
Univerzita Karlova v Praze 
Filozofická fakulta 

Ústav informačních studií a knihovnictví 
 

Studijní program: informační studia a knihovnictví 

Studijní obor: informační studia a knihovnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tereza Bártová 

 

 

Elektronické knihy ve specializovaných knihovnách 

- 
akvizice, katalogizace a služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Praha 2011-12-18 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Radka Římanová 

Oponent bakalářské práce:  

Datum obhajoby:  

Hodnocení: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení:  

„Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, ţe jsem řádně citovala 

všechny pouţité prameny a literaturu a ţe práce nebyla vyuţita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.“ 

 

V Praze 19. prosince 2011.  

………………………………. 

Tereza Bártová 

  



Poděkování: 

Ráda bych poděkovala své vedoucí práce PhDr. Radce Římanové za cenné rady 

a pomoc při zpracovávání bakalářské práce a Mgr. Aleně Pavelové, Mgr. Barboře 

Sadílkové a PhDr. Lence Maixnerové za věnovaný čas a poskytnuté informace během 

průzkumu. 

  



Identifikační záznam 

 
BÁRTOVÁ, Tereza. Elektronické zdroje : „digital born“ akvizice, katalogizace, služby 

[Electronic resources : „digital born“  acquisition, cataloging, services]. Praha, 

2011-12-19. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Ústav 

informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Radka Římanová. 

 

Abstrakt 

 

Bakalářská práce analyzuje situaci elektronických knih v českých specializovaných 

knihovnách. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně elektronické knize, se zaměřením 

na vědecké elektronické monografie. Popsány jsou procesy spojené s vydáváním e-knih 

a principy budování knihovního fondu. Dále je obecně zmapována situace v českých 

specializovaných knihovnách, zejména v souvislosti s dotačními programy MŠMT ČR 

na podporu infrastruktury výzkumu a vývoje (2000-2011). Zmíněny jsou také moţnosti 

vyhledávání e-knih. Formou hloubkového strukturovaného rozhovoru s odbornými 

pracovníky Národní technické knihovny a Národní lékařské knihovny byly zjištěny 

podrobnosti týkající se akvizice, zpracování a zpřístupnění elektronických 

knih a informace následně porovnány. 

 

Abstract (english) 

 

Bachelor thesis analyzes the situation of electronic books in the Czech specialized 

libraries. Introductory chapters are devoted to general e-book, with a focus on scientific 

electronic monographic publications. Described are processes associated with the issue 

of e-books and principles of building a library collection. I tis generally mapped the 

situation in the Czech specialized libraries, especially in connection with the subsidy 

programs of the Ministry of Education to support the infrastructure of research 

and development (2000-2011). Mentioned the possibility of searching e-books. Through 

an in-depth structured interview with a professional staff of the National Technical 

Library and the National Library of Medicine have found details of the acquisition, 

cataloguing and access to electronic books and informations are then compared. 
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Předmluva 

 

Bakalářská práce „Elektronické zdroje ve specializovaných knihovnách – akvizice, 

katalogizace a sluţby“ analyzuje elektronické zdroje a jejich zpracování 

ve vybraných specializovaných knihovnách v ČR. Téma bylo vybráno na základě zájmu 

o tento moderní typ informačního zdroje, jehoţ vyuţití v knihovních sluţbách vyvolává 

stále řadu odborných diskusí. Mojí motivací ke zpracování byla snaha dozvědět se co 

nejvíce informací o této problematice a také moţnost posoudit e-knihy nejen 

z teoretického hlediska, ale i reálného vyuţití v praxi. 

Téma práce je účelně zúţeno na odborné elektronické monografie (dále e-knihy) 

z důvodu šíře původního námětu, přičemţ je zaměřeno na přímo elektronicky vzniklé 

v elektronické podobě, tzv. „digital born“. Práce se nezabývá problematikou 

digitalizovaných tištěných knih. 

V úvodních kapitolách jsou představeny e-knihy obecně a jejich stručný vývoj, 

v krátkosti popsány formáty, moţnosti nosičů k jejich prohlíţení a problematika 

autorského práva a licencí Creative Commons.  

Dále je zpracováno téma elektronického publikování, včetně přehledu významných 

nakladatelů vědeckých e-knih: Springer Link, Wiley, ProQuest a ScienceDirect. 

Z knihovnických procesů jsou zpracovány zejména aspekty specifik akvizice e-knih, 

včetně finančních zdrojů typu účelových dotací a programů. Zejména dotační programy 

MŠMT ČR. 

Po akvizici následuje proces zpracování e-knih, který bude zaměřen na problematiku 

zařazení e-knih do vlastního katalogu knihovny, či poskytnutí přístupu k nim 

na platformách vydavatelů, následný import bibliografických záznamů nebo vlastní 

katalogizace a marketing k zvýraznění e-knih ve sbírkách knihoven. Posledním 

procesem týkajícím se e-knih jsou poskytované sluţby uţivatelům jako moţnosti tisku, 

stahování plných textu, kopírování apod. a moţnosti vyhledávání pomocí speciálních 

vyhledávacích systémů: OPACy, portály dodavatelů – federativní vyhledávání, oborové 

brány (TECH, JIB, MEDVIK) a Discovery systémy (PRIMO, SUMMON, EBSCO 

Discovery System).  

Druhá část práce je zpracována na základě průzkumu vybraných specializovaných 

knihoven – Národní lékařské knihovny a Národní technické knihovny. 
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Informace z NTK poskytly Mgr. Alena Pavelová (vedoucí Oddělení speciálních sluţeb) 

a Mgr. Barbora Sadílková (vedoucí Oddělení akvizice) a z NLK PhDr. Lenka 

Maixnerová (vedoucí Oddělení bibliografie a katalogizace). Zjištěné údaje byly 

zpracovány a vzájemně porovnány. 

V závěru práce jsou zrekapitulovány nejdůleţitější informace, které během sbírání 

informací vyplynuly.  

Veškeré informace, pouţité v této práci, byly zpracovávány od srpna do listopadu 2011. 

Situace e-knih je dynamická, proto je moţné, ţe v době obhajoby práce budou existovat 

nové skutečnosti. Ty vyplývají především z iniciativy knihoven, podpořených 

Ministerstvem Kultury ČR o rozšíření sluţeb knihoven i o zprostředkování e-knih 

českých vydavatelů v programu VISK 3 (Veřejné informační sluţby knihoven – 

Informační centra veřejných knihoven „ICEKNI“) [VISK, 2011]. „Z obsahového 

hlediska je podprogram VISK 3 zaměřen na … 2. Zvýšení a zkvalitnění produkce, 

zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů 

v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven“ [VISK, 2011]. 

Nastudovaná a pouţitá literatura se odvíjí od vykonané rešerše na dané téma a citovaná 

literatura vychází z normy ISO 690 a 690-2. 

1. Úvod 

 

Knihovny v posledních deseti letech procházejí neustálou změnou. Jedním z důvodů je 

šíření informací nejen prostřednictvím tištěných knih, ale i elektronických publikací, 

které jsou zpřístupňovány v knihovnách a ve velké míře také na internetu 

[MACHOVEC, 2011]. 

Právě internet a výpočetní technika změnily dosavadní roli knihoven. Kromě získávání, 

organizování, uchovávání a distribuce tištěných dokumentů, poskytují rozhraní 

pro elektronické zdroje a poradenství uţivatelům [MACHOVEC, 2011]. 

Při přechodu od tištěných dokumentů k e-zdrojům musí knihovna najít vlastní přístup 

podle své specializace, potřeb uţivatelů a rozpočtu. A právě s tím souvisí klíčové 

otázky, kterými se v současné době knihovny zabývají: nákup e-knih, jejich zavedení 

do fondu a také vyuţívání regionálních a národních konsorcií k financování nákupu 

těchto nákladných zdrojů [MACHOVEC, 2011]. 

  



 

3 
 

1.1 Definování použitých termínů 

 

Pro účely bakalářské práce je nutné vymezit jednotlivé pojmy, které budou následně 

pouţívány. Všechny termíny jsou vymezeny v České terminologické databázi 

knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [2011] a v Zákoně 257/2001 Sb. ze dne 

29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních sluţeb (knihovní zákon)
1
. 

Elektronické publikování je definováno jako: „vydávání a šíření dokumentů 

elektronickými prostředky, a to buď offline (zejména na optických discích) anebo online 

v prostředí počítačových sítí. … Výhoda elektronického publikování oproti publikování 

v tištěné podobě spočívá především v neexistenci prostorových a časových bariér 

a v úspoře financí na vydávání dokumentů“ [CELBOVÁ, 2003]. 

Produktem elektronického publikování můţe být i elektronická kniha: „1. kniha 

v digitální podobě, tedy vytvořená na počítači nebo převedená do digitální podoby. 

2. Jednoúčelové fyzické přenosné zařízení umožňující jednoduchou manipulaci s textem 

dokumentu (nahrávání, čtení, vytváření poznámek apod.). 3. Elektronickou knihou se 

někdy rozumí kniha v digitální podobě vydaná na fyzickém nosiči (např. na CD-ROM)“ 

[CELBOVÁ, 2003]. 

Elektronické knihy distribuuje nakladatel/vydavatel: „fyzická nebo právnická osoba 

odpovědná za uvedení neperiodické publikace (knihy, hudebniny, reprodukce, mapy, 

fotografie apod.) na knižní trh. Zajišťuje hmotné prostředky k vydávání publikací, 

pečuje o odbornou a výtvarnou stránku vydávaných publikací, zajišťuje jejich vytištění, 

někdy též distribuci“ [CELBOVÁ, 2003]. 

Specializovaná knihovna je v knihovním zákoně definována jako: „knihovna se 

specializovaným knihovním fondem. 2) je součástí systému knihoven vykonávající 

koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické 

a poradenské činnosti, v jejich rámci spolupracuje s Národní knihovnou při zpracování 

národní bibliografie a při zpracování souborného katalogu; zpracovává a zpřístupňuje 

tematické a oborové bibliografie a databáze; ve spolupráci s Národní knihovnou plní 

funkci centra meziknihovních služeb v oblasti své specializace; spolupracuje 

s knihovnami v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb“ 

[Česko, 2001]. 

  

                                         
1 Úplné znění knihovního zákona se zapracováním všech novel přijatých do června 2006 
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Jedním z druhů specializovaných knihoven jsou knihovny vědecké: „speciální odborné 

knihovny vysoké školy, které slouží ke studijní a vědecké práci jejích posluchačů 

a pedagogů. Slouží především studentům a pedagogům univerzit, vysokých škol a dalším 

institucím poskytujících vysokoškolské vzdělání“ [SODOMKOVÁ, 2003]. 

