #7 $aprojekt

700 1# $aPlachý, Robert $4aut

773 1# $dPraha : Portál, 1993- $hsv. ; 30 cm $tInformatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a 

školních družinách $x1210-7506 $gRoč. 18, č. 3 (2011), s. 20-21 $q18:3 $92011

1144 $bABA012

Obr. 3-3:Výstupní záznam článku z PBD ve formátu MARC 21 přejatý z OPACu NPKK 
[převzato 2011-05-24]

3.1.3.3 Tezaurus a předmětové třídění

Selekčními jazyky PBD jsou MDT, zejména třída 37, Konspekt a Český pedagogický 

tezaurus, který existuje jak v online verzi, tak i v tištěné podobě. Český pedagogický 

tezaurus obsahuje termíny z oblasti výchovy a vzdělávání (jejich teorie, výzkumu 

i praxe) a výběrově termíny z dalších souvisejících oblastí (psychologie, sociologie, 

jazykovědy, přírodních a společenských věd, ekonomiky apod.). Vznikl překladem 

anglické verze Evropského pedagogického tezauru a jeho doplněním o další termíny. 

Deskriptory v něm jsou uspořádány jednak abecedně, tak i do 38 tematických oddílů, 

tzv. mikrotezaurů a v nich jsou hierarchicky uspořádány ve stromové struktuře.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=54&heslo=416145
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=54&heslo=243814
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=54&heslo=230362
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=31&heslo=7826
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=51&heslo=222623
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=51&heslo=222496
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=51&heslo=222769
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=51&heslo=225745
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=51&heslo=221849
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=51&heslo=223314
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=51&heslo=224932
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=31&heslo=718120
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=55&heslo=603520
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=57&heslo=519301
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=51&heslo=223983
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/hled_hesl.php?strana=0&typ=A&cis_pole=55&heslo=603520
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Tezaurus je průběžně upravován a doplňován. Každý deskriptor má anglický ekvivalent, 

tezaurus tedy lze použít nejen k vyhledávání informací z katalogů a databází NPKK, ale 

i jako terminologický slovník (viz Obr. 3-4). Od roku 2002, kdy proběhla významná 

aktualizace tezauru a harmonizace s Evropským pedagogickým tezaurem a posléze 

s TESE (Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě), jsou záznamy deskriptorů

přizpůsobovány požadavkům výměnných formátů UNIMARC a MARC 21. Tyto 

formáty vyčleňují zvláštní pole pro věcný popis zeměpisných jednotek a korporací, 

proto byly z tezauru tyto informace odstraněny a převedeny do zvláštních rejstříků. 

Údaje v záznamu deskriptoru obsahují identifikátor záznamu, datum zpracování, pole 

pevné délky pro strojové zpracování (pole 008 MARC 21), věcné téma (vlastní 

deskriptor), anglický ekvivalent, zařazení v rámci mikrotezaurů a šifru zpracovatele. 

Tezaurus je stejně jako katalogy a databáze NPKK spravován v automatizovaném 

knihovním systému KP Win. NPKK vydává i tištěnou verzi tezauru, aktuálně 

3. pracovní vydání z roku 2006 [PETROVIČOVÁ, 2009]. 

38 tematických oddílů (mikrotezaurů) Českého pedagogického tezauru:

01 Výuka

02 Učení

03 Teorie, principy a politika výchovy a 
vzdělávání

04 Systém a cílové skupiny výchovy a 
vzdělávání

05 Řízení a organizace školství

06 Hodnocení a poradenství

07 Výchovně vzdělávací a jiná zařízení

08 Vybavenost

09 Kurikulum

10 Obsah výchovy a vzdělávání

11 Přírodní a technické vědy

12 Společenské vědy a vědy o chování

13 Jazyk a komunikace

14 Filozofie a náboženství

15 Umění

16 Výzkum a věda

17 Informační a komunikační technologie

18 Informační zdroje

19 Vývoj osobnosti

20 Poznávací proces

21 Osobnost

22 Afektivita a city

23 Příčiny a motivace chování

24 Chování

25 Bezpečnost a zdraví

26 Handicap a handicapovaný

27 Vzájemné vztahy

28 Skupiny a organizace

29 Životní a sociokulturní prostředí

30 Demografické prostředí

31 Rodinné prostředí

32 Ekonomické prostředí

33 Pracovní prostředí

34 Profesní a zaměstnanecká struktura

35 Administrativa a řízení

36 Veřejná moc

50 Pomocné výrazy (modifikátory)

51Nezařazené/novédeskriptory
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Obr. 3-4: Záznam deskriptoru v Českém pedagogickém tezauru [převzato 2011-04-26 
z http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?detail_num=A223405&vers=1]

3.1.3.4 Výstupy a služby systému

Vzhledem k tomu, že PBD je dílčí službou specializované knihovny, využívají ji kromě 

uživatelů z řad pedagogů zejména pracovníci OBD k poskytování rešeršních, 

referenčních, konzultačních a informačních služeb čtenářům. Nejčastěji zpracovávají 

tematické rešerše z PBD. Rešerše jsou vypracovávány na počkání, složitější dotazy se 

vyřizují na objednávku. Rešerše lze objednat telefonicky, e-mailem nebo 

přes elektronickou pedagogickou knihovnu. Jedná se o placenou službu [KLIMEŠOVÁ, 

2009]. NPKK poskytuje službu elektronického dodání dokumentu e-PK. 

3.1.3.4.1 Vyhledávání v pedagogické bibliografické databázi

Databáze PBD nemá vlastní rešeršní rozhraní, ale je součástí online katalogu NPKK 

(http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php). Je nutno zvolit databázi funkcí 

Vyhledávání – články a proklikat se k rešeršnímu formuláři PBD se 6 selekčními poli:

Slova z názvu
Autoři:
Předmětová hesla:
Rok vydání:
Zdrojový dokument:
ISBN/ISSN:

Dále jsou nabízena limitační pole Jazyk dokumentu s 20 nabízenými jazyky a pole 

Fond, které specifikuje typ vyhledávaného dokumentu. Nechybí možnost nastavení 

abecedního řazení vyhledaných záznamů buď vzestupně, nebo sestupně a zobrazení 

záznamů s diakritikou či bez diakritiky. Po zápisu formulace dotazu se vyhledávání 

spouští tlačítkem Vyhledat nebo zruší tlačítkem Storno.

Pokročilým rešeršérům slouží Rozšířené vyhledávání, které ovšem zabírá všechny fondy 

v knihovně a je nutné si příslušné typy dokumentů z článkové databáze nastavit, což 

není příliš praktické. Oproti tomu ale nabízí více selekčních polí a možnost kombinovat 

je pomocí booleovských operátorů AND (A zároveň) a OR (Nebo). 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?detail_num=A223405&vers=1
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php
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Selekční pole rozšířeného vyhledávání:

Jména osob
Název korporace
Akce
Názvy děl J.A.K.
Chronologický údaj
Vybrané znaky MDT
Tezaurus
Volně tvořená předmětová hesla
Geografický název
MDT
Názvy časopisů
Konspekt
Předmětové heslo
Dočasné heslo

Nejnovější přírůstky PBD lze získat jednoduše přes rozhraní novinkové služby 

v katalogu označené Novinky. Formulář obsahuje 2 položky k vyhledávání: Zvolte 

přístupovou položku, zde uživatel PDB zadá „Článek v časopise“ a Novinky od data, 

kam vyplní požadované datum ve formátu DD.MM.RRRR.

Databáze PBD nabízí dva způsoby předmětového vyhledávání. Prvním je rejstřík 

věcného popisu. Rejstříky umožňují listovat abecedně řazeným seznamem názvů, 

autorů, předmětových hesel apod. U každého rejstříku je možnost zadat přístupovou 

položku, tj. omezit zobrazení rejstříku podle typu dokumentu, resp. podle typu hesla. 

Pokud není tato možnost využita, zobrazí se rejstřík bez omezení. Do druhé položky se 

zadává vstupní pozice, tedy údaj pro zobrazení rejstříku (od konkrétního písmene, 

řetězce či slova). Není nutno zadávat celý text nebo název, stačí zadat např. počáteční tři 

písmena a následně listovat. Pokud zůstane druhá položka prázdná, zobrazí se všechny 

záznamy abecedně seřazené. Po zadání se zobrazí abecední seznam. Většina rejstříků 

u každého hesla zobrazí počet záznamů, které dané heslo obsahují. Kliknutím na heslo 

se zobrazí konkrétní záznamy. Ikona "i" za heslem umožňuje zobrazit bližší informace 

k danému heslu.

Vyhledávání podle deskriptorů elektronické verze Pedagogického tezauru je založeno 

na abecedním prohlížení či systematickém prohlížení ve formě stromové struktury. 

Deskriptory jsou přímo navázány na katalogy a databáze NPKK, kliknutím na název 

deskriptoru nebo modrou ikonku je možné se dostat přímo na seznam dokumentů 

na vybrané téma. Deskriptory lze během rešerše mezi sebou kombinovat pomocí 

booleovských operátorů, ovšem pouze v rozhraní pro rozšířené vyhledávání. V tomto 

případě je nutné deskriptory z databáze přebírat ručně, systém neumožňuje automatické 
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přebírání deskriptorů z databáze tezauru do rešeršního rozhraní jako např. u systému 

ERIC [Národní pedagogická, 2011].

3.1.3.5Struktura záznamu

Výsledky vyhledávání se zobrazí formou zkrácených bibliografických záznamů 

s graficky zvýrazněným názvem dokumentu v přehledné tabulce s možností vybrat 

záznam zaškrtnutím okénka před záznamem. Vedle bibliografického záznamu je znovu 

zopakováno jméno autora, rok vydání a typ dokumentu. Standardně se zobrazí 

15 záznamů, jiné nastavení není možné. Ovlivnit lze pouze abecední řazení (vzestupně 

či sestupně) a zobrazení s diakritikou nebo bez diakritiky a to už během formulace 

rešeršního dotazu. Vybrané záznamy lze ukládat do schránky pomocí tlačítka Schránka.

Záznam dokumentu uživatel vidí ve Standardním zobrazení (viz Obr. 3-5), nabízí se 

i volba zobrazení ve formátu MARC 21 (viz Obr. 3-3). Standardní zobrazení obsahuje 

tato pole bibliografického záznamu v pořadí:

Hlavní autor pole 100
Údaje o názvu a autorech pole 245
Kód jazyka pole 041
Všeobecná poznámka pole 500
Zdrojový dokument pole 773
Anotace pole 520
Mezinárodní desetinné třídění pole 080
Pedagogický tezaurus pole 650
Geografický údaj pole 651
Údaj pro souborný katalog pole 910
Zdroj katalogizace pole 040

3.1.3.6 e-PK

Zajímavou a progresivní službou je výsledek projektu LI 01040 Multifunkční 

knihovnické centrum pro pedagogiku a školství z let 2001-2003 elektronická 

Pedagogická knihovna (e-PK). 6 českých knihoven pedagogického zaměření poskytuje 

společně služby typu dodání dokumentu (document delivery, DD). Knihovny 

vybudovaly souborný katalog časopisů e-PK, který obsahuje záznamy o titulech 

odebíraných časopisů. Zároveň byly zpřístupněny dvě specializované databáze 

časopiseckých článků z našich i zahraničních časopisů. Na stránkách e-PK lze 

přistupovat k digitalizovaným textům historických učebnic - dějepisů, čítanek 

a slabikářů. Služby e-PK byly vybudovány a provozovány na SW AiP Safe, nyní 

v modulu Document delivery servis AKS KP Win. 
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Uživatel si objednává služby prostřednictvím webového formuláře; e-PK nabízí dva 

základní typy objednávek. Zaprvé tzv. blank objednávka (prázdný formulář 

na objednávku služeb DD z dokumentů, které jsou ve vlastnictví knihoven e-PK, avšak 

záznamy těchto dokumentů nejsou obsaženy v databázích e-PK), nebo druhý způsob 

objednávka z databází e-PK (formulář předvyplněný údaji o dokumentu, z něhož mají 

být vyhotoveny kopie, uživatel doplňuje pouze případné zpřesňující údaje). Odeslaná 

objednávka se zobrazí v modulu administrace v servisním centru e-PK. Systém poté 

doručí objednávku prostřednictvím webového workflow příslušné knihovně 

[ČUMPLOVÁ, ŠVASTOVÁ, 2004]. Uživatel následně obdrží elektronickou nebo 

tištěnou kopii požadovaného dokumentu. Způsoby doručení jsou trojí: poštou, faxem 

nebo prostřednictvím služeb internetu. Další službou je zhotovování rešerší se stejnými 

postupy doručení. Úhrada plateb účtovaných za poskytnuté služby probíhá 

automatizovaně odečtením částky z elektronického finančního účtu uživatele 

[ŠVASTOVÁ, 2009].

Obr. 3-5: Standardní zobrazení záznamu článku z časopisu z Pedagogické 
bibliografické databáze [převzato 2011-04-27]
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3.2 Digitální knihovny a institucionální repozitáře

Po roce 2000 vzniká ve vědeckém a univerzitním prostředí řada digitálních knihoven 

a institucionálních repozitářů s otevřeným přístupem (Open Access) k informacím. 

Repozitář je doplňkem tradičního akademického procesu publikování. Institucionální 

repozitář je podle TDKIV digitální repozitář obsahující digitální dokumenty, které jsou 

produktem výzkumné, vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti konkrétní instituce 

nebo konkrétního konsorcia [CUBR, 2003].

Podnětem k budování těchto informačních zdrojů byla potřeba vědců vystavovat kopie 

svých prací na webu a s tím související vznik Iniciativy otevřených archivů (Open 

Accesss Initiative, OAI, http://www.openarchives.org/) v roce 1999. OAI integruje 

lokální repozitáře prostřednictvím sklízení jejich metadat na základě protokolu OAI-

PMH (Protocol for Metadata Harvesting) [BRATKOVÁ, 2008, s. 32].

Institucionální repozitáře (variantním termínem je archiv elektronických tisků, angl. E-

Print Archive) jsou systémy v prostředí počítačových sítí fungující v oblasti vědy a jsou 

určeny k online ukládání a vyhledávání elektronických tisků (tj. preprintů a postprintů 

vědeckých článků, kvalifikačních prací, částí monografií apod.) včetně metadat. 

Specifikem těchto systémů je tzv. auto-archivace samotnými autory [BRATKOVÁ, 

2008, s. 7]. Institucionální repozitáře technologicky stojí na tzv. DAM systémech 

(Digital asset management system) [ARTHUR, 2005]. Často bývají provozovány 

v softwarech s otevřeným kódem (Open Source), jako např. DSpace, Eprints a další.

Komunita vědců z oblasti pedagogiky samozřejmě také buduje a využívá elektronické 

archivy a institucionální repozitáře. Světová registrační databáze OpenDOAR (Directory 

of Open Access Repositories, http://www.opendoar.org) eviduje k 16. dubnu 2011 

v kategorii Education 66 repozitářů z celého světa. Obdobná databáze ROAR (Registry 

of Open Access Repositories, http://roar.eprints.org) ke stejnému datu registruje 

46 repozitářů v kategorii Education. 

K hlubší analýze byli vybráni 2 reprezentanti evropské provenience. Britský repozitář 

IOE Eprints zastupující anglosaské pojetí pedagogiky a německý repozitář peDOCS.

http://www.openarchives.org/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
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3.2.1 Elektronické tisky Institutu pro výchovu Londýnské univerzity 
(IOE Eprints)

IOE Eprints, (http://eprints.ioe.ac.uk/) je britský institucionální repozitář, který 

shromažďuje a volně zpřístupňuje v prohledatelné „Open Access“ databázi práce vědců 

Institutu pro výchovu Londýnské univerzity (dále IOE, Institute of Education University 

of London, http://www.ioe.ac.uk/).

3.2.1.1 Organizační, programové a technické zabezpečení archivu

Vývoj repozitáře IOE Eprints byl financován prostřednictvím projektu SHERPA-LEAP 

Project (London E-prints Access Project), konsorcia knihoven budovaného od roku 

2004, jehož cílem je vytvořit síť úložišť na různých institutech Londýnské 

univerzity. Od 17. října 2007 je repozitář IOE Eprints registrován v databázi ROAR 

s identifikačním číslem ROAR ID: 704.

IOE Eprints je oborovým institucionálním repozitářem pro oblast výchovy a vzdělávání. 

K 14. dubnu 2011 obsahuje 6 248 záznamů dokumentů [Institute of Education, 2011c], 

databáze ROAR však ke stejnému datu uvádí 6 192 záznamů [BRODY, 2005]. Nejstarší 

dokument v archivu byl publikován roku 1982. Předmětově je repozitář IOE rozdělen 

do 16 oblastí, které se už dále nečlení. Předmětové rozčlenění koresponduje s vnitřní 

strukturou Institutu pro výchovu Londýnské univerzity:

Departments (5950)
Arts and Humanities (311)
Centre for Longitudinal Studies (296)
Continuing and Professional Education (252)
Early Childhood and Primary Education (236)
Education and International Development (150)
Education Foundations and Policy Studies (828)
Geography, Enterprise, Mathematics and Science (415)
Learning, Curriculum and Communication (492)
Lifelong and Comparative Education (326)
London Centre for Leadership in Learning (285)
London Knowledge Lab (815)
National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy (158)
Psychology and Human Development (487)
Quantitative Social Science (251)
Social Science Research Unit (600)
Thomas Coram Research Unit (425)

Z uvedeného seznamu předmětových kategorií vyplývá, že nejvíce dokumentů 

v repozitáři se zabývá teoretickou pedagogikou (828), vyučováním, obsahem vzdělávání 

a komunikací (492) a psychologií (487). Významnou množinu dokumentů tvoří 

materiály z oblasti sociálních věd (600) a výzkumu v těchto vědách [Institute 

of Education, 2011c].

http://eprints.ioe.ac.uk/
http://www.ioe.ac.uk/
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Repozitář má jednoduché rozhraní pro ukládání fulltextových dokumentů a zahrnuje 

nástroje pro jejich prohlížení a vyhledávání. Informace o obsahu archivu sklízejí služby, 

jako jsou OAIster a ARC. Repozitář IOE Eprints využívá volný software (Open Source) 

s webovým rozhraním  Eprints.org verze 3.1.2.1.  Systém je od roku 2000 vyvíjen 

na Southamptonské univerzitě (University of Southampton). Je určen především

pro správu vědeckých a technických informací a pro sdílení výsledků a novinek 

vědeckého výzkumu.

3.2.1.2 Registrace uživatelů a vstupní zpracování dat

Vkládání dokumentů do repozitáře IOE Eprints je umožňováno pouze pověřeným 

osobám z Institutu pro výchovu Londýnské univerzity. Konkrétní postup vkládání dat 

do IOE Eprints tedy bohužel nemohu popsat, ovšem systém Eprints v rámci svého de-

monstračního webu (http://www.eprints.org/software/training/users/depositing.php)

[Eprints.org, 2007] prezentuje uživatelům a autorům postup vkládání a uložení 

dokumentů do systému v rámci rozhraní „Manage Deposit“, který je složen z 5 operací 

(Type – Upload – Details – Subjects – Deposit). Po celou dobu práce se systémem má 

uživatel možnost vracet se k předchozím operacím. Autor je po přihlášení v úvodu 

upozorněn na možnost vložení DOI záznamu, pokud byl dokument již elektronicky 

publikován, k tomu slouží funkce Import Item. Pokud ne, systém umožňuje pomocí 

funkce New Item nahrát nový dokument. Autor následně doplní do formuláře příslušná 

metadata, svou práci předmětově zařadí zaškrtnutím příslušné předmětové kategorie. 

V posledním kroku je autor seznámen s pravidly volného publikování a může dokončit 

uložení dokumentu tlačítkem Deposit Item Now.

3.2.1.3 Typologie zpracovávaných dokumentů

Repozitář IOE Eprints je složen převážně z časopiseckých článků a částí knih. Nabízí 

následující typy dokumentů (počet záznamů v závorkách je platný k 14. dubnu 2011):

Article (Článek, 3081)
Book (Kniha, 859)
Book Section (Kapitola z knihy, 1567)
Conference or Workshop Item (Konferenční materiál, 180)
Monograph (Monografie, 334)
Patent (Patent, 0)
Thesis (Vysokoškolské kvalifikační práce, 207)
Other (Jiné, 20)

http://www.eprints.org/software/training/users/depositing.php
http://www.eprints.org/software/training/users/depositing.php
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3.2.1.4 Datové a metadatové formáty

Repozitář IOE Eprints shromažďuje a zpřístupňuje dokumenty v řadě textových, 

obrazových, prezentačních, ale i zvukových a video formátech. V současné době 

podporuje tyto datové formáty: HTML, PDF, PostScript, Plain Text, RTF, MS Power 

Point, MS Excel, MS Word, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, MPEG, Quick Time, AVI, 

XML, BZ2, TGZ, ZIP, WAV, MP3, OGG, FLAC, WMA. K podporovaným 

metadatovým formátům patří: OAI DC (metadatový standard iniciativy OAI (Open 

Archives Initiative) implementující jednoduchý Dublin Core), UKEDT DC 

(metadatový soubor služby Britské knihovny EThOS (Electronic Theses Online 

Servise)), DIDL (Digital Item Declaration Language), METS (Metadata Encoding & 

Transmission Standard) a OpenURL ContextObject.

3.2.1.5 Vyhledávání informací

Úvodní stránka systému (http://eprints.ioe.ac.uk/) nabízí neregistrovanému uživateli 

jednoduché a přehledné rozhraní s vodorovným menu v horní části obrazovky, které 

odkazuje na web Institutu pro výchovu IOE (Home), na informace o repozitáři a jeho 

službách (About), nabízí možnost prohlížení podle roku vzniku dokumentu (Browse by 

Year) a předmětové prohlížení repozitáře (Browse by Department). Dále je zobrazován 

odkaz pro registraci do systému (Login) a políčko pro jednoduché vyhledávání. Vstupní 

obrazovka obsahuje i odkazy na webové stránky software Eprints a služby pro odběr 

novinek RSS 1.0, RSS 2.0 a Atom.

Základní funkce vyhledávání v IOE Eprints:

 Prohlížení repozitáře (Browse Repository): IOE Eprints nabízí prohlížení svého 

obsahu na základě obsahového rozčlenění do 16 kategorií (viz 3.4.1.1) a podle 

roku publikování dokumentu, v závorkách jsou uvedeny počty jim 

odpovídajícím záznamů.

 Vyhledávání v repozitáři (Search Repository) na základě předdefinovaného 

formuláře: Vedle jednoduchého vyhledávání v rámci úvodní stránky repozitář 

disponuje rozhraním pro jednoduché vyhledávání (Simple Search) a pokročilé 

vyhledávání (Advanced Search).

 Jednoduché vyhledávání umožňuje vkládat jeden či více vyhledávacích termínů 

se standardním nastavením vyhledání podle všech těchto termínů – all of (v 

podstatě booleovská funkce AND). Navíc lze toto vyhledávání omezit 

http://eprints.ioe.ac.uk/
http://eprints.ioe.ac.uk/
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nastavením funkce any of (OR) pro vyhledávání jen některých z těchto termínů. 

Dále je zde možnost nastavení zobrazení výsledků seřazených podle názvu 

dokumentu, autora či roku vydání, a to buď od nejstaršího, nebo 

nejaktuálnějšího.

 Pokročilé vyhledávání pomocí formulace rešeršního dotazu je prováděno 

v přehledném formuláři, který obsahuje následující položky, jež jsou zároveň 

metadaty popisujícími dokument:

o Full Text – vyhledá podle termínu v plném textu, funkce all of, any of

o Title – vyhledá podle termínu v názvu dokumentu, funkce all of, any of

o Creators – vyhledávání podle jména autora, či jiného tvůrce, funkce all of, any of

o Abstract – vyhledá podle termínů v abstraktu dokumentu, funkce all of, any of

o Date – pole pro vyhledávání podle jednoduchých či složených dat

o Uncontrolled Keywords – vyhledá podle volně tvořených klíčových slov, funkce all of, any 

of

o Departments – nabídka oddělení Institutu pro výchovu, vyhledá dokument podle místa 

vzniku, funkce all of, any of

o Item Type – vyhledá podle typu dokumentu, umožňuje výběr z 8 typů dokumentů, lze 

označit i více typů najednou

o Department – vyhledávání podle volně tvořeného předmětového hesla

o Editors – vyhledávání podle jména editora

o Status – vyhledávání podle stavu dokumentu, výběr ze 4 možností: vydáno (Published), 

v tisku (In Press), předloženo (Submitted), nevydáno (Unpublished)

o Refereed – umožňuje vyhledávat recenzované dokumenty, nabízí možnosti ano, ne, bez 

preference

o Journal or Publication Title – vyhledá podle termínu z názvu časopisu apod., funkce all of, 

any of

o Full Text Status – vyhledávání podle dostupnosti plných textů, výběr ze 3 možností: veřejný 

(Public), omezený (Restricted), bez full textu (None) 

o Format – vyhledávání podle datového formátu, výběr z 26 různých formátů

o Retrieved Records must fulfill – hledaný záznam musí splňovat buď všechny zadané 

podmínky, nebo některé z nich

o Order the reset – umožňuje řazení výsledků podle názvu, autora, roku (nejstarší nebo 

nejnovější)

o Vyhledávání v naposledy přidaných záznamech: Repozitář nabízí i funkci zobrazování 

nejaktuálnějších dokumentů (Latest Additions). Jedná se zde o zvláštní rejstřík přírůstků.

3.2.1.6 Zobrazování vyhledaných informací

Záznamy dokumentů se zobrazují v repozitáři IOE Eprints jinak při prohlížení záznamů 

a jinak po zadání dotazu v rozhraní pokročilého vyhledávání. 
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Při prohlížení záznamů se po zvolení dané kategorie zobrazí seznam zkrácených 

záznamů všech dokumentů v dané kategorii v podobě citačního záznamu ve formátu 

ASCII Citation. V horní části obrazovky zůstává navigace a nabídka exportu 

do 12 různých formátů (ASCII Citation, Dublin Core, Bib Tex, EP3 XML, EndNote, 

Eprints Aplication Profile, HTML Citation, METS, Object IDs, Open URL 

ContextObject, Refer, Reference Manager). Prezentační záznam (viz Obrázek 3-6) 

vybraného dokumentu je složen z graficky zvýrazněného názvu, citačního záznamu, 

ikony s odkazem na plný text či hypertextovým odkazem na plný text (Official URL), 

někdy je uvedeno obojí. Dále je záznam doplněn o abstrakt a metadata: Typ dokumentu 

(Item Type), Předmětová kategorie (Department), Identifikátor záznamu (ID Code) 

a údaje o osobě, která dokument do systému vložila, datum vložení a datum poslední 

úpravy záznamu (Deposited By, Deposited On, Last Modified). Některé záznamy navíc 

obsahují doplňkovou informaci (Additional Information). Ve spodní části obrazovky je 

pro zainteresované osoby možnost upravit záznam (Edit this record).

Po zadání rešeršního dotazu v rozhraní pro pokročilé vyhledávání se zobrazí graficky 

výrazný zadaný rešeršní dotaz a seznam zkrácených záznamů ve formátu ASCII 

Citation. Standardně se zobrazí 20 záznamů na obrazovku. Mimoto je nad i pod 

seznamem nabídka řazení záznamů (Reorder the result) s funkcí Reorder. Záznamy je 

možno seřadit podle jména autora, názvu a podle roku publikování, buď od nejstarších 

dokumentů, či nejnovějších. Uživatelé mají možnost upravit formulaci dotazu pomocí 

tlačítka pro jemné vyhledávání (Refine Search), anebo provést nové vyhledávání (New 

Search). Vzhled prezentačního záznamu je popsán výše v souvislosti s prohlížením 

záznamů.