Práce knihoven s elektronickými knihami je charakterizována akvizicí dokumentů: 

„zjišťování, vybírání a získávání dokumentů do fondu knihovny s ohledem na funkce, 

zaměření a poslání knihovny, obsahovou strukturu jejího fondu (profil knihovního 

fondu) a potřeby jejích uživatelů. …“ [CELBOVÁ, 2003], bibliografický/katalogizační 

popis: „soubor popisných údajů v bibliografickém záznamu, zaznamenávajících 

a identifikujících bibliografický zdroj; člení se na osm oblastí údajů. Z hlediska rozsahu 

údajů se rozlišují čtyři úrovně: popis úplný, základní, minimální a zkrácený. ~ Jsou to 

operace nebo jejich výsledky, včetně zachycení, analýzy, organizace a zaznamenání 

údajů o dokumentech, s cílem zajistit jejich identifikaci a kontrolu.“ [VODIČKOVÁ, 

2003] a sluţby: výpůjční: „základní služba knihovny, spočívající v půjčování 

a přijímání vrácených knihovních jednotek, v prolongaci, rezervování, upomínání, 

evidenci a rozboru výpůjček. Výpůjční služby se dělí na absenční, prezenční, cirkulační 

a meziknihovní;“ [PLANKOVÁ, 2003] informační: „služby poskytované knihovnami, 

informačními institucemi nebo jinými organizacemi, jejichž účelem je zprostředkování 

informací ve všech formách a oborech lidské činnosti“ [ŠVEJDA, 2003], referenční: 

„informační služby, jejichž hlavním cílem je poskytování informací o informačních 

zdrojích nebo jiných pramenech informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku 

konkrétního uživatele“ [ŠVEJDA, 2003] a rešeršní: „dokumentografické 

nebo faktografické služby spočívající ve zpracování a poskytování rešerší uživatelům 

odborných informací; rešerše mohou být průběžné nebo retrospektivní; průběžné služby 

v dávkovém režimu představuje adresní rozšiřování informací“ [ŠVEJDA, 2003]. 

Smyslem pořízení e-zdrojů jsou sluţby pro koncového uživatele: „osoba nebo 

instituce, která bezprostředně využívá informačních služeb pro svou vlastní osobní nebo 

pracovní potřebu. ~ uživatel informací užívající koncové výsledky určitého vyhledávání 

prováděného informačními službami s cílem uspokojit jeho či její informační potřeby“ 

[ŠVEJDA, 2003]. 

S elektronickými knihami souvisí problematika DRM (Ditital rights management). 

Wikipedia tento termín překládá jako správu digitálních práv [Digital rights 

management, 2010]. Jsou to: „technické metody, jejichž účelem je kontrolovat 
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 či omezovat používání obsahu digitálních médií. … Cílem takové ochrany je především 

zajistit užívání obsahu v souladu s autorskými právy, respektive v souladu s licenčními 

podmínkami, vztahujícími se k obsahu“ [Digital rights management, 2010]. 

1.2 Elektronické publikování 

Elektronické publikování zahrnuje digitální publikování e-knih a také rozvoj digitálních 

knihoven a katalogů. Stalo se běţnou praxí v publikování vědeckých publikací 

i beletrie. Týká se šíření informací prostřednictvím internetu, ale patří sem i jiné síťové 

elektronické publikace jako encyklopedie na CD-ROM a DVD-ROM a technické 

a referenční publikace bez nutnosti přístupu k síti [Electronic publishing, 2003]. 

Elektronické publikace se od tištěných typů dokumentů odlišují především formálními 

vlastnostmi, jako je digitální způsob zaznamenávání informací, z něho vycházející 

nezávislost, a oddělitelnost obsahu dokumentu od nosiče dat. Digitální uloţení 

informací umoţňuje aplikaci operativnější individuální metody práce s informacemi 

(vyhledávání, změny) [CELBOVÁ, 2003]. 

1.3 Elektronické knihy obecně 

Vznik e-knih je spojen s rozšířením počítačů a vyuţitím této techniky pro tvorbu 

a úpravu textu. Ze začátku je uţívali především techničtí specialisté, odborníci a vědci. 

Protoţe formáty, ve kterých tyto dokumenty vznikaly, byly často proprietární, nabídka 

e-knih byla poněkud nejednotná a bylo nutné sledovat kompatibilitu formátů s čtecími 

zařízeními. [Ebook, KISK, 2008] 

Elektronická kniha můţe být digitální kopií tištěného titulu nebo můţe být přímo 

elektronicky vytvořena. Tento proces umoţňuje publikovat dokument bez účasti 

vydavatelů, distributorů a dalších subjektů, coţ je pro autora finančně méně náročné – 

záleţí především na kvalitě a úspěchu daného díla [Ebook, KISK, 2008]. 

Elektronická kniha nemá jasnou definici. Bývá tak označováno zařízení pro četbu 

elektronického obsahu nebo: „digitální datový soubor se specifickým obsahem, jímž 

může být autorské dílo slovesné nebo vědecké, tvořené textem, obrazem, eventuálně 

prvky multimediálními, který je uložen na datovém nosiči“ [EXELOVÁ, 2004].  

Vlastnosti e-knihy spoluurčuje její formát. E-kniha jako datový soubor v určitém 
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 formátu, který poskytuje kvalitu práce s textem, jako jsou moţnosti vyhledávání, 

navigace, záloţky. Zabezpečuje obsah a jde ruku v ruce s odpovídajícím hardwarovým 

a softwarovým nástrojem, který je následně vloţen do kompatibilního čtecího zařízení 

[EXELOVÁ, 2004]. 

1.4 Formáty elektronických knih 

Obsah e-knih je vytvářen digitálně a je čitelný na displeji čtecího zařízení. Sestává 

obvykle z textu, který někdy bývá doplněný obrazem [KAŇKA, 2011, s. 10]. 

Protoţe formátů existuje velmi široká škála, jsou zde uvedeny ty nejznámější. 

 

Amazon Kindle (publikován jako .azw) 

Poté, co Amazon.com zahájil výrobu čtecího zařízení Kindle, vytvořil i proprietární 

formát. Je zaloţen na standardu Mobipocket, má vlastní formátování DRM. DRM 

(Digital Rights Management) je technologie řízení přístupu vyuţívána výrobci 

hardwaru, vydavateli a jednotlivci za účelem vyuţívání digitálních materiálů a zařízení. 

Brání vyuţití neţádoucího digitálního obsahu a odkazuje na další formy ochrany proti 

kopírování (např. sériová čísla) [Comparison of e-book formats, 2007]. 

 

Broadband eBooks (BBeB; publikován jako .rlf, .lrx) 

Digitální formát, který pouţívá společnost Sony. Jedná se o proprietární formát, 

lze zobrazit v Linuxu. Soubor .lrx obsahuje také šifrování DRM [Comparison of e-book 

formats, 2007]. 

 

Comic Book Archive file (publikován jako .cbr(rar), .cbz(zip) atd.) 

Comic Book Archive je typ archivního souboru, který sestává z řady obrazových 

souborů (PNG, JPEG). Slouţí k prohlíţení snímků (např. komiksů). Některé aplikace 

podporují další informace o souboru – umělci, abstrakt apod., které jsou uloţeny 

v archivu jako soubory XML [Comparison of e-book formats, 2007]. 

 

Desktop Author ( publikován jako .dnl, .exe) 

Slouţí jako elektronická vydavatelská souprava, která umoţňuje tvorbu digitálních 

webových knih. Ty podporují virtuální otáčení stránek. V tomto formátu lze kromě 

e-knih vytvářet také broţury, fotoalba, e-pohlednice, digitální diáře, online resumé, 

průzkumy apod. [Comparison of e-book formats, 2007]. 
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DjVu 

Formát určený pro ukládání naskenovaných specializovaných dokumentů. Obsahuje 

pokročilé kompresory optimalizované pro barevné obrázky s vysokým rozlišením, jako 

jsou textové dokumenty. Jednotlivé stránky jsou rozděleny do jednotlivých vrstev, které 

jsou komprimované nejlepší dostupnou metodou. Dekomprese je velmi rychlá. 

Výhodou formátu je skenování s vysokým rozlišením, které je vhodné pro čtení 

z obrazovky, tisk a efektivní uloţení [Comparison of e-book formats, 2007]. 

 

EPUB (publikován jako .epub) 

Otevřený standard pro e-knihy, vytvořený Mezinárodním Fórem digitálního publikování 

(IDPF). Spojuje v sobě tři otevřené standardy: OPS
2
, OPF

3
 a OCF

4
. Tento formát lze 

číst na většině čtecích zařízení [Comparison of e-book formats, 2007]. 

 

eReader (dříve znám jako Palm Digital Media, publikován jako .pnr) 

Je freeware program k prohlíţení elektronických knih od Palm Digital Media. 

Je k dispozici pro iPhone, PalmOS, WebOS, Android, Symbian, BlackBerry, Windows 

Mobile Pocket PC/Smartphone, Windows i Macintosh [Comparison of e-book formats, 

2007]. 

Umoţňuje stránkování, podporuje vloţené odkazy a obrázky, záloţky a poznámky, 

díky kterým můţe čtenář označit libovolnou stránku se záloţkou a můţe vkládat 

poznámky. Nakladatelství Barnes & Noble ho vyuţívá k doručování e-knih 

[Comparison of e-book formats, 2007]. 

 

HTML hypertext (publikován jako .htm, .html) 

HTML je značkovací jazyk. Pouţívá se pro většinu webových stránek. Pomocí něj lze 

e-knihy číst v kterémkoliv webovém prohlíţeči. HTML soubory zahrnují širokou škálu 

standardů a jejich zobrazování proto můţe být sloţité. Navíc obsahuje mnoho 

podporovaných funkcí, které pro e-knihy nejsou důleţité [Comparison of e-book 

formats, 2007]. 

  

                                         
2 Open Publication Structure – pro popis značek XHTML 
3 Open Packet Format – popisuje strukturu 
4 OEBPS Container Format – spojuje soubory dohromady (na principu ZIP souboru) 
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Pouţívá se ve specifických formátech: Kindle, Open eBook, Mobipocket, EPUB 

[BOOKZ, 2010]. 

 

Multimedia eBooks (publikován jako .exe, .html) 

Vyuţívá kombinace různých formátů.  Kombinuje text, zvuky, obrázky, videa 

i interaktivní obsah. Umoţňuje také vkládat obrázky, které dokreslují příběh, nebo další 

prvky se stejnou funkcí [Comparison of e-book formats, 2007]. 

 

Mobipocket (publikován jako .mobi) 

Formát zaloţený na Open eBook, standardně pouţívá XHTML a můţe obsahovat 

JavaScript.  Podporuje přirozené SQL dotazy. Do souborů mohou být přidávány 

prázdné stránky, anotace, upozornění, záloţky, opravy, poznámky a kresby 

[Comparison of e-book formats, 2007]. 

 

Plain Text Format (publikován jako .txt) 

E-knihy v prostém textovém souboru. Velikost označuje počet znaků včetně mezer 

[Comparison of e-book formats, 2007]. 

 

Portable Document Format (publikován jako .pdf) 

Formát od společnosti Adobe Systems. Vychází z PostScriptu a podporuje funkce jako 

komprese a heslo. PDF dokumenty lze lehce prohlíţet, tisknout apod. Soubory obsahují 

broţury, manuály produktu, články z časopisů, umoţňují vkládat fonty, obrázky a další 

dokumenty [Comparison of e-book formats, 2007]. 

Formáty PDF vytváří Adobe Acrobat, PDFCreator, OpenOffice.org a další. 

Pozdější verze obsahují také formuláře, poznámky, hypertextové odkazy a interaktivní 

prvky. Jsou podporovány mnoha čtecími zařízeními: Mobipocket, DR1000, 

Sony Reader, Bookeen Cybook, Foxit eSlick, Amazon Kindle apod. [Comparison of 

e-books, 2007]. 
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1.5 Čtecí zařízení 

 

Čtecí zařízení jinak také e-čtečka, je přenosný elektronický přístroj určený především 

pro čtení digitálních knih a časopisů [Comparison of e-book readers, 2011]. 

V TDKIV je čtečka e-knih definována v rámci vymezení e-knihy jako: „jednoúčelové 

fyzické přenosné zařízení umožňující jednoduchou manipulaci s textem dokumentu 

(nahrávání, čtení, vytváření poznámek apod.)“ [CELBOVÁ, 2003]. 

E-čtečka můţe být definována i jako jakýsi kapesní počítač. Má obvykle rychlejší 

displej schopný vyšší obnovovací frekvence – je proto vhodnější pro potřebnou 

interakci. [Comparison of e-book readers, 2011] 

Hlavní výhodou je lepší čitelnost i při jasném slunečním světle a delší ţivotnost baterie.  

Pouţívá se technologie elektronického papíru. Je to: „plochá zobrazovací jednotka, 

která odráží světlo jako normální papír, je schopna uchovat text i obrázky natrvalo bez 

spotřeby elektřiny, s možností změny obsahu…“ [KAŇKA, 2011, s. 13].  

Existují dvě základní skupiny: čtečky vázané ke konkrétnímu obchodnímu modelu 

prodeje e-knih a čtečky univerzální. 

První skupinu zastupuje zařízení Kindle (je spojena s obchodem Amazon), Nook 

(Barnes and Noble), lze sem zařadit i iPad (Apple Store) a Sony (Sony Reader Store) 

[Elektronicke-cteni, 2011b]. 

Tyto čtečky umoţňují bezdrátové připojení do e-shopu, nakupovat a stahovat e-knihy 

přímo do čtečky. Funkce jsou dostupné především v USA, v ČR takto funguje čtečka 

Kindle [Elektronicke-cteni, 2011b]. 

Do druhé skupiny patří čtečky otevřené např. Bookeen, Jinke Hanlin, Pocketbook 

a další. Do těchto zařízení se musí e-knihy nahrát přes USB nebo kartou SD 

[Elektronicke-cteni, 2011b]. 

 

Amazon – Kindle Wi-Fi + 3G latest generation 

5
Model rozšířil Kindle Wi-Fi latest generation o konektivitu Wi-Fi, díky níţ je umoţněn 

přístup do Amazonu. Má cca 3 GB uţivatelské paměti, USB 2.0 pro 

připojení k počítači a nahrání knih a dokumentů z počítače. Podporuje 

formáty: Kindle (AZW), PDF a TXT, nechráněné MOBI, PRC 

a konverze HTML, DOC, DOCX, RTF přes e-mail. Umoţňuje i poslech 

MP3 [Elektronicke-cteni, 2011d]. 

  

                                         
5http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/kindle-wi-fi-3g-latest-generation  
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Barnes and Noble – Nook Wi-Fi 

6
Stejně jako u Kindle, je toto zařízení vázáno především na e-tituly z nabídky 

knihkupectví Barnes and Noble, ale umoţňuje nahrávat i vlastní e-knihy. 

Čtečka má dva displeje – jeden pro zobrazování knih a druhý barevný 

dotykový pro ovládání a zobrazování nabídky knih z e-shopu 

[Elektronicke-cteni, 2011e]. 

Obsahuje 2GB uţivatelské paměti, je moţné ji doplnit microSD kartami. K počítači 

se připojuje přes USB nebo Wi-Fi. Podporuje formáty: JPG, GIF, PNG a BMP 

(obrázky), MP3.Nepodporuje formáty DOC [Elektronicke-cteni, 2011e]. 

 

Sony – Sony PRS-300CZ/600CZ/900CZ 

Model PRS-300CZ má 440 MB interní paměti, dá se přes USB 2.0 připojit k počítači. 

Podporuje formáty: ePUB, BBeB Book, PDF, TXT a další. 

Sony PRS-600CZ obsahuje pouze 380 MB paměti, dá se rozšířit pomocí SD 

nebo MemoryStick karty. Přes USB 2.0 a slot SD je moţné připojit se k počítači. 

Podporuje formáty: PDF, TXT, RTF, ePUB, BBeB (e-knihy), JPG, GIF, PNG, BMP 

(obrázky) a MP3 a AAC (hudba).  

Model PRS-900CZ obsahuje z těchto zařízení nejvíce paměti: 1,6 GB. Podporuje 

formáty: ePub, PDF, ePub, PDF, TXT, RTF (e-knihy), MP3 a AAC (hudba), JPEG, 

PNG, GIF a BMP (obrázky) [Elektronicke-cteni, c2011g,h,i]. 

 7  8   

 

Booken – Cybook Orizon 

9
Toto zařízení má 2 GB vnitřní paměti. K externímu zdroji dat se můţe 

připojit přes USB, Wi-Fi nebo bluetooth. Podporuje formáty: ePub, FB2, 

HTML, TXT, PDF (e-knihy), JPG, GIF a PNG (obrázky), MP3 (hudba) 

[Elektronicke-cteni, 2011a]. 

  

                                         
6 http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/nook-wi-fi 
7 http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/sony-prs-300-cz 
8 http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/sony-prs-600-cz 
9 http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/cybook-orizon 
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Jinke Hanlin – Hanlin eReader V60 

Tento přístroj je poslední model od Jinke Hanlin. Disponuje 2GB interní 

paměti, je moţné ji doplnit prostřednictvím externí SD/SDHC karty 

(dohromady 16 GB) [Elektronicke-cteni, 2011c]. 

10
 

 

Pocketbook – Pocketbook 360 

11
Model obsahuje 512 MB vnitřní paměti, pro e-knihy je vyuţitelných 466 MB. 

Lze připojit k počítači přes mini USB a microSD karty. 

Podporuje formáty: FB2, TXT, PDF, RTF, HTML, DJVU, DOC, 

EPUB, JPG, PNG apod. Obsahuje moţnosti změny písma, 

řádkování, kódování pro knihy ve formátu HTML a TXT, RSS, 

hry, slovník, kalendář a hodiny [Elektronicke-cteni, 2011f]. 

 

Čtečky dostupné v České republice 

Bookeen: Cybook Orizon, Cybook Opus color 

Jinke Hanlin: Jinke Hanlin V5, Jinke Hanlin V3+, Hanlin eReader V60 

Amazon Kindle: Kindle DX graphite, Kindle Wi-Fi + 3G latest geration, Kindle Wi-Fi 

latest generation 

Pocketbook: Pocketbook 360, Pocketbook 301+, Pocketbook 302 

Sony: PRS-350, PRS-650, PRS-950, Sony PRS-300CZ, Sony PRS-600CZ, Sony PRS-

900CZ 

iRiver: iRiver Story EB02 

Evolve: Evolve Cell 

Nook: Nook Wi-Fi [elektronicke-cteni, 2011b] 

  

                                         
10 http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/hanlin-ereader-v60 
11 http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/pocketbook-360 
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1.6 Výhody a nevýhody e-knih 

 

Na jaře 2007 proběhl výzkum „Global E-book Survey“.  Garantovala ho společnost 

ebrary (Palo Alto, CA, USA) a účastnily se ho instituce z celého světa. Analýzu provedl 

Allen McKiel (Ředitel knihoven Northeastern State University). Výzkum měl pomoci 

odhalit potřeby knihoven ohledně e-knih a e-zdrojů obecně, zejména pro akademické 

knihovny. Zapojilo se do něj více neţ 2.600 institucí, z toho 77% činily knihovny 

[MILLER, 2010, s. 130]. 

 

Z průzkumu vyplynuly tyto závěry: 

 

Výhody 

Primární výhodou elektronických zdrojů celkově je jejich přístupnost, coţ dokládá 356 

odpovědí z celkových 759. Další výhody souvisí s moţnostmi jejich vyuţitelnosti 

k vyhledávání, citování, manipulaci s textem apod. Viz následující přehled [MILLER, 

s. 130]. 

 

• řešení přístupu 

→ kdykoliv, odkudkoliv, ihned 

→ jednu knihu můţe v danou chvíli pouţít více čtenářů (není nutné mít více exemplářů 

jako u tištěných knih) 

 

• využitelnost – plnotextové prohledávání, prohlíţení, snadné sdílení, distribuce 

→ jednoduchá manipulace s textem – přidávání poznámek, záloţek, anotací apod. 

→ snadné kopírování textu a stahování 

→ moţnost archivace, organizace textu a reference 

 

• finanční nenáročnost 

→ není nutný fyzický prostor pro uchování 

→ peněţně efektivní 

→ šetří ţivotní prostředí 
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Další výhody: snadná aktualizace, malé náklady, moţnost přípravy unikátních 

účelových textů, ochrana, tvorba soukromé virtuální knihovny, práce s více texty 

najednou [ŢIŢKOVÁ, 2010]. 

 

Nevýhody 

 

Přes nesporné výhody mají e-knihy i jiţ dnes známá negativa. Např. pro mnohé čtenáře 

můţe být jejich čtení nepohodlné. Navíc je k tomu třeba přenosné čtecí zařízení. 

Více neţ polovina odpovědí respondentů bylo zaměřeno na spolehlivost e-knih 

a to především na jejich technologii. Další souvisely s platbami za tisk a výlohy spojené 

s dalšími poplatky. Hlavní nevýhody jsou popsány následovně [MILLER, 2010, s. 131]. 

 

• využitelnost 

→ nesnadnost čtení online 

→ příliš mnoho informací: ne vţdy jsou informace pertinentní či alespoň relevantní 

a autoritativní 

→ sloţitost vytváření anotací, kopírování apod. 