Přihlášený uživatel může využít službu typu alerts Save search, která uloží zadání 

rešeršního dotazu a ve vybraném časovém úseku je mu automaticky zasílán výsledek 

rešerše na zadanou e-mailovou adresu. Je možno vybrat z frekvence: nikdy, jednou 

denně, jednou týdně a jednou měsíčně. Dále si uživatel může vybrat, zda chce zasílat 

i prázdnou zprávu s nulovým výsledkem apod.



82

Obrázek 3-6: Záznam disertační práce na téma srovnání domácí a školní výchovy dětí 
předškolního věku s plným textem v PDF [http://eprints.ioe.ac.uk/6578/, cit. 2011-04-
14]

3.2.1.7 Otevřenost systému

Stejně jako ostatní archivy využívající software Eprints, podporuje repozitář IOE 

Eprints protokol OAI-PMH (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting). Repozitář IOE Eprints je registrován v centrále OAI (Open Archives 

Initiative) s bázovou URL adresou repozitáře http://eprints.ioe.ac.uk/perl/oai2

a identifikátor repozitáře má následující podobu: eprints.ioe.ac.uk.oai2.

Díky protokolu OAI-PMH jsou záznamy z repozitáře IOE Eprints přístupné také 

prostřednictvím souborného katalogu OCLC Wordcat v rámci služby OAIster, která 

umožňuje celosvětové integrované vyhledávání ve volně přístupných (Open Access) 

informačních zdrojů.

Uživatelům je k dispozici automatické upozorňování na novinky pomocí kanálu RSS 

(Rich Site Summary) ve verzi 1.0 a verzi 2.0 a standardu Atom (Atom Syndication 

Format) verze 1.0 pro rozesílání novinkových obsahů repozitáře [Institute of Education, 

2011b].

http://eprints.ioe.ac.uk/6578/
http://eprints.ioe.ac.uk/perl/oai2?verb=Identify
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3.2.2 peDOCS – oborový repozitář Německého institutu 
mezinárodního pedagogického výzkumu (DIPF)

Německý institut mezinárodního pedagogického výzkumu (Deutschen Institut für 

Internationale Pädagogische Forschung, dále DIPF, http://www.dipf.de) je 

neuniverzitní vědeckou institucí, která se zabývá praxí a výzkumem vzdělávání 

podporovaného vyspělou informační infrastrukturou. Institut v současné době 

zaměstnává asi 250 lidí a pracuje s ročním rozpočtem kolem 23 milionů Euro.

DIPF je tvořen 2 základními složkami: 

 Bildungsinformationen: Sekce zahrnuje Informační centrum se zaměřením na 

vzdělávání (Informationszentrum Bildung, http://www.dipf.de/de/bildungsinform

ation/informationszentrum-bildung-1), které nabízí informační služby ve všech 

oblastech vzdělávání: plnotextové a bibliografické databáze a informační 

systémy, neustále se rozvíjející informační portály na platformě webu 2.0, díky 

kterým zpřístupňuje nejen tištěnou odbornou literaturu, ale i plné texty 

a informace z výzkumů a Knihovnu dějin školství a pedagogického výzkumu

(Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung) v Berlíně. Se 700 000 svazky 

je druhou největší pedagogickou specializovanou knihovnou v Evropě. Další 

informační institucí, kterou DIPF spravuje je Frankfurtská vědecká knihovna

(Frankfurter Forschungsbibliothek), významná specializovaná knihovna s téměř 

200 000 svazky pedagogických dokumentů.

 Bildungsforschung – zajišťuje pracovní skupiny pro oblasti kvality vzdělávání 

a hodnocení, kontroly a financování vzdělávání a odborné přípravy a rozvoje.

3.2.2.1 Organizační, programové a technické zabezpečení archivu

Repozitář peDOCS (odborný dokumentační server) je produktem projektu 

Informačního centra Informationszentrum Bildung „Budování odborných repozitářů 

pro pedagogiku a vědy o výchově“. Cílem projektu bylo vybudovat Open Access 

repozitář pro odbornou komunitu pedagogů s přístupem k plnotextovým dokumentům, 

zejména preprintů a postprintů vědeckých prací a posílit tak elektronické publikování 

na principu Open Access. Repozitář peDOCS se stal součástí oborového portálu 

Fachportal Pägagogik.de (podrobněji kap. 3.5) a je v provozu od července 2007 

[Deutsches Institut, 2010a].

http://www.dipf.de/
http://www.dipf.de/de/bildungsinformation/informationszentrum-bildung-1
http://www.dipf.de/
http://www.dipf.de/de/institut/organisation/organisation-des-dipf/resolveuid/51bdf27bdcac83f38ed75243610f0148
http://www.dipf.de/de/institut/organisation/organisation-des-dipf/resolveuid/514ccf506be07e0cebe918c61ee0a2ed
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Repozitář peDOCS je postaven na webové aplikaci DIDoRe, která je založena 

na software Opus (Open publications system) verze 3.1 a programována v PHP5. 

Databáze je každodenně aktualizována a zálohována. K 15. dubnu 2011 bylo 

po provedení rešerše PY<=2011 zjištěno 1 889 záznamů dokumentů s retrospektivou až 

do roku 1993. Jádro repozitáře však tvoří záznamy dokumentů od roku 2007. Od 21. 

listopadu 2008 je repozitář peDOCS registrován v databázi ROAR s identifikačním 

číslem ROAR ID: 2 597. Ke stejnému datu ROAR uvádí 2 121 záznamů [BRODY, 

2005]. 

Repozitář peDOCS je přístupný prostřednictvím vlastního webového rozhraní 

(http://www.pedocs.de/), je součástí portálu Fachportal Pädagogik.de 

(http://www.fachportal-paedagogik.de/start.html) a bibliografickou oborovou databázi 

FIS Bildung Literaturdatenbank (http://www.fachportal-

paedagogik.de/fis_bildung/fis_form.html). Dokumenty a záznamy dokumentů 

v repozitáři jsou dostupné vyhledávacím robotům a navíc je zpracovává Německá 

národní knihovna a zpřístupňuje v rámci svého online katalogu. Informace o obsahu 

archivu sklízejí služby, jako jsou OAIster, MeInD (Metadata on Internet Documents25) 

a BASE (Bielefeld Academic Search Engine26)

3.2.2.2 Registrace uživatelů a vstupní zpracování dat

Autoři mohou do repozitáře peDOCS ukládat ještě nikde nepublikované dokumenty, 

preprinty a postprinty již publikovaných dokumentů, vysokoškolské kvalifikační práce 

jako disertace či habilitace nebo jinou šedou literaturu jako např. konferenční materiály 

apod. Publikování zde probíhá na základě Open Access, dokonce tvůrci webového 

rozhraní repozitáře zařadili mezi průvodní informace i poměrně rozsáhlý komentář 

o Open Access publikování s odkazy včetně linku na databázi vydavatelů podporujících 

volné publikování SHERPA/RoMEO [Deutsches Institut, 2010b]. 

Podmínkou vložení dokumentu do repozitáře peDOCS jsou vyřešená autorská práva 

a formát dokumentu, jediným přijímaným formátem je PDF (Portable Document 

Format). Dokument se nahraje pomocí formuláře Spravovat text (Texte melden), který 

se skládá ze 4 kroků. Prvním krokem je ověření, zda dokument v repozitáři již není, 

vyplnění typu dokumentu, typu licence a souhlas se zveřejněním dokumentu. V druhém 

                                               
25 Služba Knihovnického centra vysokých škol Severního Vestfálska (Hochschulbibliothekszentrum des 
Landes Nordrhein-Westfalen) http://www.meind.de/
26 Vyhledávač volně publikovaných vědeckých dokumentů na základě protokolu OAI-PMH 
http://www.base-search.net/

http://www.pedocs.de/
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_form.html
http://www.pedocs.de/
http://www.fachportal-paedagogik.de/start.html
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_form.html
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kroku autoři doplní do formuláře metadata o dokumentu včetně předmětového zařazení 

a abstraktu v jazyce originálu, příp. dalších jazycích. Třetí krok zobrazí přehled 

vyplněných polí pro kontrolu a ve čtvrtém kroku lze nahrát soubor v PDF [Deutsches 

Institut, 2010c].

3.2.2.3 Typologie zpracovávaných dokumentů

Autoři, kteří vkládají do repozitáře dokumenty je zařazují do 4 nabízených kategorií. 

Uživatelé podle této typologie mohou vyhledávat v rámci rejstříku (kromě kategorie 

První publikování). Počet záznamů v závorkách je platný k 14. dubnu 2011:

Článek ve sborníku -  Aufsatz (Sammelwerk)

Článek v časopise - Aufsatz (Zeitschrift)

Kniha (monografie) - Buch (Monographie)

První publikování - Erstveröffentlichung in pedosc

3.2.2.4 Datové a metadatové formáty

Repozitář peDOCS shromažďuje a zpřístupňuje pouze dokumenty ve formátu PDF, 

zejm. PDF/A. Všechny dokumenty mají jednotný vzhled titulních listů s hlavičkou 

DIPF a peDOCS včetně kontaktu v levém dolním rohu titulního listu, citací daného 

dokumentu a příslušných identifikátorů. Významná část dokumentů vznikla 

naskenováním a digitalizací pomocí OCR programů. Repozitář nepřijímá dynamické 

informační zdroje, jako jsou např. webové stránky či články z online časopisů v původní 

verzi. Dokumenty jsou popisovány pomocí metadatového standardu Dublin Core. 

Metadata pro popis dokumentů se shodují se selekčními údaji v rešeršním formuláři.

3.2.2.5 Předmětové třídění

Předmětový rejstřík repozitáře peDOCS tvoří 27 dílčích pedagogických disciplín, které 

už se dále nečlení. V závorce je uveden počet příslušných záznamů k 16. dubnu 2011. 

Historische Bildungsforschung (Historický pedagogický výzkum, 90)
Allgemeine Erziehungswissenschaft (Obecná pedagogika, 124)
Vergleichende Erziehungswissenschaft (Srovnávací pedagogika, 175)
Empirische Bildungsforschung (Empirický pedagogický výzkum, 266)
Bildungsorganisation, Bildungsplanung und Bildungsrecht (Organizace, plánování 
vzdělávání a školský zákon, 256)
Schulpädagogik (Školní pedagogika, 351)
Behindertenpädagogik (Speciální pedagogika, 107)
Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Odborné vzdělávání, 124)
Sozialpädagogik (Sociální pedagogika, 155)
Pädagogik der frühen Kindheit (Předškolní pedagogika, 122)
Erwachsenenbildung / Weiterbildung (Vzdělávání dospělých a další vzdělávání, 65)
Pädagogische Freizeitforschung und Sportpädagogik (Pedagogika volného času, 6)
Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft (Gender Studies, 30)
Medienpädagogik (Mediální pedagogika, 66)
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Umweltpädagogik (Pedagogika zaměřená na životní prostředí, 13)
Differentielle Erziehungs- und Bildungsforschung (Diferenciální vzdělávání a výzkum, 0)
Hochschulforschung und Hochschuldidaktik (Vysokoškolský výzkum a vysokoškolská 
didaktika, 104)
Pädagogische Psychologie (Pedagogická psychologie, 592)
Bildungssoziologie (Sociologie vzdělávání, 56)
Fachdidaktik (Oborová didaktika, 10)
Fachdidaktik/fächerübergreifende Bildungsthemen (Oborová didaktika/interdisciplinární 
vzdělávací témata, 37)
Fachdidaktik/mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer (Oborová didaktika/ 
matematicko-přírodovědné předměty, 26)
Fachdidaktik/musische Fächer (Oborová didaktika/ umělecké předměty, 8)
Fachdidaktik/praktische Fächer (Oborová didaktika/ praktické předměty, 1)
Fachdidaktik/sozialkundlich-philosophische Fächer (Oborová didaktika/sociálněvědné a 
filozofické předměty, 22)
Fachdidaktik/Sprache und Literatur (Oborová didaktika/jazyk a literatura, 20)
Sonstige (Jiné, 30)

Nejčetněji zastoupenou předmětovou kategorií mezi dokumenty v repozitáři peDOCS je 

školní pedagogika (351), empirický výzkum v pedagogice (266) a oblast organizace a 

plánování vzdělávání (256)27. 

V porovnání s britským repozitářem IOE Eprints (16 předmětových kategorií) je 

německé předmětové členění značně podrobnější a tematicky užší. Zaměřuje se pouze 

na pedagogické disciplíny a do příbuzných oborů zasahuje pouze prostřednictvím 

pedagogických hraničních disciplín. Oproti tomu britská kategorizace v IOE Eprins je 

mnohem obecnější a s přesahem nejen do humanitních a především sociálních věd, ale 

i do přírodních věd jako je geografie či matematika (viz Kap. 3.2.1.1)

3.2.2.6 Vyhledávání informací

Webové rozhraní pro vyhledávání obsahuje vedle vyhledávacího pole pro jednoduché 

vyhledávání v plném textu (Suchen) také možnost vyhledávání pokročilého (Erweiterte 

Suche), prohlížení rubrik (Browsen in Rubriken), prohlížení nově přidaných dokumentů 

(Neu eingetragene Publikationen) a možnost vložit do repozitáře nový dokument včetně 

odkazů na podmínky publikování. Vstupní obrazovka obsahuje i odkazy na webové 

stránky Německé iniciativy pro síťové informace (DINI - Deutsche Initiative 

für Netzwerkinformation), služby pro odběr novinek RSS 1.0 a odkaz na nápovědu 

k systému (Hilfe).

Základní funkce vyhledávání v repozitáři peDOCS:

                                               
27 Seznam převzat z webového rozhraní repozitáře peDOCS: 
http://www.pedocs.de/klassifikation.php?la=de&klassifikation=dgfe
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 Prohlížení repozitáře (Browsen in Publicationen): Repozitář lze prohlížet 

pomocí 4 rejstříků. V rejstříku typů dokumentů si uživatelé zvolí, zda požadují 

článek z časopisu, článek ze sborníku, či knihu. Předmětový rejstřík nabízí 

27 kategorií dílčích pedagogických disciplín (viz kap. 3.4.2.5). Autorský rejstřík 

k 16. dubnu 2011 vykazoval 1 642 jmen autorů řazených abecedně podle 

příjmení. U každého jména je v závorce uveden počet dokumentů, ve kterých 

mají autorskou roli. Rejstřík názvů časopisů ke stejnému datu obsahoval

95 titulů odborných časopisů.

 Jednoduché vyhledávání v repozitáři (Einfache Suche) umožňuje vkládat jeden 

či více vyhledávacích termínů se standardním nastavením vyhledání podle všech 

těchto termínů v plném textu dokumentu (booleovská funkce AND, kterou 

zajišťuje pole Alle Wörter). Dotaz lze rozšířit dodatečným zrušením funkce Alle 

Wörter, čímž dosáhneme disjunkce mezi vyhledávacími termíny. Stejná funkce 

je i v pokročilém vyhledávání.

 Pokročilé vyhledávání (Erweiterte Suche) je realizováno prostřednictvím 

přehledného formuláře se třemi vyhledávacími poli pro formulaci rešeršního 

dotazu standardně spojená funkcí AND (und) s možností změny na OR (oder). 

Selekčními údaji v repozitáři peDOCS jsou:

o Titel – vyhledá podle termínu v názvu dokumentu

o Person – vyhledá podle jména tvůrce dokumentu

o Freitext – vyhledá podle termínu v textu celého dokumentu

o Schlagwort – vyhledá podle předmětového hesla

o Urheber – vyhledá podle termínu obsaženého v názvu původce, zde instituce

o sonst. bet. Institution – vyhledá podle termínu obsaženého v názvu dalšího původce, zde 

instituce

o Abstract - vyhledá podle termínů v abstraktu dokumentu

o Dokumentart – vyhledá podle typu dokumentu

o Quelle – vyhledá podle termínu obsaženého v názvu zdrojového dokumentu

Rešeršní dotaz lze zpřesnit požadavkem na jazyk dokumentu (všechny, německy, 

anglicky, francouzsky, rusky, vícejazyčné a jiné), časovým omezením a volbou 

publikačního statusu (publikováno u vydavatele, recenzováno, vysokoškolská 

kvalifikační práce a publikační status není znám). Velmi prakticky se jeví stručná 

nápověda, jak vyplnit formulář a možnost nastavit počet zobrazených vyhledaných 

záznamů na stránku a jejich řazení podle roku vydání či názvu. Chybí zde možnost 
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modifikovat dotaz, ovšem při zpětném kroku v prohlížeči se formulář nevymaže 

a uživatel tak může zadaný dotaz doladit.

 Prohlížení naposledy přidaných záznamů – zde uživatel nalezne 10 nejnovějších 

záznamů dokumentů.

3.2.2.7 Zobrazování vyhledaných informací

Během formulace rešeršního dotazu je možno nastavit množství zobrazených 

vyhledaných záznamů na stránku (10, 25, 50 nebo všechny) a jejich řazení buď podle 

roku vydání od nejaktuálnějších dokumentů, nebo abecedně podle názvu dokumentu.

Po zadání rešeršního dotazu v rozhraní pro jednoduché a pokročilé vyhledávání 

i prohlížení záznamů se zobrazí seznam zkrácených záznamů dokumentů v podobě 

bibliografické citace s prolinkovaným názvem, který uživatele nasměruje k celému 

prezentačnímu záznamu vybraného dokumentu. 

Prezentační záznam je přehledně strukturován (viz Obrázek 3-7). Záhlaví záznamu 

tvoří graficky zvýrazněný název dokumentu následovaný jménem autora, typem 

dokumentu, jedinečnymi identifikátory a URL. Vlastní záznam obsahuje následující 

metadata: Název, Autor (v podobě aktivního odkazu na související záznamy), Zdroj 

(Originalveröffentlichung), Propojení na plný text v PDF (Dokument), Předmětová 

hesla v němčině (Schlagwörter (Deutsch)), Předmětové zařazení (Pädagogische 

Teildisziplin), Typ dokumentu (Dokumentart), Identifikátor (ISBN, ISSN…), Jazyk 

(Sprache), Rok vydání (Erscheinungsjahr), Datum zápisu do repozitáře (Eintrag erfolgt 

am), Publikační status (Begutachtungsstatus), Abstrakt v němčině (Abstract (Deutsch)), 

Statistika přístupů k dokumentu (Statistik), Kontrolní součty (Prüfsummen) a Možnost 

získání originálu (Bestellmöglichkeit) – odkazuje na internetové knihkupectví.

Zajímavou službou repozitáže peDOCS je statistika přístupů k dokumentu, která 

mapuje stahování plného textu a generuje přehledný graf stažení dokumentu v daném 

roce. Lze získat údaje o počtu stažení celkově, v daném roce, či měsíci a jakého 

průměru dokument dosáhl vůči dokumentům ve stejné kategorii typu dokumentu.

Uživatelům je k dispozici alertní služba RSS (Rich Site Summary). Umožňuje nastavit 

upozornění na novinky z konkrétní pedagogické disciplíny či disciplín a tyto lze ještě 

omezit kritériem typu dokumentu a jejich počtu.



89

Obrázek 3-7: Prezentační záznam článku ze sborníku v repozitáři peDOCS 
[http://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=3071&la=de, cit. 2011-04-16]

http://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=3071&la=de
http://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=3071&la=de
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3.3 Katalogy, portály, rozcestníky

Pedagogům se nabízí řada kvalitních informačních zdrojů i v prostředí volného webu. 

Většinou se jedná o webová sídla organizací či institucí působících v oblasti výchovy 

a vzdělávání. Některé organizace provozují webové portály, vybraní zástupci evropské 

provenience EURYDICE, IBE, německý Fachporal für Pädagogik a český 

INFO.EDU.CZ jsou blíže popsány níže. Portál je obecně definován jako webové sídlo, 

které poskytuje širokou škálu služeb a informací, často s možností jejich přizpůsobení 

uživateli podle osobních potřeb a zájmů [CELBOVÁ, 2003b].

Dalším typem informačních zdrojů typickým pro volný web je webový katalog neboli 

katalogový vyhledávací nástroj. Podle TDKIV jde o předmětově uspořádaný adresář 

webových zdrojů, který je založen na intelektuálním sběru informací o zdrojích 

dostupných na WWW. Jeho základní funkcí je vyhledávání informačních zdrojů pomocí 

hierarchicky uspořádaných tematických kategorií [SKLENÁK, 2003]. Specifickou 

službou v síťovém prostředí je předmětová brána, která zprostředkovává přístup 

k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického

zaměření. Zpřístupňované informační zdroje procházejí procesem intelektuálního nebo 

automatického výběru a zpracování na základě definovaných formálních 

a kvalitativních kritérií. Součástí předmětové brány je obvykle klasifikační systém 

členící informační zdroje podle oborů; kromě toho lze předmětovou bránu prohledávat 

pomocí klíčových slov [SKLENÁK, 2001, s. 377]. Charakterizovaným reprezentantem 

pro oblast pedagogiky bude předmětová brána Intute : Vzdělávání a výzkumné metody.

Vedle popisovaných informačních zdrojů existuje mnoho dalších webových zdrojů 

relevantních pro odborníky z oblasti pedagogických věd. Za zmínku stojí např. 

mezinárodní kolaborativní systém spojující webový portál se znalostní databází, 

systémy pro sdílení informací, wiki komunitu a řadu internetových služeb e-Framework 

for education and research (http://www.e-framework.org). Systém je zřizovaný a 

sponzorovaný australským a novozélandským ministerstvem školství, britskou 

Spojeným výborem pro informační systémy (JISC) a nadací Surf Foundation.

Progresívním portálem z českého pedagogického prostředí se zdá být Metodický portál 

RVP (Rámcového vzdělávacího programu, http://rvp.cz/, ISSN: 1802-4785), který nese 

podnázev Inspirace a zkušenosti učitelů, jenž vystihuje jeho účel a cíl. Tento moderně 

koncipovaný portál využívající možnosti Webu 2.0 zřizuje MŠMT a je součástí projektu 

Metodika II.

http://rvp.cz/
http://www.e-framework.org/
http://rvp.cz/
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

ČR. Zajímavostí je multimedialita projektu a propojení s e-lerningovými aplikacemi.

3.3.1 Portál Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO

Mezinárodní úřad pro vzdělávání UNESCO (IBE, International Bureau of Education, 

http://www.ibe.unesco.org) je podřízenou institucí Organizace spojených národů pro 

vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO, United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization), která se specializuje na obsah, strukturu a metody vzdělávání. 

IBE od svého založení v roce 1925 sídlí ve švýcarské Ženevě, ale buduje sítě pro sdílení 

zkušeností s rozvojem vzdělávání ve všech regionech světa.

IBE vytváří a spravuje řadu odborných zdrojů od databází přes zprávy, studie, pracovní 

materiály a publikace až po specializované sbírky. Stává se tak významným 

informačním zdrojem pro pedagogický výzkum, strategie a management vzdělávání 

v pedagogické i politické rovině. Vedle publikování srovnávacích studií, výzkumných 

zpráv a tvorby strategických dokumentů a mezinárodních smluv IBE pořádá 

Mezinárodní konferenci o vzdělávání (ICE, International Conference on Education) 

a poskytuje řadu služeb28[International Bureau of Education. 2011].

3.3.1.1 Informační služby IBE

IBE provozuje informační webový portál v šesti světových jazycích (angličtina, 

francouzština, španělština, ruština, čínština a arabština). Portál prezentuje instituci 

a zpřístupňuje aktuální i archivní informace z činnosti IBE (viz Obrázek 3-8). Základní 

struktura webu je koncipována do sedmi sekcí: Domovská stránka (Homepage), 

Informace o IBE (About the IBE), Témata (Themes), Oblasti činnosti (Area of action), 

Informace z mezinárodních činností (Woldwide), Společenství (Communities) a Služby 

(Services). Vzhledem k tématu práce bude podrobněji popsána poslední jmenovaná 

sekce Služby, která zpřístupňuje online materiály IBE a odkazuje na související externí 

zdroje. Klade si tak za cíl prostřednictvím volného přístupu k informacím zkvalitňovat 

rozvoj vzdělávacích programů na celém světě.

3.3.1.1.1 Online služby Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO

Online služby Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO představují dvě základní 

kategorie. Zaprvé interní online materiály IBE a zadruhé externí odkazy na zdroje 

                                               
28 Více informací o činnosti IBE na URL: http://www.ibe.unesco.org/en.html

http://www.ibe.unesco.org/
http://www.ibe.unesco.org/
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týkající vzdělávacích kurikul a na národní vzdělávací agentury [International Bureau of 

Education. 2011a].

a) Online materiály

IBE shromažďuje, systematizuje a šíří informace o vzdělávacích systémech a školních 

osnovách. Výstupem této činnosti jsou volně dostupné online databáze doplněné 

o jednoduché a uživatelsky vlídné vyhledávací rozhraní. Jádrem systému jsou čtyři 

stěžejní databáze: Světová data ve vzdělávání (World Data on Education, WDE) 

zpřístupňuje profily světových vzdělávacích systémů, dokumenty jsou dostupné ve 

formátu PDF. Databáze Národních dokumentací (Country Dossiers) z jednoho 

webového rozhraní odkazuje na národní informační zdroje z oblasti výchovy 

a vzdělávání, včetně oficiálních zpráv a informací národních vzdělávacích agentur. 

Digitální knihovna národních zpráv 1932-2008 (IBE Digital Library of National 

Reports 1932-2008) tvoří unikátní soubor více jak 3 000 národních zpráv o vzdělání. 

Online katalog IBEDOCS (Electronic Catalogue IBEDOCS) zpřístupňuje dokumenty

a publikace z produkce IBE s retrospektivou do roku 1927. Databáze primárně obsahuje 

bibliografické záznamy Dokumentačního střediska IBE, ale zpřístupňuje i vybrané plné 

texty dokumentů. K dalším online materiálům patří např. tréninkové nástroje a 

informační prameny k projektům IBE nebo báze vykonaných alertních služeb.

Obrázek 3-8: Domovská stránka Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO, 
http://www.ibe.unesco.org [cit. 2011-07-10]

http://www.ibe.unesco.org/
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3.3.1.1.2 Vyhledávání v Online katalogu IBEDOCS

Vyhledávání v katalogu IBEDOCS je možno realizovat trojím způsobem. Standardně je 

uživateli nabízeno jednoduché vyhledávání (Basic search) s jedním rešeršním polem. 

Pokud uživatel požaduje národní zprávu, využije jednoduchou vyhledávací masku pro 

vyhledávání národních zpráv z Mezinárodní konference o vzdělávání (National 

Reports). Vyhledávací maska obsahuje 3 pole pro vložení volně tvořeného termínu, pole 

pro výběr země a pole pro limitaci datem vydání. Navíc lze vybrat konkrétní vydání 

dokumentu podle pořadí konání konference (Search a session) a vymazat formulář 

pomocí tlačítka Clear. Formulář pokročilého vyhledávání (Advanced search, viz

Obrázek 3-9) umožňuje vyhledávat podle slov z názvu dokumentu (Words from title), 

podle slov ve volném textu (Words from text), jména autora (Author), jména 

korporativního autora (Corporate author), roku vydání či intervalu vydávání 

(Publication year), podle názvu edice (Series) – pole nabízí na výběr z publikovaných 

edic IBE. Dalším selekčním polem je název akce (Meeting), kód dokumentu 

přidělovaný IBE (Document code), ISBN/ISSN, Call Number a deskriptor z tezauru 

UNESCO, který je nutno přebírat z rejstříku. Vyhledávání se spouští tlačítkem OK, 

tlačítko Clear form kompletně vymaže formulář.