→ obtíţné prohledávání textu 

→ potřeba znalostí PC 

→ náročné stahování nebo problémy s ním 

 

• řešení přístupu 

→ omezení online přístupu 

→ ne kaţdý umí pracovat na PC 

→ omezení Copyrightu apod. 

→ studenti mohou zapomenout svá hesla nebo neumí vyuţít sluţeb knihovny 

→ sloţitost přístupu nebo autentizace 

 

• spolehlivost 

→ technické problémy 

→ špatná grafická kvalita 

→ neúplné dokumenty (chybějící stránky apod.) 

→ jednoduchost plagiátorství 
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• finance 

→ potřeba tisku – nutné náklady 

→ některé zdroje jsou velmi drahé – nutnost sponzorů apod. 

1.7 Autorská práva 

 

Díky vzniku nových nosičů informací, rozvoji technických prostředků, počítačových sítí 

a snadnému šíření informací vzniklo nové odvětví práv - počítačové právo. 

Většina děl, která jsou definována prostřednictvím autorského zákona, můţe být dnes 

uloţena na elektronických nosičích v elektronické podobě (elektronické autorské dílo) 

[CELBOVÁ, 1998]. 

Ve většině evropských zemí trvají majetková práva po dobu ţivota autora a 70 let 

po jeho smrti. Detaily autorského práva jsou celosvětově i v rámci Evropské unie 

nejednotné [RINGIER, 2010, s. 13]. 

Proto bylo nutné český Autorský zákon novelizovat a rozšířit tak, aby pokryl 

i problematiku elektronických dokumentů [PŘIBYLOVÁ, 2011]. Novela byla 

schválena 19. dubna 2006 [Česko, 2006]. 

Autorský zákon ČR upravuje: 

„a) práva k jeho dílu, 

b) práva související s právem autorským: 

 1. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, 

 2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 

 3. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, 

 4. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání, 

 5. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněného dílu, k němuž uplynula doba trvání 

 majetkových práv, 

 6. právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím 

 vydaného díla pro osobní potřebu, 

c) právo pořizovatele k jím pořízené databázi, 

d) ochranu práv podle tohoto zákona, 

e) kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským“ [Česko, 

2001]. 
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Elektronická kniha (elektronický dokument obecně) je v rámci Autorského díla 

definována jako: „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě 

včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo 

význam. … „ [Česko, 2000]. 

Pro elektronické knihy platí stejná ustanovení jako pro tištěné dokumenty, co se týče 

práva uţití (§ 12 AutZ.), rozmnoţování (§ 13), rozšiřování originálu 

nebo rozmnoţeniny (§ 14), právo na pronájem originálu nebo rozmnoţeniny (§ 15), 

právo na půjčování originálu nebo rozmnoţeniny díla (§ 16), právo na vystavování 

originálu nebo rozmnoţeniny díla (§ 17) a právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18 

a další) [Česko, 2000]. 

Elektronické dokumenty lze chránit technologií DRM. Volně přeloţeno jako „správa 

digitálních práv“. „Zajišťují především užívání obsahu v souladu s autorskými právy, 

respektive v souladu s licenčními podmínkami, vztahujícími se k obsahu. … Zabraňuje 

nelegálnímu kopírování obsahu“ [Digital rights management, 2005]. 

1.8 Creative Commons 

 

Licence Creative Commons je: „soubor předem připravených licenčních smluv, jejichţ 

prostřednictvím drţitel autorských práv vyjadřuje podmínky, jak je moţno 

se zveřejněným dílem zacházet“ [GRUBER, 2009,  s. 1]. 

Vznikly jako reakce pohybu autorských práv na internet, za účelem stanovení jasných 

pravidel, za kterých bylo moţné autorská díla sdílet a šířit. Jsou poskytovány 

neurčitému okruhu osob. Získá je automaticky kaţdý, kdo uţívá dílo v souladu s licencí. 

[GRUBER, 2009, s. 1] 

 

Licence CC nijak neomezují ochranu autorských práv, jsou jejich přizpůsobením 

zejména v prostředí internetu [GRUBER, 2009, s. 2]. 

Mezi základní prvky licencí CC patří: 

1) „právo dílo šířit – dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat 

veřejnosti 

2) právo dílo upravovat – dílo je možné samostatně pozměňovat či upravovat nebo jej 

jako celé či jako část zpracovat s jiným dílem“ [GRUBER, 2009, s. 3]. 
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Licence CC v českém prostředí 

Tyto licence byly vytvořeny původně pro americké prostředí, postupně je pak začali 

uţívat i autoři mimo americkou provenienci. Vznikla mezinárodní iniciativa s cílem 

vytváření národních verzí CC licencí, se sídlem v Berlíně [GRUBER, 2009, s. 5]. 

V České republice byla česká verze CC licencí v rámci tiskové konference uvedena 

16. dubna 2009. Vytvořilo ji sdruţení Iuridicum Remedium ve spolupráci s NK ČR 

a Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěţního při Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze [GRUBER, 2009, s. 7]. 

 

Licence CC a český Autorský zákon 

Autorský zákon dlouho opomíjel specifika způsobu uzavírání veřejných licencí ve své 

úpravě licenčních smluv. Uzavíraly se proto podle ustanovení Občanského zákoníku, 

který upravuje tyto smlouvy jako nepojmenované [GRUBER, 2009, s. 8]. 

Občanský zákoník klade na právoplatné uzavření smlouvy dva základní poţadavky: 

adresnost návrhu na uzavření smlouvy a adresné doručení akceptace návrhu na uzavření 

smlouvy [GRUBER, 2009, s. 8]. 

Novela Autorského zákona č. 216/2006 Sb. rozšířila licence takto: 

„(5) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle vůči 

neurčitému okruhu osob 

(6) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, 

nebo zvyklostem, může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem 

na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se 

podle ní zachová, zejména že poskytne nebo příjme plnění. V tomto případě je přijetí 

návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn“ [GRUBER, 2009, s. 8]. 

Při průzkumu ve specializovaných knihovnách bylo zjištěno, ţe ţádná z nich 

monografie pod touto licencí neshromaţďuje. 
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1.9 Vědecké/Akademické publikování 

 

Význam e-knih, jejich vývoje a dostupnosti pro informační podporu vědy neustále roste. 

Získává tak stejnou důleţitost jako obsah, rozsah předmětu a formáty [CLAYPOOL, 

2011, s. 1]. 

Vědecké publikování zahrnuje učební texty pro vysoké školy, příručky, monografie, 

romány apod. Mezi nejběţnější způsoby distribuce patří platební způsob, přístup přes 

webové stránky nebo prostřednictvím třetích zprostředkovatelských stran. Obsah 

e-knihy můţe zahrnovat nákup a sdruţený hosting, vlastní výrobu a řízení nebo volné 

knihy k dispozici [CLAYPOOL, 2011, s. 2]. 

E-knihy mají velký dopad na podnikatelské kniţní vydavatelství. Existuje řada 

konvergovaných technologií, které umoţňují tvorbu, prodej a distribuci e-knih: osobní 

počítače, software, internet, mobilní komunikační zařízení apod. Navíc reprezentuje 

potenciál pro restrukturalizaci finančního modelu podnikání [CLAYPOOL, 2011, s. 4]. 

Vydávání e-knih je pod tlakem podobných technologických faktorů a poptávky 

spotřebitelů pro snadný přístup. Změny spojené s vývojem e-knih ovlivňují stávající 

vydavatelské společnosti i malá vydavatelství a mohou být prospěšné pro spotřebitele – 

zajistit rovný přístup ke kvalitním informacím dostupným pro všechny na celém světě. 

Zároveň mohou být příleţitostí pro nové hráče vstupující na trh, vývoj nových 

obchodních modelů apod. [CLAYPOOL, 2011, s. 4]. 

 

Proces vydávání 

Základními úkoly podílejícími se na tvorbě e-knih jsou pořízení, financování, výroba, 

marketing, prodej a dodání. Ačkoliv všechny tyto procesy prodělaly radikální změny, 

podkladové funkce zůstaly stejné – obsah vytvořený autorem, který zaujme čtenáře 

[CLAYPOOL, 2011, s. 5]. 

Vydání nového originálního obsahu předchází financování zaměstnanců, produkce 

a zpracování. Vytváří se publikační plány. Celý tvůrčí proces trvá průměrně jeden 

aţ čtyři roky, poté se obsah dostane na trh, kde dochází ke kompenzaci veškerých 

předešlých nákladů [CLAYPOOL, 2011, s. 5]. 
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Co ovlivňuje cenu vědecké e-knihy 

Zisky vydavatelů jsou omezeny slevami dodavatelům a reţijními náklady. Ve své knize 

uvádí britský autor tyto skutečnosti. Knihy bývají obvykle dodavatelům prodávány 

v průměru slevy, která se blíţí aţ 40% (od roku 1990 je to nárůst z 20%). 

Reţijní náklady (prostory, vybavení a personál) činí aţ 70% z příjmů knihy. Marţe ve 

výši 30% tak zůstává ke krytí nákladů na výrobu, licence a zisky. Proto trvá obvykle 

dlouhou dobu optimalizovat budoucí příjmy a výnosy a absorbovat fixní náklady 

[CLAYPOOL, 2011, s. 5]. 

Publikování více titulů rozšiřuje riziko zmeškaných prodejů a zvyšuje náklady 

na výrobu, prodej a marketing. Navíc budování portfolia titulů zabere obrovské 

mnoţství času, trpělivosti, práce a investic ze strany vydavatele. Proto potřebují 

tzv. „komise“, které mohou činit aţ 1 milion dolarů, spolu s příjmy z průběţného 

prodeje, aby bylo dosaţeno vyrovnání přibliţně do pěti aţ sedmi let [CLAYPOOL, 

2011, s. 6]. 

Celkové náklady zahrnují mzdové náklady producentů (75.000 – 100.000$ ročně), 

cestovní výdaje (20 – 30.000$), dále náklady na hodnocení a redakční honoráře. 

Výrobní náklady odráţí vztah mezi prodejní cenou knihy a náklady na vydavatelskou 

výrobu. Průměrně činí 10% z ceny knihy. Tyto hodnoty se ovšem liší v závislosti 

na velikosti nákladu. V případě e-knih jsou niţší náklady na vyuţití materiálu (coţ má 

přínos pro ţivotní prostředí) [CLAYPOOL, 2011, s. 8]. 

Internetoví prodejci (jako např. Amazon) poskytují spotřebitelům bezplatné poštovné 

a balné, čímţ vyvíjí tlak na vydavatele ze strany maloobchodníků a velkoobchodníků, 

kteří jsou nuceni poskytovat poštovné a manipulační náklady s většími slevami 

[CLAYPOOL, 2011, s. 8]. 