Vyhledané výsledky se zobrazují v podobě zkrácených záznamů, 50 záznamů 

na stránku. Tlačítko More vyvolá zobrazení úplného záznamu dokumentu s těmito 

metadaty: Název, Autor/Korporativní autor, Datum vydání, Kolace, Původní jazyk, 

Jazykové verze, Přepis názvu do nelatinkových písem, Kód dokumentu, Poznámka, 

Hlavní deskriptor, Korporace jako předmět, Název konference, Pořadí konference, 

Místo konání konference, Datum konání konference, Online dostupnost, typ 

dokumentu, Katalogové číslo a Kód zdroje.

3.3.1.1.3 Tezaurus UNESCO-IBE

Tezaurus UNESCO-IBE (UNESCO-IBE Education Thesaurus) je důležitým 

indexačním nástrojem v oblasti výchovy a vzdělávání, především pro potřeby online 

katalogu IBEDOCS, ale i řady pedagogických dokumentačních středisek na celém 

světě. Tezaurus je dostupný online i v tištěné podobě. V současné době je k dispozici 

aktuální 6. vydání z roku 2007.

Na webových stránkách IBE jsou vystaveny ke stažení seznamy deskriptorů 

a identifikátorů ve formátu PDF. Konkrétně se jedná o abecední, předmětový a 
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permutovaný rejstřík deskriptorů Tezauru UNESCO-IBE. Vedle rejstříků je online 

dostupná aplikace pro abecední prohlížení deskriptorů. Deskriptory jsou uspořádány 

ve stromové struktuře, označeny číselnou předmětovou kategorií a opatřeny historickou 

poznámkou. Hierarchické vztahy a vztahy ekvivalence v tezauru jsou aktivně propojeny 

hypertextovými odkazy.

Obrázek 3-9: Uživatelské rozhraní pro pokročilé vyhledávání v katalogu IBEDOCS, 
http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/ibedocs-en/advanced-search.html, [cit. 2011-07-10]

b) Externí odkazy

IBE odkazuje na dva online informační zdroje. Prvním je přehled národních 

vzdělávacích kurikul (Curricular resources). Pokud jsou informace dostupné, což není 

pravidlem, obsahují dokument s minimálními povinnými informacemi ve formátu PDF 

a odkazy na národní vzdělávací agentury. Informační obsah závisí na konkrétních 

národních institucích. Stejným způsobem jsou strukturované i informace v druhém 

zdroji, který se snaží koncentrovat do jednoho rozhraní informace o národních 

agenturách ve vzdělávání z celého světa (National education agencies).

Informační portál Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO (IBE) lze označit 

za kvalitní a informačně bohatý informační zdroj z oblasti vzdělávání, zejména 

vzdělávacích systémů a vzdělávacích kurikul. Jeho pravidelná aktualizace a uživatelská 

vstřícnost, intuitivnost a jednoduchost jsou velkou předností. Portál propojuje atraktivní 

webovou prezentaci a bibliografické a faktografické databáze vytvářené IBE, 

http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/ibedocs-en/advanced-search.html
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praktickým nástrojem z hlediska informačního pracovníka je integrace tezauru 

UNESCO a služby typu Alert, které systém dokonce archivuje a vytváří z nich další 

databázi. Slabinou databází, které jsou postaveny na správě a aktualizaci externími 

institucemi, je jejich obsahová nevyváženost. Příkladem budiž porovnání informací 

o národních agenturách ve vzdělávání ve Finsku a v Srbsku. Finsko se prezentuje se 

všemi podrobnostmi, včetně fotografií, Srbsko informace neposkytuje vůbec. 

Pro zajímavost Česká republika do systému přispívá odkazy na webové prezentace 

MŠMT a jeho podřízených institucí, pedagogické konference a výzkumné pedagogické 

organizace.

3.3.2 Eurydice – informace o vzdělávacích systémech a politikách 
v Evropě

Institucionální síť Eurydice – informace o vzdělávacích systémech a politikách v Evropě

(http://www.eurydice.org) sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné 

informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě. Výsledky 

její práce jsou zaměřeny na strukturu a organizaci vzdělávání v Evropě. Publikace 

Eurydice, které vycházejí v elektronické i tištěné podobě, nabízejí popis národních 

systémů vzdělávání, tematické srovnávací analýzy a také statistické údaje a ukazatele

(Obrázek 3-10).

3.3.2.1 Organizační zabezpečení a vymezení činnosti

Síť Eurydice byla založena Evropskou komisí v Bruselu roku 1980. Skládá se 

z evropského oddělení zřízeného v Bruselu a z národních oddělení vzniklých 

při ministerstvech školství ve všech zemích, kde vyvíjí svou činnost Socrates, program 

Evropské unie pro oblast vzdělávání. Eurydice tvoří jeho neoddělitelnou součást 

od roku 1995. Síť přispívá k evropské spolupráci ve vzdělávání výměnou informací 

o politice a systémech vzdělávání a zpracováváním studií ke společným otázkám 

v této oblasti. Eurydice je funkční síť vzájemně propojená spoluprací všech oddělení. 

Evropské oddělení koordinuje činnost, koncipuje a rozesílá většinu publikací, navrhuje 

a spravuje databáze Eurydice a ústřední webové stránky. Národní oddělení sbírají údaje, 

podílejí se na jejich vyhodnocování a starají se o to, aby se informační výstupy dostaly 

k cílovým skupinám v dané zemi. Ve většině zemí spadají národní oddělení pod 

ministerstvo školství. V některých případech jsou umístěna do dokumentačních 

středisek nebo do správních či výzkumných institucí.

http://www.eurydice.org/
http://www.eurydice.org/
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V souvislosti s vývojem požadavků přichází síť Eurydice od původně spíše 

dokumentační povahy informačních výstupů k vydávání studií na konkrétně definovaná 

témata. Úkolem Eurydice je: 

 získávat základní údaje

 bezprostředně informovat o současných trendech vývoje

 porovnávat jednotlivé systémy, činnosti a politiky s ohledem na kontext

 zvažovat, pokud je to na místě, význam aktuálních námětů diskusí a předmětů 
reforem z hlediska dlouhodobých trendů

 vypracovávat ukazatele a sledovat jejich změny

 přispívat k vytváření strategických analýz se zřetelem k budoucímu vývoji

 sjednocovat a třídit výsledky průzkumů

 seznamovat s dostupnými informačními zdroji

Posláním sítě Eurydice je především poskytovat potřebné informace a odborné studie 

politikům, řídícím pracovníkům a všem, kdo působí v oblasti vzdělávání. 

Z geografického hlediska se do sítě zapojují členské státy EU, tři země Evropského 

sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského hospodářského 

prostoru (EHP) a kandidátské země zapojené do programu Socrates.

Obrázek 3-10: Domovská stránka sítě Eurydice [http://www.eurydice.org, cit. 2011-07-03]

3.3.2.2 Výstupy a služby sítě Eurydice

Institucionální síť Eurydice pravidelně publikuje srovnatelné, pravidelně aktualizované 

monografie o organizaci vzdělávacích systémů, srovnávací studie na témata, o která 

http://www.eurydice.org/
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mají Evropská společenství zájem, shromažďuje a zveřejňuje statistické ukazatele. 

Konkrétně se jedná o následující ediční řady:

 Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě
 Klíčová témata vzdělávání v Evropě
 Studie Eurydice – analýzy témat, o něž mají zájem evropská společenství, přinášejí přehled, 

který umožňuje srovnání a ukazuje hlavní směry vývoje na evropské úrovni.
 Přehledy Eurydice – podklady k politickým úvahám nad strategickými otázkami, o nichž jednají 

evropští politici
 Evropský glosář školství – vícedílný slovník, který přináší soubor národních termínů užívaných 

v různých vzdělávacích systémech [Evropská komise, 2003].

3.3.2.3 Databáze vzdělávacích systémů v Evropě Eurybase

Institucionální síť Eurydice poskytuje svým uživatelům databázi Eurybase 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php) velmi podrobně 

zpracovávající všechny vzdělávací systémy zemí zahrnutých do sítě. V roce 2011 

databáze obsahovala celkem 34 dokumentů ve formátu PDF z 31 evropských zemí. 

Každý systém je popsán podle stejného vzoru, anglicky a většinou také v národním 

jazyku nebo jazycích. Popis je doplněn výčtem související legislativy, seznamem 

institucí, glosářem a bibliografií. Databáze navržená Evropským oddělením Eurydice 

nachází široké využití jako zdroj informací jak uvnitř, tak i vně sítě. Koncept svého 

příspěvku a každoroční aktualizaci připravují jednotlivá národní oddělení.

Databáze Eurybase nedisponuje systémem pro vyhledávání, je strukturována jako 

přehled vzdělávacích systémů abecedně uspořádaný podle názvů zemí v angličtině.

U každé země jsou 3 dokumenty: Národní systém – přehled (National System 

Overviews), Popis národního vzdělávacího systému (National Education System 

Descriptions) a Struktura vzdělávání a odborné přípravy (Structures of Education and 

Training Systems).

Každý národní příspěvek obsahuje následující části: politická a ekonomická 

východiska, obecná organizace školského systému a správa školství, předškolní 

výchova, primární, sekundární a terciární vzdělávání, vzdělávání dospělých, pedagogičtí 

a akademičtí pracovníci, evaluace školského systému, speciální školství, evropská a 

mezinárodní dimenze ve vzdělávání [Evropská komise, 2003].

3.3.2.4 TESE – tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

Součástí činnosti Eurydice je také zapojení do tvorby tezaurů pro oblast vzdělávání. 

Od roku 1984 budovala a spravovala Tezaurus EUDISED (European Documentation 

and Information System for Education – Evropský dokumentační a informační systém 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php
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pro vzdělávání), z něhož se vyvinul Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

(Thesaurus for Education Systems in Europe, TESE). 

Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE je řízený slovník pro indexování textů 

z oblasti vzdělávacích systémů a vzdělávací politiky v Evropě. Byl vypracován 

v souladu se směrnicemi ISO 2788-1986 a 5964-1985 a je vystaven na centrální webové 

stránce Eurydice (http://www.eurydice.org), kde mohou uživatelé používat a zdarma 

stahovat abecední, systematický i rotovaný rejstřík ve formátu PDF a XML. Kromě 

toho byl v TESE zpřístupněn soubor CSV (Comma-Separated-Value), který umožňuje 

snadný přenos dat do jiných systémů [Výkonná agentura, 2009]. TESE je primárně 

nástrojem pro indexování dokumentů sítě Eurydice a měl by být užitečným nástrojem 

i pro další organizace, které se zabývají šířením informací o vzdělávacích systémech.

V TESE jsou deskriptory uspořádány ve dvou vrstvách. Horní vrstvu tvoří základní 

okruhy, dolní vrstvu mikrotezaury. Několik málo deskriptorů je umístěno 

v doplňkových seznamech připojených k tezauru. Základních okruhů TESE je celkem 

šest: obecné pojmy, jednotky a systémy, procesy, činitelé, nástroje, kontext. Každá 

jazyková verze TESE obsahuje předmluvu a úvod a abecední, systematický a rotovaný 

rejstřík.

Mikrotezaury tvoří podřízenou úroveň jako uskupení hierarchicky strukturovaných 

deskriptorů patřících do jedné tematické oblasti. Mikrotezaurů TESE je celkem 17:

 Teorie výchovy a vzdělávání

 systémy vzdělávání

 Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami

 Vzdělávací politika a školská správa

 Financování vzdělávání

 Školy nebo výchovně-vzdělávací zařízení

 Obsah výchovy a vzdělávání

 Výuka a učení (procesy a metodika)

 Hodnocení a poradenství

 Chování a osobnost

 Partneři ve výchově a vzdělávání

 Evropská unie

 Informace, komunikace, statistiky

 Politika, legislativa, veřejná správa

 Sociální prostředí (společnost, kultura, jazyk a náboženství)

 Ekonomické prostředí (ekonomika, práce a zaměstnanost)

 Jazyky

Informační síť o vzdělávání v Evropě Eurydice je významným informačním pramenem 

o vzdělávacích systémech zejména pro management školství. Funguje na základě 

spolupráce národních středisek, v České republice jím je Ústav pro informace 

http://www.eurydice.org/
http://www.eurydice.org/
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ve vzdělávání. Vedle bohaté publikační činnosti, Eurydice spravuje databázi evropských 

vzdělávacích systémů Eurybase a Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE, o 

jehož terminologii se opírá i Český pedagogický tezaurus (viz Kap. 3.1.3.3).

3.3.3 Oborový portál FACHPORTALpaedagogik.de

V rámci projektu německého Informačního centra pro vzdělávání (Informationszentrum 

Bildung, IZB) a Institutu pro mezinárodní pedagogický výzkum (Deutschen Institut für 

Internationale Pädagogische Forschung, DIPF, http://www.dipf.de) byla online 

zpřístupněna v srpnu 2005 internetová oborová brána založená na volném přístupu 

(Open Access) s názvem Fachportal Pädagogik.de (http://www.fachportal-

paedagogik.de). Portál Fachportal Pädagogik.de je součástí německého konsorcia 

virtuálních knihoven a předmětových bran vascoda (Verbund der Virtuellen 

Fachbibliotheken und Fachportale, http://vascoda.wordpress.com/) a je financován 

Německou nadací výzkumu (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG).

Brána tvoří jednotné uživatelské rozhraní pro odborné informace z pedagogiky 

a pedagogického výzkumu založené na bibliografických a plnotextových databázích. 

Portál Fachportal Pädagogik.de uživatele odkazuje zejména na volně dostupné 

informační zdroje, spolupracuje však i s komerčními producenty informací. 

Geografický záběr zdroje je primárně národního charakteru, tzn. je určen německým 

odborníkům. Ovšem uživatelské rozhraní má verzi v anglickém jazyce a díky politice

otevřeného přístupu mohou zdroj požívat i odborníci z dalších oblastí.

3.3.3.1 Služby a výstupy systému

Oborový portál sdružuje tři základní rešeršní systémy. Jedná se o databázi systému 

odborných informací pro výchovu a vzdělávání (FIS Bildung Literaturdatenbank), která 

je jádrem celého portálu. Od roku 1994 shromažďuje pedagogické informace 

ze stěžejních německých oborových zdrojů 29 . Dalším zdrojem je digitální repozitář 

pedocs.de, o kterém podrobně pojednává kapitola 3.2.2 a rozsáhlý předmětový katalog 

pedagogických informací (Themenkatalog Erziehungswissenschaft). Nadstavbou nad 

všemi dílčími systémy je metavyhledávač s rozhraním pro jednoduché a pokročilé 

vyhledávání (Metasuche).

                                               
29 Seznam spolupracujících institucí na URL: http://www.fachportal-
paedagogik.de/fis_bildung/kooperationspartner.html

http://www.dipf.de/
http://vascoda.wordpress.com/
http://www.dipf.de/
http://www.fachportal-paedagogik.de/
http://vascoda.wordpress.com/
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Předmětový katalog

Předmětové vyhledávání v rámci portálu Fachportal Pädagogik.de lze provádět 

přes předmětový katalog, který je členěn do třech úrovní. Uživatel vybírá ze seznamu 

výzkumných oblastí, kterých je celkem 14:

Historische Bildungsforschung (Historický pedagogický výzkum)
Allgemeine Erziehungswissenschaft (Obecná pedagogika)
Bildungsorganisation, Bildungsplanung und Bildungsrecht (Organizace, plánování 
vzdělávání a školský zákon)
Empirische Bildungsforschung (Empirický pedagogický výzkum)
Schulpädagogik (Školní pedagogika)
Vergleichende Erziehungswissenschaft (Srovnávací pedagogika)
Behindertenpädagogik (Speciální pedagogika)
Sozialpädagogik (Sociální pedagogika)
Pädagogik der frühen Kindheit (Předškolní pedagogika)
Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Odborné vzdělávání)
Erwachsenenbildung / Weiterbildung (Vzdělávání dospělých a další vzdělávání)
Frauen- und Geschlechterforschung (Gender Studies)
Medienpädagogik (Mediální pedagogika)
Hochschulforschung und Hochschuldidaktik (Vysokoškolský výzkum a vysokoškolská 
didaktika)

V další záložce jsou uživatelům nabídnuty vybrané systémy označené jako Typy pro 

výzkum, výuku a vzdělávání (Tipps: Forschen, Lehren, Lernen) a uživatel má možnost 

pomocí ikony Link vorschlagen vložit nový odkaz na systém.

Každá z výzkumných oblastí je dále členěna na Všeobecné informace, Materiály k dané 

oblasti, kde jsou odkazovány sbírky digitálních textů a online časopisy, Výzkumná 

témata a Mezinárodní a zahraniční zdroje. Na třetí úrovni katalogu jsou zkrácené 

záznamy primárních zdrojů s jejich aktuálními URL. Aktuálnost je zajišťována 

možností opravit nefunkční URL přímo ve zkrácených záznamech. Úplný záznam 

dokumentu vyvolá odkaz Details a obsahuje formální informace (název, URL), 

obsahové informace (popis, obor vzdělávání, předmět a tematická kategorie, kategorii 

zdroje, kategorii média, jazyk, klíčová slova) a doplňující informace (autor, kontakt 

na autora, emailová adresa, z níž byl dokument poslán a datum poslední úpravy).

3.3.3.2 Vyhledávání v Databázi systému odborných informací pro 
výchovu a vzdělávání

Databáze systému odborných informací pro výchovu a vzdělávání (FIS Bildung 

Literaturdatenbank 30 ) disponuje rozhraními pro jednoduché (Einfache Suche) 

i pokročilé (Erweitere Suche) vyhledávání. Vyhledávací maska pokročilého 

vyhledávání obsahuje 5 vyhledávacích polí, kde lze vyhledávat na základě selekčních 

                                               
30 URL: http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/index.html
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polí (volně v textu – Freitext, klíčová slova – Schlagwörter, název – Titel, rok vydání –

Jahr, osoby – Personen, časopis – Zeitschrift, instituce – Institutionen, zdrojový 

dokument – Quelle, aktualizace – Update). Navíc nabízí limitační pole, která umožňují 

omezit rešeršní dotaz jazykovým kritériem (německy, anglicky, francouzsky, jiný) 

a podle typu dokumentu (monografie, příspěvky ze sborníků, články z časopisů). 

Nechybí ani možnost nastavení počtu zobrazených výsledků a nápověda k systému. 

Významnou pomůckou pro rešeršéry jsou rejstřík klíčových slov a autorský rejstřík.

Obrázek 3-11: Zobrazení úplného záznamu příspěvku ve sborníku v systému FIS 
Bildung Literaturdatenbank [http://www.fachportal-

paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=850912, cit. 2011-07-04]

Obrázek 3-11 demonstruje úplný prezentační záznam příspěvku ve sborníku, který byl 

vyhledán v databázi FIS. Záznam obsahuje následující popisná metadata: autor, název, 

zdrojový dokument, řada, součásti, jazyk, typ dokumentu, ISBN, klíčová slova, 

abstrakt, vloženo, aktualizováno, poznámky.

3.3.3.3 Metavyhledávání v rámci portálu Fachportal Pädagogik.de

Nadstavbou nad výše uvedenými systémy je metavyhledávač (Metasuche) ve verzi pro 

jednoduché (Einfache Suche) a pokročilé (Erweitere Suche) vyhledávání31. Webové 

rozhraní pokročilého vyhledávání nabízí 4 vyhledávací pole. Selekčními údaji jsou: 

Název/Jméno (Titel/Name), Klíčová slova/Místo (Schlagwörter/Ort) a možnost 

                                               
31 URL: http://www.fachportal-paedagogik.de/metasuche/erweiterte_suche.html

http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=850912
http://www.fachportal-paedagogik.de/metasuche/info.html?db=base&zurueck=1
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vyhledávat termín kdekoliv ve volném textu (Freitext). Dotaz lze omezit rokem vydání 

a volbou databází, v nichž bude dotaz realizován.

Metavyhledávač portálu Fachportal Pädagogik.de provádí vyhledávání nad těmito 

elektronickými informačními zdroji:

    BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
    Bildungslexikon des Deutschen Bildungsservers
    BildungsSysteme International
    British Education Index (Selection)
    DaQS - Datenbank zur Qualität von Schule
    DEPOT (Datenbank editorischer Merkmale pädagogischer Fachzeitschriften)
    ERIC (Education Resources Information Center)
    Datenbank Bildungsmedien
    FIS Bildung Literaturdatenbank
    Glossar für das Bildungswesen in der BRD
    Historische Bildungsforschung Online (HBO)
    Institutionen
    Intute
    Katalog der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung
    Onlineressourcen des Deutschen Bildungsservers
    Pictura Paedagogica Online
    Projektedatenbank (Innovationsportal)
    SOFIS - Sozialwissenschaftliches Forschungsinformationssystem
    SOLIS - Sozialwissenschaftliches Literaturinformationssystem
   Veranstaltungen

    Videodatenbank "Schulunterricht in der DDR"
    Wettbewerbe
    ZDF-Katalog für Unterricht und Bildungsmedien
    ZeitDok - Zeitungsdokumentation Bildungswesen

Uživatelé však nemusí volit přímo konkrétní databázi, ale mohou si vybrat jednu 

ze šesti tematických oblastí, v nichž jsou implicitně seskupeny databáze podle 

předmětového zaměření. Ikona zobrazuje výčet zdrojů, které jsou v daném tématu 

obsaženy. Předmětové skupiny databází jsou:

Literatur (Literuatura)
Internet-Ressourcen (Internetové zdroje)
Fakten (Fakta)
Medienkataloge (Katalogy médií)
Bildungsgeschichte(Dějiny vzdělávání)
Internationales (Mezinárodní)

Pro případ neúspěšné rešerše je do rešeršního formuláře integrováno pole jednoduchého 

vyhledávání služby Google Scholar BETA. 
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3.3.4 Portál o školství a vzdělávání INFO.EDU.CZ 

Český Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV, http://www.uiv.cz/) provozuje 

nekomerční informační portál pro pedagogy nazvaný Portál o školství a vzdělávání 

INFO.EDU.CZ (dále INFO.EDU.CZ,  http://info.edu.cz/). ÚIV prostřednictvím portálu 

poskytoval informace a poradenské služby z oblasti školství a vzdělávání zejména 

žákům a studentům, rodičům, učitelům a pracovníkům škol, odborníkům, pracovníkům 

veřejné správy a novinářům.

V souvislosti s reorganizací podřízených složek Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy (MŠMT) a zrušení ÚIV poskytované služby a správu portálu 

od 1. července 2011 spadají do působnosti České školní inspekce. Portál INFO.EDU.CZ 

je tvořen na základě zásad funkčnosti i přístupnosti obsahu, a to podle nejrozšířenějších 

metodik v ČR Pravidel pro tvorbu přístupného webu, vydaných MI ČR, WCAG 1.0 

a metodiky Blind Friendly Web.

3.3.4.1 Služby a obsah portálu INFO.EDU.CZ

Portál INFO.EDU.CZ poskytuje služby v rovině informační - jako jednotný a 

komplexní systém informací o školství, výchově a vzdělávání, v rovině komunikační -

jako komunikační platforma pro výměnu názorů a zkušeností mezi školami, institucemi 

státní správy a koncovými uživateli, v rovině vzdělávací - jako zdroj informací 

a metodické podpory vhodných pedagogických a vzdělávacích metod a nástrojů.

Portál INFO.EDU.CZ nabízí uživatelům možnost vytvoření uživatelského účtu. 

Registrovaní uživatelé mají oproti neregistrovaným uživatelům umožněno vkládat 

diskusní příspěvky, sdílení vzdělávacího obsahu, vyhledávání odborníků v modulu 

Databáze expertů (kladení dotazů expertům).

Informace poskytované portálem INFO.EDU.CZ se v závislosti na svém původu dělí 

na garantované, které jsou poskytovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) a jeho přímo řízenými organizacemi, které odpovídají za jejich věcnou 

správnost, a negarantované, které pocházejí z jiných než výše uvedených zdrojů (např. 

zprávy z médií, diskusní příspěvky, akce) [Ústav pro informace, 2010].

Dokumenty (představující hlavní část garantovaného obsahu) jsou tematicky členěny 

do 8 základních kategorií, z nichž některé jsou uloženy přímo na portálu 

INFO.EDU.CZ, jiní pocházejí z externích zdrojů (např. z WWW stránek přímo řízených 

organizací MŠMT) a portál INFO.EDU.CZ na ně pouze odkazuje.

http://www.uiv.cz/
http://info.edu.cz/
http://www.uiv.cz/
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 Výchova a vzdělávání – poskytuje informace o českém vzdělávacím systému. 

Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích 

projektech, soutěžích a akcích. Uživatel zde nalezne pododdíly O vzdělávacím 

systému ČR, Maturita, závěr studia, Evaluace vzdělávání a hodnocení škol, 

Volba školy a přijímací řízení, Vzdělávací projekty, programy, akce.

 Poradenské služby ve školství - zahrnují dokumenty, jež poskytují informace 

o psychologicko-pedagogickém poradenství, prevenci sociálně patologických 

jevů, přehled linek důvěry, bezpečí, krizových center a středisek výchovné péče. 

Součástí poradenství je také informace o nabídce aktuálních rekvalifikačních 

kurzů a vysokoškolské poradenství. Tato sekce je dále členěna na 5 pododdílů 

(Výchovné poradenství, Pedagogicko-psychologické poradenství, Speciálně 

pedagogické poradenství, Prevence sociálně patologických jevů, Kariérové 

a vysokoškolské poradenství).

 Knihovna – nabízí výběr z nových knih a periodik primárně z oblasti 

pedagogiky a psychologie, knižní novinky pro děti a mládež, učebnice a učební 

pomůcky či publikace o školství a vzdělávání. Podsekce jsou rozděleny 

na Knihovní katalogy (zavádějící označení, protože sekce obsahuje 

nestrukturované odkazy na novinky ve fondu NPKK a NK ČR, výběrové 

bibliografie a vypracované rešerše), Učebnice a studijní příručky, Publikace 

o školství a vzdělávání (nejobsáhlejší sekce odkazující na české a evropské 

koncepční a hodnotící publikace), Periodika (Maturitní zpravodaj a bulletin 

národního projektu Na cestě ke kvalitě) a Ostatní publikace.

 Mezinárodní aktivity - dokumenty obsahující informace o vzdělávání cizinců 

u nás a našich žáků v zahraničí, o zahraničních vzdělávacích systémech, 

o mezinárodních projektech a spolupráci ve vědě a výzkumu. Tématům 

odpovídají podsekce Mezinárodní dimenze vzdělávání, O zahraničních 

vzdělávacích systémech, Mezinárodní projekty a programy, Mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji.

 Volný čas – informace z oblasti volnočasové a mimoškolní pedagogiky 

v podsekcích Zájmové aktivity, Mimoškolní soutěže, Materiály středisek 

volného času a Prázdninové aktivity.

 Legislativa, normy – vedle školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) zde 

uživatel nalezne přehled základní školské legislativy (Základní legislativa 
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související se školstvím), Metodické pokyny, Rámcové vzdělávací programy, 

učební dokumenty, Základní dokumenty o školství a vzdělávání (Výroční 

zprávy, Dlouhodobé záměry, Koncepce apod.) a prázdný odkaz Práva dětí 

a mládeže.