Model publikování e-knih, kdy jsou náklady na poštovné a balné sníţeny, přispívá 

ţivotnímu prostředí, je přínosem pro společnost, pevně poskytují slevy na ceníkové 

ceny a úspory vyplývají ze sníţeného poštovného a balného [CLAYPOOL, 2011, s. 8]. 

 

Odměna pro autory 

Tantiémy pro autory či editory činí obvykle 10-15% z čistých trţeb. Redaktoři série 

a poradenské redakce obdrţí v průměru o 2 aţ 5% více. Zavedená vydavatelství 

odměňují autory aţ 50%. Masový trh e-knih s velkým potenciálním publikem můţe 

vytvářet značné příjmy a zisky – proto je samozřejmé, ţe si autoři zaslouţí příslušné 
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 procento z příjmů.  

Málokdy to ovšem platí v akademickém či vědeckém vydavatelství [CLAYPOOL, 

2011, s. 9]. 

V České republice práva autorů a dalších nositelů autorských práv zastupuje společnost 

DILIA. „Vykonává kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právy 

autorskými v návaznosti na oprávnění udělené Ministerstvem kultury ČR a v souladu 

s příslušnými ustanoveními autorského zákona“ [DILIA, 2011]. Odměny pro autory činí 

45% z kupní ceny publikovaného díla(viz Autorský zákon, § 24 – 25) [Česko, 2000]. 

Jsou rozdělovány na základě evidence všech literárních, dramatických a vědeckých 

včetně kartografických děl, která byla vydána tiskem nebo v elektronické podobě 

a řádně nahlášena [Rozúčtovací řád, 2001]. 

 

Prodej a marketing 

Vědečtí vydavatelé doufají v prodej svých sbírek e-knih především do knihoven 

v oblasti školství, zdravotnictví a dalších sektorech. Vyţaduje to obchodního zástupce, 

nebo smlouvu s třetí stranou, která bude zastupovat e-knihy na svůj účet. V obou 

případech to vyţaduje cestování, kontakt se zájemci o umístění v knihovnách a účast na 

konferencích. [CLAYPOOL, 2011, s. 9] 

 

Další faktory ovlivňující publikování e-knih 

Je nutné zváţit všechny technologické moţnosti vzhledem k velkému počtu čtecích 

či víceúčelových zařízení. Spotřebitelé v konečném důsledku spoléhají na údaje 

od dodavatelů. Tyto faktory ovlivňuje především trh, proto musí dodavatelé poskytovat 

obsah pro různé platformy a zařízení od stolních počítačů, tabletů, po další mobilní 

zařízení [CLAYPOOL, 2011, S. 10]. 

Digitální dokumenty musí být čitelné na všech uţivateli oblíbených zařízeních. Jejich 

cena klesá v důsledku pokroku v oblasti softwaru pro správu obsahu. A sluţby s nimi 

spojené jsou poskytovány především vydavateli velkých společností (Aptara, Innodata 

Isogen, Cadmus Comunications atd.) [CLAYPOOL, 2011, s. 11]. 

Dalším z faktorů ovlivňující vydávání e-knih je hodnota informací (vědeckých 

informací). Má stejnou míru jak pro spotřebitele, tak pro výrobce. Knihovny jsou 

přirozeným trhem s těmito zdroji, musí se spoléhat na poskytování kvalitních 

informačních zdrojů. Hodnota informací se tak odráţí v prodeji knih a následné akvizici 

knihoven [CLAYPOOL, 2011, s. 11]. 
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Poskytování e-knih 

Krom tradičních nákladů existuje mnoho dalších poţadavků k vydávání, které souvisejí 

s řízením a údrţbou souborů e-knih, coţ mnohdy představuje mnohem vyšší náklady 

neţ u tištěné distribuce. Většina vědeckých vydavatelů umoţňuje prodej e-knih školám 

či knihovnám prostřednictvím vlastních databází, které musí poskytnout prostředky 

k hostování e-souborů a jejich doručení koncovým uţivatelům. Poskytuje např. 

i administrativní funkce od nákupu podle poţadavků nebo poskytuje statistiky 

pro zákazníky [CLAYPOOL, 2011, s. 12]. 

Alternativní moţností hostingu oproti vlastní kvalitní databázi je poskytování e-knih 

prostřednictvím agregátorů, kteří umoţňují hostování i prodej e-knih ve vydavatelově 

zastoupení [CLAYPOOL, 2011, s. 12]. Takovým agregátorem jsou např. firmy 

ProQuest nebo EBSCO. 

 

Volně dostupné alternativy publikování e-knih 

Pokud se spotřebitel spokojí pouze s relevantními informacemi, je moţné je najít 

zdarma i díky nejzákladnějšímu vyhledávání na internetu. V posledních letech vzniklo 

mnoho sociálních sítí, kde jsou volně dostupné informační zdroje, které lze chápat jako 

konkurenty k tradičním zdrojům vydavatelského průmyslu např. Wikipedia 

[CLAYPOOL, 2011, s. 15]. 

Profesionální vydavatelé tyto zdroje nevidí jako spolehlivý zdroj informací. 

Wikipedia je sama o sobě předmětem ekonomické síly, ohroţuje tradiční vydavatele, 

i kdyţ poskytuje informace zdarma, ovšem stále potřebuje fyzickou infrastrukturu – 

hostování informací [CLAYPOOL, 2011, s. 15]. 

Kromě Wikipedie existuje problém neoprávněného šíření obsahu vydavatelů pomocí 

sdílení souborů na internetových stránkách, které jsou často pouţívány pro legitimní 

sdílení původních informací, takţe vydavatel můţe těţko sledovat a kontrolovat vlastní 

digitální majetek [CLAYPOOL, 2011, s. 15]. 

Volný pohyb informací je především v akademickém světě vítán, ale pro vydavatele 

a jejich podnikání je to velmi sloţitá situace. Vydavatelský průmysl prochází posuny 

v důsledku volně dostupných informací na internetu. Vzniká tak prostor pro autory, 
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 vydavatele a technologické inovátory, aby našli řešení, jak ocenit informace 

v e-knihách a ostatních e-zdrojích, jak ekonomicky ohodnotit všechny, kteří se na 

vzniku těchto zdrojů podílejí, a zároveň poskytovat informace za cenu dostatečně 

nízkou k uspokojení informačních potřeb a přání co největšího počtu spotřebitelů 

[CLAYPOOL, 2011, s. 16].  

Omezení vyuţití dokumentů mohou specifikovat licence Creative Commons, jimiţ 

autor vyjadřuje podmínky jak je moţno se zveřejněným dílem nakládat [GRUBER, 

2009, S. 1]. Viz kapitola 1.8. 

1.10 Vydavatelé e-knih v českých specializovaných knihovnách 

 

Springer Link 

 

12
Databáze společnosti Springer Link obsahuje 2.638 

časopisů, 48.619 knih, 1.513 kniţních edic, 199 e-referencí 

atd. ve vybraných oborech: architektura a design, behaviorální věda, biomedicína 

a vědy o ţivotě, obchod a ekonomika, chemie a materiály, počítačová věda, 

strojírenství, humanitní obory, sociální vědy a právo, matematika a statistika, lékařství, 

fyzika a astronomie [Springer Link, 2011]. 

E-knihy jsou nabízeny prostřednictvím sluţby Springer eBook Collections, která je 

dostupná přímo na webových stránkách www.springerlink.com. Ty poskytují jednotné 

rozhraní pro vyhledávání. Pokrývají jiţ výše zmíněné obory, jsou zpřístupněny online 

a umoţňují i vzdálený přístup pro neomezené mnoţství uţivatelů. E-knihy z této 

kolekce lze získat pouze trvalým nákupem a zájemcům je nabízen zkušební přístup 

[Albertina icome Praha, 2011a]. 

Všechny tituly jsou buď ve formátu PDF, nebo HTML. Nelze si vybírat jednotlivé 

e-knihy, ale pouze celé balíčky. SpringerLink nabízí další speciální funkce jako např. 

RSS, alert, moţnost vytváření vlastních sbírek na základě individuálního profilu apod. 

a navíc jednoduchý mechanismus, který umoţňuje knihovníkům invertovat záznamy 

v MARC pro všechny Springer tituly do vlastních OPACů [RENNER, 2007]. 

  

                                         
12 http://www.springerlink.com/ 

 

http://www.springerlink.com/
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Pro lepší zpětnou vazbu lze vyuţít statistiky. Pro staţení statistik je třeba být 

registrovanou institucí v rámci Springerlink. Pokud je instituce členem konsorcia, 

je nutné se přihlásit přes multiúčet správce [Albertina icome Praha, 2008]. 

Ve statistikách lze zjistit vyuţití knih a časopisů na základě přístupu, popřípadě i jejich 

nevyuţití. Konečná zpráva tedy odráţí pouţití všech IP adres nebo dalších přístupů, 

které se připojily k účtu dané instituce [Albertina icome Praha, 2008]. 

 

COUNTER 

Tato mezinárodní iniciativa pro sledování statistik vznikla jako reakce na potřeby 

knihovníků, kteří chtěli lépe pochopit, jaké informace a druhy zdrojů jsou vyuţívány, 

a vydavatelů, kteří chtěli znát informace o pouţívaných informačních produktech. 

Proto byl dohodnut mezinárodní soubor standardů a protokolů pro zaznamenávání 

a výměnu dat o online pouţití [Counter, 2011a].  

Vznikl v březnu roku 2002. První standard „Counter Code of Practice“ zahrnuje online 

časopisy a databáze (2003). Roku 2006 bylo pokrytí rozšířeno na elektronické knihy 

a referenční práce [Counter, 2011b]. 

Springer poskytuje „COUNTER Journal report 1“ (pro časopisy) a „COUNTER Book 

Report 2 (pro knihy, slovníky, referenční práce) [Springer, 2011]. 

„COUNTER Journal Report 1“: staţení celého textu měsíčně, počet staţení kaţdého 

titulu měsíčně a od začátku roku. U kaţdého titulu je uvedena platforma, tištěná i online 

verze, ISSN. 