 Statistika, výzkum a vývoj – obsahuje chronologicky řazené statistické údaje 

o českém školství a informace z mezinárodních výzkumů (sekce Statistické 

údaje o školství, Mezinárodní statistiky, Školství v číslech). Dále zahrnuje i 

Návody k vyplňování statistických výkazů a informace vyplývající z projektu 

ÚIV Rychlá šetření od roku 2007. ÚIV také vybírá informace z oblasti výzkumu 

a vývoje v ČR podstatné pro školství a vzdělávání a odkazuje na ně v podsekci 

Výzkum a vývoj v ČR.

 Moderní technologie ve vzdělávání - dokumenty o využití informačních 

technologií v českém školství a ve vzdělávání. Vedle informací o projektech 

ICT na školách a počítačové gramotnosti žáků i učitelů jsou zde umístěny 

odkazy např. i na Světovou digitální knihovnu (World digital library UNESCO).

Portál integruje řadu souvisejících webů, jako jsou stránky ÚIV, MŠMT, NPKK, České 

školní inspekce, Metodického portálu Rámcového vzdělávacího programu a na aplikaci 

Sběru dat regionálního školství. Portál odkazuje na faktografické databáze z oblasti 

českého vzdělávání Adresář škol a školských zařízení regionálního školství, Rejstřík 

škol a školských zařízení a Databáze VŠ. 

Zajímavou službou portálu je tematicky tříděná databáze anotovaných informačních 

zdrojů a služeb s názvem Vzdělávání na internetu. Přesněji se jedná o internetový 

katalog členěný do 7 tematických kategorií, které se ještě dále dělí na podkategorie:

Přírodní a technické vědy
Společenské vědy a umění 
Jazyky a literatura
Encyklopedie 
Časopisy
Výukové a studijní materiály, testy
Nakladatelství a vydavatelství

Portál INFO.EDU.CZ je provozován i v angličtině, uživatelé mohou odebírat novinky 

prostřednictvím kanálu RSS, vyplnit aktuální anketu nebo se zapojit do diskuse. Jako 

podpůrné aplikace funguje vyhledávací pole, Poradna, Databáze často kladených dotazů 

FAQ či Kalendář akcí.
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Portál INFO.EDU.CZ se jeví jako dobře započatý projekt informační podpory českého 

školství a vzdělávání. Členění do sekcí je logické a přehledné, nepřehledně působí 

kategorie Ostatní. Pokud se uživateli nedaří k potřebné informaci dostat přes stromovou 

strukturu katalogu, má možnost využít vyhledávacího pole pro jednoduché vyhledávání 

v obsahu portálu, pokud ani zde neuspěje, je mu nabídnuta ještě možnost upravit 

informační dotaz ve formuláři pro pokročilé vyhledávání. Užitečný je i výběr nových 

garantovaných dokumentů a nejčtenějších odkazů a sekce aktualit Co je dobré vědět

na domovské stránce.

3.3.5 Předmětová brána Intute pro oblast výchovy a pedagogického 
výzkumu

Předmětová brána Intute (http://www.intute.ac.uk/) je volně dostupnou online 

informační službou, která zpracovává a zpřístupňuje kvalitní informace o online 

dostupných internetových zdrojích vztahujících se k výuce a výzkumu na vysokých 

školách a v rámci kurzů celoživotního vzdělávání ve Spojeném Království 

[BRATKOVÁ, 2008]. Její vývoj započal v roce 1996 v rámci britského programu 

Elektronické knihovny (eLib) financovaném Společnou komisí pro informační systémy

(Joint Information Systems Committee, JISC, http://www.jisc.ac.uk/) sloučením 

dosavadních britských systémů předmětových bran z oblasti vědy, výzkumu 

a akademických informací do Sítě pro vyhledávání zdrojů RDN (Resource Discovery 

Network). 

Systém Intute se do dnešní podoby transformoval v roce 2006 v reakci na informační 

potřeby vědecké a vysokoškolské komunity. Je založen na spolupráci mezi celou řadou 

partnerů a přispěvatelů. V srdci organizace je konsorcium sedmi univerzit. Jádrem 

Intute je databáze katalogu všech internetových zdrojů, kterou udržuje a spravuje 

informační služba MIMAS na Manchesterské univerzitě. Systém Intute je financován 

z prostředků JISC, sekci umění a humanitní vědy částečně dotuje Rada pro výzkum 

v oblasti umění a humanitních věd (Art and Humanities Research Council, AHRC) 

a částečně Radou pro výzkum v oblasti ekonomiky a sociálních věd (Economic and 

Social Research Council, ESRC) [WILLIAMS, 2006]. V roce 2011 však JISC oznámila 

konec financování systému a od července 2011 nebude systém aktualizován a přestane 

plnohodnotně fungovat.

http://www.intute.ac.uk/
http://www.intute.ac.uk/
http://www.jisc.ac.uk/
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3.3.5.1 Intute: Education and research metods

Předmětová brána Intute je pro uživatele rozčleněna na 19 hlavních předmětových 

kategorií. Pro odborníky z oblasti pedagogiky je relevantní kategorie Vzdělávání 

a výzkumné metody (Education and research metods), popř. kategorie Sociální vědy 

(Social Sciences). Kořeny těchto oborových informačních zdrojů sahají do první 

poloviny 90. let 20. století, kdy se započala formovat databáze akademických 

internetových informačních zdrojů SOSIG (The Social Science Information Gateway).

Postupným vývojem se SOSIG stala součástí jednoho ze čtyř subsystémů Intute 

s názvem Intute: Sociální vědy (Intute: Social Sciences), který provozovala Bristolská 

univerzita (University of Bristol) společně s Birminghamskou univerzitou (University 

of Birmingham). Původně Intute: Sociální vědy zahrnoval sekci o vzdělávání jako dílčí 

podkategorii, v současnosti jsou obě kategorie na stejné hierarchické úrovni.

Sekce Vzdělávání a výzkumné metody (Education and research metods) se zaměřuje 

na internetové informační zdroje významné zejména pro pedagogy, vědce a studenty 

pedagogiky z Velké Británie. Spravované zdroje také z velké části pocházejí ze 

Spojeného království a prioritně v angličtině. Výběrově jsou zařazovány i zahraniční 

zdroje, splňují-li kritéria výběru informačních zdrojů pro systém Intute [BURGESS, 

2006]. Sekce obsahuje 16 předmětových kategorií z oblasti výchovy a vzdělávání a dvě 

kategorie týkající se výzkumných metod, v závorce je orientační překlad a počet zdrojů 

k 19. květnu 2011:

General education (Vzdělávání obecně, 150)
Adult education (Andragogika, 40)
Educational assessment (Hodnocení v pedagogice, 29)
Educational policy (Vzdělávací politika, 128)
Educational technology (Technologie ve vzdělávání, 80)
Educational theory (Obecná pedagogika, 105)
Further education (Další vzdělávání, 32)
Higher education (Vysokoškolské vzdělávání, 115)
International education (Srovnávací pedagogika, 49)
Pre-school education (Předškolní pedagogika, 18)
Primary education (Primární pedagogika, 71)
Secondary education (Sekundární pedagogika, 56)
Special education (Speciální pedagogika, 39)
Teaching methods (Vyučovací metody, 26)
Training of teachers and educators (Další vzdělávání učitelů a pedagogů, 49)
Vocational education (Příprava na povolání, 30)
Research tools (Prostředky, pomůcky k výzkumu, 772)
Research methods (Výzkumné metody, 161)

Z uvedeného výčtu jasněji vyplývá obsahové zaměření Intute: Vzdělávání a výzkumné 

metody. Je zde nejhojněji zastoupena kategorie Prostředky výzkumu (772 zdrojů 

z celkových 1 950), která sdružuje odkazy na nejrůznější instituce podporující výzkum a 
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poskytující informační služby. Spadají sem weby knihoven, archivů, úřadů, ale i 

faktografické databáze či encyklopedie. S tím souvisí i druhá nejpočetnější kategorie 

Výzkumné metody (161) a zaměření na akademickou sféru dokládá i relativně vysoký 

počet zdrojů z oblasti vysokoškolského vzdělávání (115).

3.3.5.2 Služby a výstupy systému

Primární funkcí předmětové brány Intute je volné vyhledávání informací v metadatové 

databázi přes jednotné webové rozhraní. Lze využít pole pro jednoduché vyhledávání

(Search education and research methods), nebo je možno prohlížet záznamy podle 

předmětových kategorií (Browse education and research methods). Rozhraní pro 

pokročilé vyhledávání (Advanced search) obsahuje jeden vyhledávací řádek 

s možností výběru ze třech selekčních polí (název, popis a klíčová slova). Pokud 

uživatel nezvolí žádnou z těchto možností, systém automaticky prohledá všechna pole 

záznamu. Vyhledávání může proběhnout v celé databázi metadatových záznamů nebo si 

uživatel zvolí předmětovou oblast, v níž bude vyhledávat (Subject area(s)). Rešeršní 

dotaz lze omezit také specifikací typu zdroje (Resource type(s)). Nabízí se 56 typů 

zdrojů s možností vybrat libovolný počet či zvolit možnost All resource type 

a vyhledávat bez omezení typem zdroje. Rozhraní pro pokročilé vyhledávání navíc 

obsahuje i limitační pole pro výběr země původu zdroje (Country origin) a nastavení 

zobrazení vyhledaných výsledků v podobě celých záznamů nebo jen názvů zdrojů a 

jejich řazení podle abecedy či podle relevance. Pro případ neúspěšné rešerše rozhraní 

nabízí odkaz na vyhledávač Google pro průzkum volného webu. Rozhraní je 

jednoduché, návodné, intuitivní s odkazem do Nápovědy (Help) systému.

Záznamy vyhledaných zdrojů lze zobrazit v podobě pouhých názvů zdrojů anebo jako 

rozšířený záznam standardně v počtu 25 záznamů na stránku. Rozšířený záznam (viz

Obrázek 3-12) tvoří název ve formě hypertextového odkazu směřujícího přímo na 

stránky zdroje, dále vlastní URL adresa zdroje, stručný popis a odkaz na úplný záznam 

zdroje (More details). Registrovaný uživatel si může záznam uložit (ikona Save), 

ohodnotit (Rate) či okomentovat (Comments).

Úplný záznam zdroje je tvořen následujícími metadaty: název zdroje (Title), popis 

zdroje (Description), kontrolovaná klíčová slova (Keywords – controlled), 

nekontrolovaná klíčová slova (Keywords – uncontrolled), typ zdroje (Typ), URL adresa 
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zdroje (URL), předmětová klasifikace (Classification) a země původu zdroje (Country 

origin) [Intute, 2011].

Obrázek 3-12: Zobrazení zkrácených záznamů ze subsystému pro vzdělávání a 
výzkumné metody [cit. 2011-05-20]

Systém Intute  nabízí řadu přídavných služeb jako např. ukládání záznamů do vlastního 

rozhraní MyIntute (nutná registrace), vlastní blog obsahující recenze a hodnocení 

informačních zdrojů, sekci novinek, odebírání informací o novinkách prostřednictvím 

RSS kanálu atd. Jako velmi kvalitní a přínosnou službu shledávám propojení na e-

learningové kurzy práce s informacemi na internetu. Přináší základní instrukce, jak 

vyhledávat kvalitní informace vhodné pro výzkum nebo studium, učí zhodnotit kvalitu 

zdrojů a jejich následné zpracování včetně praktických cvičení. Kurzy jsou vytvořeny 

speciálně pro každou z předmětových oblastí zvlášť. Pedagogům slouží kurz Internet 

for Education (http://www.vtstutorials.ac.uk/tutorial/education/).

http://www.vtstutorials.ac.uk/tutorial/education/


110

4 VYHODNOCENÍ ANALÝZ

Z provedených analýz elektronických informačních zdrojů z oblasti pedagogiky plyne 

řada výsledků k porovnání. V této práci vedle sebe stojí různé druhy elektronických 

informačních zdrojů: bibliografické a plnotextové databáze, digitální knihovny a 

institucionální repozitáře a webové portály, předmětové brány a katalogy. 

I při hodnocení a komparaci zdrojů bude toto členění zachováno.

Bibliografické a plnotextové databáze

Nejrozsáhlejším z vybraných zdrojů je databáze produkovaná společností EBSCO 

Education Research Complete čítající přes 3 miliony bibliografických záznamů 

s excerpční základnou téměř 3,5 tisíce publikací. Navíc je zdrojem s globálním 

geografickým záběrem. Oproti tomu je však zdrojem komerčním s předplaceným 

přístupem. Americký systém ERIC se obsahově zaměřuje na odborníky ze Severní 

Ameriky, je ovšem volně dostupný všem zájemcům na celém světě. Jeho velikost činí 

něco kolem 1,3 milionu bibliografických záznamů a excerpční základnu tvoří cca 

1,2 tisíce odborných časopisů. Česká Pedagogická bibliografická databáze vytvářená a 

spravovaná NPKK v Praze je zdrojem národním o velikosti kolem 100 tisíc 

bibliografických záznamů z cca 240 titulů českých a zahraničních odborných časopisů, 

deníků a sborníků s pedagogickou tematikou. Databáze je volně přístupná z webových 

stránek knihovny, přídavné služby jsou poskytovány registrovaným uživatelům NPKK.

Oblast, ve které se databáze velmi liší, je typologie dokumentů. Systém ERIC třídí 

dokumenty do 38 typů, ERC má typů pouze 5 a PBD zpracovává analytika z časopisů a 

sborníků a s typologií dokumentů vůbec nepracuje. Další rozdíly shledáváme v oblasti 

věcného popisu. Tato oblast nabízí řadu podnětů k analýzám a komparacím, zejména 

terminologie a členění oboru by mohly být látkou další studie. Systémy ERIC a PBD 

budují oborové tezaury, které jsou velmi užitečnou podporou vyhledávání i indexace 

dokumentů. Kolekce ERC má pouze předmětový heslář.