„COUNTER Book Report 2“: počet prohlédnutých kapitol jednoho titulu měsíčně/od 

začátku roku, staţení/zobrazení na obrazovce v PDF nebo kapitoly v učebnici 

ve formátu HTML, počet jednotek ve slovníku apod. Diagramy, obrázky, tabulky 

a elektronický doplňkový materiál není započítáván zvlášť. U kaţdého titulu je také 

uvedena platforma, ISBN/ISSN (pokud jsou uvedeny) [Springer, 2011] 

 

Výhody pro knihovníky, vydavatele a zprostředkovatele: knihovníci jsou schopni 

porovnat statistiky od různých dodavatel, odvozují uţitečné ukazatele jako např. cenu 

za pouţití, jsou lépe informováni a mohou se tak lépe rozhodovat při nákupu a efektivně 

plánovat infrastrukturu [Counter, 2011b]. 
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Vydavatelé a zprostředkovatelé jsou schopni: poskytnout údaje pro zákazníky v podobě, 

jakou poţadují, porovnat relativní vyuţití různých komunikačních kanálů, souhrnné 

údaje pomocí více komunikačních kanálů a zjištění skutečného pouţívání informačních 

zdrojů [Counter, 2011b]. 

 

Přístup knihoven a dalších institucí ke statistikám: 

13
 

 

Willey 

14
 

Willey Blackwell nabízí více neţ 2.000 časopisů, téměř 10.000 knih a další materiály 

v oborech: chemie, polymery, IT, strojírenství, biologie, matematika, medicína, fyzika, 

nauka o zemi, veterinární medicína, legislativa a kriminologie, materiály, psychologie 

a výchova. Všechny tituly nabízí online a je moţné se připojit i vzdáleně [Albertina 

icome Praha, 2011b]. 

Vydavatelství poskytuje e-knihy jiţ deset let, jsou to monografie, příručky a referenční 

díla se zaměřením na medicínu, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy. Nové tituly 

  

                                         
13 http://www.springerlink.com/ 
14 http://onlinelibrary.wiley.com/ 
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 jsou přidávány kaţdý měsíc [Albertina icome Praha, 2011b]. 

E-knihy jsou ve formátu PDF a lze je získat buď prostřednictvím předplatného, 

nebo trvalým nákupem. Obě moţnosti jsou podmíněny výběrem minimálně 20 titulů.  

Knihovna si poté můţe jednotlivé e-knihy vybrat podle sebe [Albertina icome Praha, 

2011]. 

Wiley-Blackwell nabízí spotřebitelům sady záznamů MARC 21. Kromě běţných 

záznamů s obsahovými tabulkami, existují i rozšířené záznamy MARC, které fungují 

od roku 2010. Wiley spolupracuje s OCLC, jehoţ hlavním úkolem je vytváření 

a distribuce MARC záznamů a tím také zefektivnění sluţeb. Záznamy titulů Wiley 

Online Library jsou také dostupné prostřednictvím katalogu OCLC WorldCat 

http://www.oclc.org/worldcat/, největší bibliografické databáze [Wiley Online Library, 

2011]. 

Pokud spotřebitel koupí od Wiley e-knihy, můţe si poté od OCLC stáhnout soubory 

záznamů MARC [Wiley Online Library, 2011]. 

 

ProQuest  

15
ProQuest je v podstatě masivní informační prostor, zaloţený na 

spolupráci s autory informací. Provozuje dvě hlavní sluţby 

e-knih: ebrary a  Safari Tech Books Online. 

 

ebrary 

ebrary nabízí více neţ 273.000 e-knih v oborech: dějiny, divadlo, film, tanec, 

ekonomické vědy, filosofie, hudba, humanitní vědy, knihovnictví, politologie, právo, 

přírodní vědy, psychologie, technika, výpočetní technika, zemědělství apod. [Albertina 

icome Praha, 2011]. 

Obsahy e-knih jsou dostupné pomocí vlastního softwaru ebrary Reader a ebrary 

InfoTools a jsou zpřístupněny online nebo vzdáleně. Ebrary umoţňuje získání e-knih 

předplatným nebo nákupem. Instituce mohou vybírat tituly jednotlivě (jejich počet 

závisí na velikosti instituce) nebo si mohou zvolit předplatné celé kolekce či deset 

kolekcí tematických [Albertina icome Praha, 2011]. 

  

                                         
15 http://www.proquest.co.uk/en-UK/ 

 

http://www.oclc.org/worldcat/
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E-knihy jsou ve formátu PDF a k prohlíţení je nutný plug-in. Je moţno v nich vytvářet 

osobní poznámky, k dispozici je biografický a výkladový slovník. Tisk a kopírování 

jsou omezeny pouze na jednu stránku naráz [Albertina icome Praha, 2011]. 

 

Safari Tech Books Online 

Sluţba Safari Tech Books Online nabízí více neţ 8.000 e-knih ve formátu HTML, které 

jsou zpřístupněny online a umoţňují i vzdálený přístup. E-knihy lze získat formou 

předplatného. Spotřebitelé si předplácí jednotlivé tituly podle vlastního výběru (kaţdý 

titul má hodnotu 1 slotu), které můţe po 30 dnech vyměnit za jiné se stejnou hodnotou. 

Oproti jiţ výše představeným vydavatelům má omezený počet pracujících uţivatelů 

zároveň [Albertina icome Praha, 2011]. 

Mezi její zvláštní funkce patří zobrazení diagramů, vyhledávání ve zdrojových kódech 

ukázek programů nebo přímé odkazování do OPAC [Albertina icome Praha, 2011]. 

 

ScienceDirect 

16
Společnost ScienceDirect je přední plnotextovou databází 

vědeckých článků z časopisů a kniţních kapitol z více neţ 

2.500 odborných časopisů a 11.000 knih. V současné době 

existuje přes 9,5 milionů článků, kapitol z knih, které jsou doplňovány dalším 

0,5 milionem obsahů ročně [SciVerse, 2011]. 

Kolekce e-knih komplexně pokrývá řady vědních oborů, obsahuje více neţ 5.300 

monografií a je plně integrována s časopisy, kniţními edicemi apod. [SciVerse, 2011]. 

Vlastní databáze nabízí sofistikované vyhledávání, které umoţňuje maximální efektivitu 

při procesu získávání informací, dále jednoduché funkce pro přístup k obsahu 

a stahování obsahu (ukládání, tisk, sdílení apod.) [SciVerse, 2011]. 

K textům se lze připojit přímo i vzdáleně a přihlásit se v rámci instituce, která je jiţ 

zaregistrována – uţivatelské jméno/heslo, přes proxy server nebo shibboleth brány. 

V rámci ScienceDirect je moţné vyuţít funkce jako propojení na související články, 

multimediální prvky, informace o speciálních otázkách, náhledy apod. [SciVerse, 2011] 

  

                                         
16 http://www.sciencedirect.com/ 
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2. Akvizice e-knih do knihoven 

2.1 Obecné principy budování knihovního fondu 

2.1.1 Budování fondu 

Pokud mají e-knihy i tištěnou verzi, měly by být shodné, se všemi přílohami, stejným 

stránkováním atd. Pro efektivní řízení a hodnocení balíčků e-knih jsou třeba statistiky, 

četnosti uţití titul po titulu. Je třeba mít místo k uloţení obsahu (digitální repozitář) 

[MILLER, 2010, s. 29]. 

2.1.2 Náklady 

Vzhledem k dynamickému aktualizování obsahu se můţe výběr obchodních podmínek 

lišit. Knihovna musí zváţit, zda je pro ni výhodnější přímý nákup, pronájem apod. 

Rozdílně ceněny jsou i jednotlivé a násobné uţivatelské připojení. (Více uţivatelských 

přístupů by mělo stát jako jeden a půl v porovnání s jednotlivým připojením.) 

[MILLER, 2010, s. 29-30]. 

2.1.3 Funkčnost a interoperabilita 

Software by měl jednoduše umoţňovat tisk, stahování, kopírování apod. Měl by také 

podporovat pokročilé vyhledávání, prohlíţení, zvýrazňování textu, citační nástroje, 

prolinkování na externí odkazy, citační zdroje apod. [MILLER, 2010, s. 32]. 

2.2 Dodavatelé 

 

Mezi dodavateli e-knih je mnoho jiţ zavedených firem. Kromě nich jsou na trhu téţ 

odborní agregátoři e-knih např. EBSCO a online prodejci jako Amazon [GRIGSON, 

2011, s. 2]. 

Spotřebitelskému trhu dominuje způsob prodeje e-knih staţení soubory ke staţení, 

z hlediska knihoven je však nejvíce problematický. Soubory e-knih jsou určeny 

pro mobilní pouţití v reţimu offline, jsou publikovány v různých formátech pro různá 

čtecí zařízení nebo pro víceúčelová zařízení jako jsou přenosné počítače [GRIGSON, 

2011, s. 2]. 

Někteří dodavatelé se specializují více na dodávky e-knih, které jsou dostupné online – 

neumoţňují tedy čtení offline nebo jejich stahování. Z uţivatelského hlediska 

se v podstatě nic nemění [GRIGSON, 2011, s. 2]. 
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Při řešení výběru dodavatele by se měla knihovna ptát, zda dodávají tituly opravdu 

do knihovny nebo zda jejich podmínky umoţňují pouze osobní vyuţití, zda dodavatel 

uzavřel smlouvu s některým z konsorcií atd. [GRIGSON, 2011, s. 4]. 

Po výběru několika potenciálních dodavatelů je třeba zhodnotit poskytovaný obsah, 

protoţe ne všichni dodavatelé nabízejí celou škálu poţadovaných e-knih, a také 

e-formáty, ve kterých jsou dané tituly k dispozici [GRIGSON, 2011, s. 5]. 

Prodejci prodávají e-knihy na účet vydavatele. Jeho úlohou je poskytovat podporu 

prodeje a po dokončení nákupu (nebo předplatného), umoţnit přístup k e-knihám 

prostřednictvím svých webových stránek [GRIGSON, 2011, s. 6]. 

Prodejci e-knih obvykle nabízejí obsah od řady různých vydavatelů. Výběr vydavatelů 

můţe být omezen oproti dodavatelům. Vydavatelé také prodávají sami a přímo 

koncovým zákazníkům [GRIGSON, 2011, s. 6]. 

Na rozdíl od prodejců, kteří prodávají obsah jménem vydavatelů, agregátoři vlastní 

jejich licenci a pak je prodávají přímo v knihovnách a hostují e-knihy přímo ve vlastní 

databázi (ne na vydavatelových vlastních webových stránkách) [GRIGSON, 2011, s. 6]. 

Stejně jako dodavatelé zahrnují širokou škálu vydavatelů včetně menších společností, 

které nemají vlastní platformy e-knih. Obsah, který poskytují, je většinou omezen 

licencí [GRIGSON, 2011, s. 6]. 

2.2.1 Faktory ovlivňující výběr dodavatele 

Základní otázky [GRIGSON 2011, s. 7-8]: 

1) Kolik e-knih dodavatel nabízí? 

2) Od kolika vydavatelů má agregátor licence na obsah? 

3) Zahrnují širokou škálu témat nebo jsou specializované? 

4) Aktualita obsahu – nové či kmenové tituly, jsou k dispozici nejnovější verze? 

5) Dodávání obsahu z různých zemí a v různých jazycích? 

6) Obsahují e-knihy veškerý materiál jako tištěné verze (grafický obsah)? 

7) Obsahuje i dodatečný materiál včetně multimédií? 

 

Při hodnocení potenciálního dodavatele je důleţité brát v úvahu nejen obecný rozsah 

poskytovaného obsahu, ale i snadnost, s jakou lze zjistit, zda nabízí konkrétní název 

e-knihy: 
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a) Jak snadné je najít e-knihu při hledání dostupných titulů v databázi? 

b) Existuje moţnost zúţit vyhledávání e-knih? 

c) Lze ukázat, zda je databáze v e-formě k dispozici paralelně k tištěnému titulu? 

d) Nabízí dodavatel odpovídající servis? (např. pokud mu knihovna pošle seznam ISBN, 

dostane zpět zprávu o titulech, které jsou k dispozici jako e-knihy) 

e) Lze nastavit zasílání upozornění na nové tituly, které vyšly nebo témata? 

[GRIGSON, 2011, s. 9] 

 

Důleţitým faktorem je porovnání „hodnota obsahu – poţadované finance“. 

• moţnost volby mezi získáním jednotlivých titulů nebo souborů 

• výběr mezi přímým nákupem e-knih nebo předplatným 

• volba mezi neomezeným počtem pouţití za rok nebo neomezeným počtem současně 

pracujících uţivatelů. [GRIGSON, 2011, s. 9] 

 

Vedle dostupnosti obsahu, obchodních modelů, licenčních podmínek a kvalit sluţeb 

ovlivňuje výběr dodavatele téţ kvalita sluţeb a technické aspekty: 

1) Moţnosti vyhledávání? 

2) Jasná prezentace výsledků hledání? 

3) Vhodný formát e-knih a jejich snadná čitelnost? 

4) Snadný tisk a kopírování z vybraných e-knih? 

5) Pouţívá dodavatel správu DRM softwaru k omezení tisku a kopírování? 

6) Obsahuje rozhraní personalizace funkcí: moţnost přidat poznámky, záloţky, štítky 

nebo recenze? 

7) Nabízí další nástroje jako slovníky nebo podpůrné materiály? [GRIGSON, 2011, 

s. 21-22] 

 

Je nutné posoudit, zda je technicky kompatibilní s rozhraním systému: 

a) Splnění poţadavků na dostupnost? 

b) Podpora poţívání autentizačních systémů? 

c) Podpora federovaného vyhledávání nebo webového rozsahu, který je pouţíván? 

d) Kompatibilita s jakýmkoliv systémem, který pouţívá link server (např. SFX) 

[GRIGSON, 2011, s. 22]? 
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Dalším faktorem je kvalita sluţeb, které dodavatel můţe nabídnout: 

I) Objednání prostřednictvím EDI (Electronic Data Interchange) nebo prostřednictvím 

poskytovatele internetových stránek? 

II) Kvalitní záznamy? 

III) Dobrá uţivatelská podpora? 

IV) Marketingové materiály? 

V) Výukové materiály? 

VI) Osobní výcvik na místě nebo online pro zaměstnance a uţivatele knihovny 

[GRIGSON, 2011, s. 23]? 

2.2.2 Volba jednotlivých titulů x balíčky 

Agregátoři většinou nabízí jednotlivé tituly, a to buď přímo, nebo od dodavatelů. 

Mnoho e-knih je k dispozici v balíčcích shromáţděných podle předmětu nebo data 

vydání (Springer eBooks) [GRIGSON, 2011, s. 10]. 

Někteří dodavatelé umoţňují určitou vlastní míru volby obsahu.  

Akvizice e-knih v balíčku nabízí některé výhody, např. náklady na jednotlivé tituly jsou 

obvykle niţší, je to rychlý a nákladově efektivní způsob, jak vybudovat knihovní sbírku 

[GRIGSON, 2011, s. 10]. 

2.3 Modely získání e-knih 

2.3.1 Přímý nákup 

Přímý nákup je nejběţnějším způsobem, jak získat e-knihy. Knihovna platí jen jednou 

a můţe teoreticky udrţet přístup k e-knihám na dobu neurčitou. Můţe však platit roční 

poplatek za přístup k databázi – k úhradě průběţných nákladů na hostování koupených 

e-knih [GRIGSON, 2011, s. 12]. 

V některých případech jsou tyto poplatky sníţeny nebo prominuty, pokud se vyrovnají 

minimálnímu mnoţství nákladů vynaloţených na nákup nových knih kaţdý rok 

[GRIGSON, 2011, s. 12]. 

Nákup e-knih je obvykle draţší neţ roční předplatné. Krom výše zmíněného poplatku 

můţe být cena za e-knihy vyšší neţ za ekvivalentní tištěné tituly. Můţe se ovšem 

vyplatit v delším časovém horizontu, pokud je o daný titul zájem i po více letech 

[GRIGSON, 2011, s. 12]. 
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E-knihy jsou zakoupeny s ohledem na dlouhodobé uţívání, je ale nutné zváţit podporu 

přístupu na dobu neurčitou: zastaralost původního formátu nebo ukončení sluţby e-knih 

(mělo by být zahrnuto v licenčních podmínkách) [GRIGSON, 2011, s. 12]. 

 

Ovlivňující faktory: 

1) Jak si knihovna zachová přístup ke koupeným e-knihám? 

2) Přístup přes původního dodavatele nebo prostřednictvím nových stránek vlastníka 

práv? 

3) Je-li přístup ve ztrátě, bude knihovna odškodněna úplně nebo alespoň částečně? 

4) Bude knihovna upozorněna, pokud se tituly opět objeví v databázi? [GRIGSON, 

2011, s. 13] 

2.3.2 Předplatné 

Předplatné obvykle umoţňuje přístup pouze na dobu určitou. Z toho důvodu jsou 

předplatné ceny obvykle niţší neţ kupní ceny a cenový model můţe být jednodušší, 

protoţe jsou v ceně zahrnuty poplatky za údrţbu [GRIGSON, 2011, s. 13]. 

Ačkoliv je poskytován dočasný přístup, předplatné můţe představovat zhodnocení 

peněz za obsah, má-li obsah krátkou ţivotnost (jako učebnice práva, výpočetní techniky 

nebo turistické průvodce) nebo bude mít poptávka po nich krátké trvání [GRIGSON, 

2011, s. 13]. Existuje i moţnost nákupu s probíhajícím ročním poplatkem za aktualizaci 

obsahu (Willey-Blackwell online referenční zdroje) [GRIGSON, 2011, s. 13]. 

2.3.3 Dočasná licence 

Někteří dodavatelé nabízejí moţnosti krátkodobé dočasné licence jednotlivých e-knih. 

V tomto modelu můţe uţivatel procházet všechny e-knihy k dispozici na internetových 

stránkách dodavatele i ve fondu knihovny. Pokud nalezne titul, který není ve vlastnictví 

knihovny, můţe poţádat o pronájem. V knihovně uţivatel platí poplatek a následně mu 

je poskytnut dočasný přístup ke knihám po nastavený počet dnů nebo týdnů 

[GRIGSON, 2011, s. 14]. Při průzkumu nebylo zjištěno, ţe by tento model byl pouţíván 

v knihovnách v ČR. 

Tento model je podobný meziknihovní výpůjční sluţbě. Vypadá poměrně draze, ale 

jelikoţ se platí pouze za jeden titul na ţádost uţivatele, nejsou ţádné zbytečné finanční 

prostředky na zaplacené tituly, které se nepouţívají, takţe ve skutečnosti dochází 
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 ke zhodnocení peněz [GRIGSON, 2011, s. 14]. V České republice není tento model 

vyuţíván. 

2.3.4 Akvizice na základě poptávky 

Je to model prodlouţeného pronájmu, který je řízen poptávkou. Pokud je stejná kniha 

poţadována větším počtem uţivatelů knihovny, bude vyvolán poţadavek pro nákup 

[GRIGSON, 2011, s. 14]. 

Tento model nabízí několik výhod. Knihovna platí jen za obsah, který je opravdu 

pouţíván a personál nemusí trávit čas výběrem titulů, coţ také dává knihovně 

prostředky, jak rychle reagovat na potřeby svých uţivatelů [GRIGSON, 2011, s. 15]. 

Na druhou stranu mohou nastat problémy v oblasti politiky správy sbírek. 

Jelikoţ umoţňuje uţivatelům vybrat si podle svých potřeb, můţe to vést k nevyváţené 

kolekci, která odráţí zájmy několika uţivatelů. Tento problém můţe vyváţit jisté 

omezení těchto poţadavků – draţší knihy budou schváleny knihovníky [GRIGSON, 

2011, s. 15]. 

Na principu cíleného výběru je zaloţena např. sluţba firmy ProQuest Safari Books. 

2.4 Modely použití 

Jedním z hlavních problémů dodávání e-knih do knihoven je, ţe jedna kopie knihovně 

poskytuje potenciálně neomezené vyuţití. Pokud mají e-knihy nějaké omezení pak je 

povaha tohoto limitu dalším faktorem při výběru vhodného obchodního modelu 

[GRIGSON, 2011, s. 16]. 

Většina obchodních modelů můţe uloţit limit na pouţití buď na počet uţivatelů, kteří 

mají přístup k e-knihám ve stejnou dobu nebo kolikrát je kniha k dispozici ve stanovené 

lhůtě [GRIGSON, 2011, s. 17]. 

2.4.1 Model limitu počtu simultánních uživatelů 

Limit počtu současně pracujících uţivatelů omezuje celkový počet čtenářů, kteří mají 

přístup k dodavatelově databázi, a konkrétně omezuje počet uţivatelů, kteří mohou mít 

přístup k určité e-knize ve stejný čas [GRIGSON, 2011, s. 17]. 

Přístup můţe být omezen na jednoho uţivatele, nebo na malý počet uţivatelů. Pokud se 

jiný čtenář snaţí dostat ke knize, je odmítnut a je nucen zkusit to znovu 

(např. v MyiLibrary) [GRIGSON, 2011, s. 17] 
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Tento model je vhodný pro tituly v nízké poptávce, kdy je pravděpodobné, ţe ho 

ve stejném okamţiku nebude chtít více uţivatelů a kde je pouţití soustředěno do období 

nejvyšší poptávky. Můţe pomoci splnit poţadavek na další kopii e-knihy [GRIGSON, 

2011, s. 17]. 

2.4.2 Model omezení časového období použití 

Řeší problém jak umoţnit uţivatelům přístup k mnoha knihám současně, 

ale v omezeném počtu v rámci daného časového období. Pokud e-kniha dosáhne limitu, 

nemůţe být v určitém období znovu pouţita [GRIGSON, 2011, s. 18]. 