Všechny systémy pracují s více možnostmi vyhledávání, které jsou založeny

na booleovském modelu vyhledávání. Mají uživatelská rozhraní pro jednoduché i 

pokročilé vyhledávání. Silnou stránkou ERC je uživatelská přívětivost a sofistikovaný 

rešeršní systém s řadou přídavných funkcí (historie vyhledávání, vizuální vyhledávání, 

zpracování záznamů…). Vyhledávání je intuitivní a návodné, na druhou stranu ale 

formulace dotazu vyžaduje více času, protože vyžaduje dolaďování v grafickém 
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rozhraní. Uživatel se může spolehnout na kvalitní a obsáhlou nápovědu a uživatelskou 

podporu dokonce v češtině. Databázi ERC chybí možnost předmětového vyhledávání, 

kterou nabízí systém ERIC i PBD. V PBD může uživatel dokonce vyhledávat nejen 

pomocí tezauru deskriptorů, ale také prohlížet abecedně řazené seznamy názvů, autorů, 

předmětových hesel apod. Co se týče komfortu vyhledávání PBD za zbývajícími 

systémy značně zaostává. Vyhledávání probíhá v rešeršním rozhraní OPACu, kde je 

nutno nastavit, že požadujeme vyhledávání článků. Samozřejmě nelze dále 

s vyhledanými výsledky pracovat, nebo je ukládat do schránky či posílat e-mailem jako 

v systémech ERIC a ERC. 

Každý ze zmíněných systémů disponuje speciální službou, která přispívá k výjimečnosti 

informačního zdroje. Systém ERIC po vlastní reorganizaci přináší uživatelům 

personalizovanou službu My Eric, která jim umožňuje vkládat dokumenty do systému. 

Databáze ERC vyniká vizuálním vyhledáváním a PBD je spojena se službou dodání 

dokumentů e-PK.

Digitální knihovny a institucionální repozitáře

Analyzován byl britský repozitář IOE Eprints, který obsahuje přes 6 tisíc záznamů 

dokumentů, většinou s odkazem na plný text dokumentu. Repozitář shromažďuje a 

zpřístupňuje práce vědců Institutu pro výchovu Londýnské univerzity. Jeho německý 

protějšek peDOCS je oborovým repozitářem Německého institutu mezinárodního 

pedagogického výzkumu a obsahuje cca 2 tisíce záznamů dokumentů. Oba repozitáře 

jsou postaveny na principech OAI a podporují protokol OAI-PMH. 

Repozitář IOE Eprints pracuje s osmi typy dokumentů a shromažďuje a zpřístupňuje 

dokumenty v řadě textových, obrazových, prezentačních, ale i zvukových a video 

formátech. Repozitář peDOCS třídí dokumenty do čtyř kategorií a shromažďuje 

a zpřístupňuje pouze dokumenty ve formátu PDF, zejména PDF/A. Zajímavé je 

srovnání předmětových kategorií. Britský repozitář dělí dokumenty do 16 oblastí, které 

korespondují s vnitřní strukturou IOE. Předmětový rejstřík repozitáře peDOCS tvoří 

27 dílčích pedagogických disciplín. Německé předmětové členění je značně podrobnější 

a tematicky užší. Zaměřuje se pouze na pedagogické disciplíny a do příbuzných oborů 

zasahuje pouze prostřednictvím pedagogických hraničních disciplín. Oproti tomu 

britská kategorizace v IOE Eprins je mnohem obecnější a s přesahem nejen 
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do humanitních a především sociálních věd, ale i do přírodních věd jako je geografie či

matematika.

Oba systémy se prezentují uživatelsky přívětivým a jednoduchým webovým rozhraním. 

Repozitář peDOCS je postaven na webové aplikaci DIDoRe, která je založena 

na software Opus (Open publications system) verze 3.1. Repozitář IOE Eprints využívá 

volný software s webovým rozhraním  Eprints.org verze 3.1.2.1. Vyhledávání v obou 

systémech umožňuje prohlížet záznamy a vyhledávat v rozhraní pro jednoduché a 

pokročilé vyhledávání. Prezentační záznamy obsahují podobná metadata, ale v odlišné 

formě. Záznam v německém repozitáři je strukturován jako přehledný formulář, navíc 

barevně zvýrazněn s ikonami pro zobrazení plného textu a statistik. Záznam britského 

repozitáře je složen z graficky zvýrazněného názvu, citačního záznamu, ikony 

s odkazem na plný text či hypertextovým odkazem na plný text, někdy je uvedeno 

obojí. Dále je záznam doplněn o abstrakt a metadata.

Katalogy, portály, rozcestníky

Analyzované zdroje v této skupině se od sebe značně liší. Důvodem jsou specifické 

uživatelské skupiny, pro něž je informační zdroj budován. Všichni vybraní zástupci 

pocházejí z Evropy, přičemž Portál Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO má 

celosvětový uživatelský záběr, institucionální síť Eurydice je určena politikům a 

odborníkům z pedagogického výzkumu ze zemí EU, oborový portál 

FACHPORTALpaedagogik.de a portál INFO.EDU.CZ jsou ryze národními zdroji a 

předmětová brána Intute je britským produktem, který svým významem přesahuje 

hranice a je užitečným informačním zdrojem i pro odborníky z dalších zemí.

Logicky je tedy uživatelským potřebám uzpůsobena i předmětová struktura zdroje. 

Německý a český portál člení informace formou předmětového katalogu, systém Intute 

nabízí 16 předmětových kategorií, v nichž se odráží obsahové zaměření zdroje. 

Nejčetněji Intute odkazuje na informační zdroje z oblasti výzkumu a vysokoškolského 

vzdělávání. Německý FACHPORTALpaedagogik.de se dělí podle 14 výzkumných 

oblastí, které pokrývají celou oblast pedagogiky. Český portál INFO.EDU.CZ nabízí 

členění na 7 základních kategorií, kde kombinuje předmětové hledisko a přístup podle 

typu dokumentu. Toto členění se na rozdíl od německého a britského systému dále dělí 

na podkategorie. Síť Eurydice pracuje s Tezaurem pro vzdělávací systémy v Evropě 
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TESE a stejně tak jako portál IBE UNESCO, který má vlastní tezaurus, disponuje 

tištěnou i elektronickou verzí tezauru.

Vyhledávání a získávání informací z těchto zdrojů je různé. Německý portál je 

uzpůsoben jako klasický knihovní rešeršní systém, předmětové katalogy jsou založeny 

na prohlížení zdrojů a portál IBE obsahuje obojí v uživatelsky přívětivém rozhraní. 

Oproti tomu databáze Eurybase vzhledem k nízkému počtu obsažených zdrojů ani 

rešeršní systém nepotřebuje. Nejpropracovanější vyhledávací systém zahrnující i 

metavyhledávání nad shromažďovanými informačními zdroji má 

FACHPORTALpaedagogik.de. Pro případ neúspěšné rešerše je navíc do rešeršního 

formuláře integrováno pole jednoduchého vyhledávání služby Google Scholar BETA.

Co se týče přídavných služeb, vede systém Intute, který uživatelům nabízí ukládání 

záznamů do vlastního rozhraní MyIntute, vlastní blog, sekci novinek, odebírání 

informací o novinkách prostřednictvím RSS kanálu atd. Přínosnou službou se zdá být 

propojení na e- learningové kurzy práce s informacemi na internetu.

Z výše uvedených informací je patrné, že odborníci z oblasti pedagogiky mají 

v elektronickém prostředí řadu kvalitních informačních zdrojů, o které se ve své práci 

mohou opřít. Samozřejmě že se nejedná o zdroje s univerzálním využitím a je třeba brát 

zřetel na terminologické a geografické zvláštnosti zdrojů. Současným trendem je 

uživatelská přívětivost rešeršních rozhraní a snadný přístup k plným textům dokumentů. 

Úskalí spočívá v nejednotné terminologii plynoucí z různých historických pojetí oboru 

v jednotlivých územích a v našich podmínkách i v nedostatečné informovanosti 

uživatelů ze strany informačních institucí o možnosti využívání elektronických 

informačních zdrojů nebo dokonce o možnosti v nich publikovat.

České pedagogické knihovny zpřístupňují komerční databáze předplacené v konsorciích 

a na existenci volně dostupných elektronických informačních zdrojů uživatele 

upozorňují zřídka. Univerzita Karlova v Praze v kategorii Výchova a vzdělávání 

v rámci Portálu elektronických zdrojů PEZ inzeruje 12 zdrojů. Čtyři z nich jsou 

komerční (Academic Search Complete a Education Research Complete od EBSCO, 

ProQuest Education Journals a Wiley Online Library  E-journals) a zbývající jsou volně 

dostupné. Ovšem s výjimkou oborově zaměřených databází jako je ERIC, Česká 

pedagogická článková bibliografie a Teacher Reference Center EBSCO se jedná 

o obecně humanitně zaměřené informační zdroje.
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Masarykova univerzita v Brně v sekci Vzdělávání v rámci Portálu EIZ uvádí 

16 informačních zdrojů. Převážně jde o předplacené zdroje či zdroje vyžadující 

registraci. Volně dostupnými jsou pouze ERIC a Česká elektronická knihovna. 

Pedagogům zpřístupňuje i kolekce elektronických knih (ebrary Education) a 

elektronické zdroje z produkce Pedagogické fakulty MU (MU-PdF e-zdroje).

Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze své uživatele odkazuje pouze na 

využívání kolekcí společnosti EBSCO: Academic Search Complete, Business Source 

Complete, Library, Information Science & Technology Abstracts a GreenFILE. 

Zpřístupňování elektronických informačních zdrojů vyžaduje také prezentaci a 

propagaci. Knihovny pomalu začínají využívat možnosti Webu 2.0 a sociálních sítí 

k propagaci svých služeb. Mohou tedy tak informovat uživatele i o příslušných zdrojích 

z pedagogiky. Sami producenti databází ERIC a EBSCO spolupracují se službami 

Twitter, Facebook či YouTube, kam vystavují videomanuály a prezentační videa. 

Knihovny mohou uživatelům usnadnit cestu k jejich získání.
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5 ZÁVĚR

Pedagogika je humanitní věda zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších 

sférách života společnosti. Její pojetí v globálním měřítku není jednotné a závisí 

na společenském a kulturním vývoji v jednotlivých územích. Pedagogika se skládá 

z řady disciplín a ovlivňují ji témata, teorie a výzkumné metody z jiných věd.

Problematickou oblastí oboru je terminologie, která vykazuje značnou nejednotnost. 

Dokladem je porovnání termínů z významných pedagogických tezaurů, jako je 

Tezaurus ERIC, TESE nebo Tezaurus Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO. 

Pedagogika publikuje samostatné vědecké časopisy, vědci se organizují ve 

specializovaných vědeckých společnostech, obor je vyučován na vysokých školách a 

má vlastní vydavatele a distributory informací vyprodukovaných v oboru. Pedagogický 

výzkum probíhá na univerzitách a ve speciálních veřejných výzkumných pracovištích. 

Významné světové pedagogické výzkumné organizace se navíc sdružují do asociací, 

kterými jsou Evropská asociace pedagogického výzkumu a Americká asociace 

pedagogického výzkumu. Tato výzkumná centra jsou významnými producenty 

informací v pedagogice.

Pedagog na všech úrovních ke své práci potřebuje informační zdroje. Definovat 

informační potřeby pedagogů je obtížnou záležitostí. Tuto oblast nelze generalizovat a 

vzhledem k širokému spektru odborného zaměření a vzdělávacích stupňů nelze 

vyvozovat obecné závěry. Navíc v českém prostředí ani neprobíhají cílené výzkumy 

k jejich zjišťování. V minulosti proběhlo několik šetření informační gramotnosti 

pedagogů univerzit, z nichž plyne neochota využívat elektronické informační zdroje 

pedagogy a studenty pedagogické fakulty. V současnosti toto tvrzení pozbývá významu 

díky vývoji informačních technologií a rozvoji ICT gramotnosti všeobecně.

Oblíbeným informačním pramenem ve vědě je pro svou aktuálnost periodikum. 

Pedagogika má podle citační databáze Journal Citation Report 139 impaktovaných 

časopisů. Většinou se jde o periodika angloamerické provenience. V posledním 

desetiletí se v reakci na Iniciativu volného přístupu OAI objevuje stále více volně 

dostupných elektronických časopisů. Ani oblast výchovy a vzdělávání nezůstává 

pozadu. Registr volně přístupných časopisů DOAJ eviduje v sekci Education 

448 časopisů z celého světa.
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Nezastupitelnou roli ve zprostředkování pedagogických informací, jejich správě, 

uchovávání a vyhledávání hrají knihovny a informační instituce. Jsou jimi často 

univerzitní knihovny nebo knihovny výzkumných institucí, které budují a spravují 

sbírky pro podporu pedagogického výzkumu a dalšího vzdělávání pedagogů. Některé 

státy včetně ČR mají specializovanou národní knihovnu pro obor pedagogika. Knihovny 

a informační instituce bývají i producenty oborových elektronických informačních 

zdrojů. V podstatě za každým z analyzovaných zdrojů v této práci stojí knihovna nebo 

informační instituce.

Analyzováno bylo celkem 10 elektronických informačních zdrojů obsahově zaměřených 

na oblast pedagogiky. Výběr byl podmíněn kvalitou a užitečností pro českého uživatele. 

Z hlediska evropské a americké produkce se jedná o nepatrnou výseč. Všechny 

analyzované zdroje nabízí přívětivé uživatelské rozhraní, PBD skýtá prostor ke zlepšení. 

Každý z nich také vedle vyhledávání a zobrazování záznamů či plných textů 

dokumentů, případně informačních zdrojů, nabízí služby s přidanou hodnotou.

Elektronické informační zdroje obsahově zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání se 

stávají čím dál tím významnějšími informačními prameny pro pedagogickou teorii 

i praxi. Jsou uživatelům v síťovém prostředí dostupné kdekoliv a kdykoliv a výhodou 

prezentovaných informací je aktuálnost a v řadě případů jsou dokumenty recenzované. 

Nezbývá než uživatelům představit jejich výhody a pomoci jim s jejich využíváním.
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