Je-li třeba další přístup, musí knihovna zakoupit další jednotky k zajištění většího 

vyuţití kreditů za tento titul. Tento model nabízí více flexibility při plnění poptávky 

v době špičky, na druhou stranu můţe být méně vhodný pro tituly s vysokou poptávkou 

po celý rok, protoţe existuje riziko, ţe bude kniha ročním hitem [GRIGSON, 2011, 

s. 18]. 

Další moţností je omezení určité kapitoly knihy. Můţe být uţitečné pro kapitoly s velmi 

vysokou poptávkou např. z klíčových citovaných učebnic. [GRIGSON, 2011, s. 18]. 

2.5 Licence 

Většina dodavatelů bude platit licenci na vyuţívání svých sluţeb a dodává oficiální 

licence, které definují, kdo můţe pouţívat e-knihy, kde se smí pouţít a podmínky jejich 

dalšího vyuţití [GRIGSON, 2011, s. 19]. 

Licence mohou být velmi sloţité, dodavatel je povinen zajistit, aby byly podmínky 

pro knihovnu přijatelné a uţivateli splnitelné. Některé klíčové prvky licencí bývají 

stejné, některé detaily se liší v závislosti na povaze knihovnických sluţeb [GRIGSON, 

2011, s. 19]. 

Licence mohou definovat ty, kteří budou mít přístup ke sluţbě – oprávnění uţivatelé 

(absolventi, externí členové, podnikoví uţivatelé, návštěvníci a další). Přesná povaha 

uţivatelských skupin bude záviset na politice jednotlivých knihoven [GRIGSON, 2011, 

s. 19]. 

Většina licencí obsahuje bezpečný přístup k síti. Je vyţadováno pouţití loginu a hesla. 

Řada z nich také zahrnuje zeměpisná omezení. Pouţití v zahraničí nemusí být povoleno 

nebo je dokonce zakázáno. Pro externí uţivatele platí přístup pouze z budovy knihovny 

[GRIGSON, 2011, s. 20]. 
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Licence také definují přijatelné pouţití jak titulů e-knih, tak dodavatelského rozhraní. 

Mohou stanovit výpisy nebo jeho pouţití pro MVS [GRIGSON, 2011, s. 20]. 

Odpovědní dodavatelé zavádí podmínky zaručení své zodpovědnosti k zachování 

dostupnosti webu, technického poradenství, podpoře systémů, ověřování pravosti 

a dodávce statistik vyuţití. Také se zavazují k zaručení trvalého přístupu k e-knihám 

a tím také obsah samotný [GRIGSON, 2011, s. 20]. 

Před sjednáním dohody s konkrétním dodavatelem je nezbytné zajistit, aby byly 

podmínky přijatelné. Pokud jsou některé z podmínek nejasné nebo protichůdné, je třeba 

si vyţádat vysvětlení přímo od dodavatele nebo právního poradce [GRIGSON, 2011, 

s. 21]. 

2.6 Dotační programy v České republice 

2.6.1 LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj 

Tento grantový program byl vyhlášen 24. září 1999 na období následujících čtyř let. 

Měl zajistit: „systematickou podporu financování oborových nebo polytematických 

informačních zdrojů, které si vzhledem k vysokým nákladům nemohou ze svých rozpočtů 

jednotlivé instituce dovolit“ zejména pro akademická pracoviště [Redakce Ikaros, 

2003]. 

Program navazoval na dva zkušební projekty konsorciálního zpřístupnění informačních 

zdrojů (Current Contents v letech 1998-1999), které byly realizovány v rámci programu 

LB [Redakce Ikaros, 2003]. 

Jeho cílem bylo, „aby vědecký či výzkumný pracovník nebo uživatel výsledků výzkumu 

a vývoje měl možnost získat v daném oboru na jednom místě veškeré dostupné 

informace. Jednotlivé projekty musí zajistit pro příslušnou skupinu oborů získávání, 

zpřístupňování a poskytování informací, informačních zdrojů (databází, periodik, 

elektronických i klasických dokumentů) a komplexních služeb s využitím moderní 

technické a technologické infrastruktury“ [ISVAV, 2003]. 

Dále to byl zamýšlený program „Optimalizace dostupnosti informací ze světových 

periodických zdrojů pro český výzkum, vývoj a vzdělávání iniciován Ministerstvem 

kultury“, měl dotovat nákup odborných tištěných a elektronických časopisů [Redakce 

Ikaros, 2003]. 
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Tři podprogramy:  

„1. Informační zdroje přístupné ve více institucích (neformální konsorcia) 

2. informační zdroje určené pro jednu instituci 

3. zřízení a vybavení specializovaných informačních středisek“ [Redakce Ikaros, 2003]. 

Bylo schváleno 62 projektů. Sedm z nich souviselo s polytematickými zdroji (ProQuest, 

EBSCO, Web of Science, Science Direct/Springer LINK apod.) [Redakce Ikaros, 2003]. 

Mělo být rozděleno 460 milionů korun během období tří a půl roku, ale bohuţel plány 

ztroskotaly poté, co roku 2000 propadl kurz koruny. Celkové dotace tak dosáhly 600 

milionů [IKAROS, 2003]. 

Bylo uděleno 22 multilicencí (patří sem tzv. 3 národní licence), 18 informačních center 

a 22 jednotlivých licencí. Do projektů se zapojilo 27 vysokých škol, 6 pracovišť 

Akademie věd ČR, 8 veřejných knihoven, 13 ostatních odborných knihoven 

a 8 soukromých subjektů [Redakce Ikaros, 2003]. 

Po podrobnějším zkoumání jednotlivých projektů nebylo zjištěno, zda některý 

obsahoval také nákup e-knih. Vţdy byly kupovány přístup k elektronickým databázím 

a „elektronické informační zdroje“ (primární i sekundární), ale není jasně 

specifikováno, o jaké zdroje konkrétně šlo. 

2.6.2 1N - Informační infrastruktura výzkumu 

Program Informační infrastruktura výzkumu byl vytvořen MŠMT na základě § 5 

odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. (o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 

a o změně některých souvisejících zákonů). Trval v rozmezí let 2004-2008 [MŠMT, 

2002]. Cílem programu bylo: „zajistit kontinuitu informačních zdrojů pro výzkum 

financovaných z veřejných zdrojů a jejich náležité aktualizování; umožnit rozvoj 

informační infrastruktury výzkumu (v procesu integrace pracovišť výzkumu a vývoje ČR 

do Evropského výzkumného prostoru); zvýšit hospodárnost ve využívání veřejných 

prostředků na informační zdroje a infrastrukturu výzkumu“ [MŠMT, 2002]. 

1N byl rozdělen do čtyř podprogramů: 

„1) pořizování primárních a sekundárních informačních zdrojů a nákup licencí 

(s podmínkou dlouhodobého sdílení, společného využívání nebo veřejného zpřístupnění) 

2) pořizování, aktualizace, zajišťování provozu a popularizace nákladných 

velkoplošných či celoplošných elektronických zdrojů (multilicencí) pro tyto účely 

ustavenými konsorcii 
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3) zabezpečení zdrojových dat pro bibliometrii, integrovaný přístup ČR do databází 

informací pro hodnocení a porovnávání výsledků a úrovně výzkumu a vývoje v ČR se 

světem 

4) tvorba nových informačních zdrojů pro výzkum“ [MŠMT, 2002] 

Podrobné podmínky projektu viz http://aplikace.msmt.cz/VedaAVyzkum/Programy 

VaV31/1N/1NVyhlaseni.htm [MŠMT, 2002] 

V soutěţi uspělo 63 projektů (v první a druhém kole). Roku 2005 bylo rozděleno 132,9 

milionu korun. 18 projektů bylo zaměřeno na zpřístupnění elektronických informačních 

zdrojů. Převáţně byly nakoupeny e-časopisy od vydavatelství Springer Link, John 

Wiley a Elsevier a přístup do databází Medline, Evidence Medicine Based Reviews 

a Embase. V rámci projektu „Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v České 

republice“ byly nakoupeny e-knihy od Lippincott a Williams&Wilkins [Redakce Ikaros, 

2005]. 

Národní technická knihovna získala prostřednictvím 1N e-knihy v rámci Computer 

Science Library (Springer) a encyklopedie od nakladatelství Wiley & Sons [ŢIŢKOVÁ, 

2010, s. 13]. 

Projekty byly blíţe prozkoumány, ve většině případů byla situace stejná jako 

u programu 1N: přístup k databázím a nákup/zpřístupnění elektronických zdrojů. Není 

tedy konkretizováno, zda šlo o e-časopisy nebo e-knihy.  

2.6.3 INFOZ 

Informační zdroje pro výzkum je: „dotační program MŠMT vyhlášený v rámci 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem programu INFOZ 

je zabezpečit systematický a kontinuální přístup k informačním zdrojům potřebným pro 

práci vědeckých pracovníků v rámci celé ČR“ [FAFKOVÁ, 2010]. 

Klade důraz na komplexnost a kontinuitu při nákupu, zpřístupňování informačních 

zdrojů a efektivní vyuţívání prostředků určených k nákupu. INFOZ jako veřejná soutěţ 

v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je financován 

z prostředků Evropské unie. Mohou ho vyuţít veřejné vysoké školy, výzkumné 

organizace, odborné a veřejné knihovny [FAFKOVÁ, 2010]. 

Dotace poskytuje Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. MŠMT je také řídícím 

orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je financován 

z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Spadá mezi tematické operační 

programy a patří mezi čtyři největší české operační programy [FAFKOVÁ, 2010]. 
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Pokud chce instituce čerpat dotace, musí plnit tuto podmínku: „podíl účelové podpory 

můţe činit maximálně 75% z celkových uznaných nákladů. Její maximální povolená 

výše nesmí být překročena u ţádného z účastníků projektu za celou dobu jeho realizace 

– spoluúčast tedy činí minimálně 25% nákladů“ [FAFKOVÁ, 2010]. 

Základním cílem programu je: „zabezpečit výzkumným pracovníkům kontinuitu 

v získávání, zpřístupňování a poskytování informací prostřednictvím informačních 

zdrojů pro výzkum (databází, periodik, elektronických i klasických dokumentů), 

s důrazem na jejich náleţitou aktualizaci, dále zabezpečit moderní komplexní sluţby, 

nezbytné pro zprostředkování a vyuţívání informačních zdrojů pro výzkum pomocí 

moderní technické a technologické infrastruktury a zabezpečit racionální, efektivní 

a hospodárné vyuţívání veřejných prostředků na podporu VaVal“ [FAFKOVÁ, 2010]. 

Mezi specifické cíle patří:  

1) „pořízení a zabezpečení celostátních licencí a národních multilicencí komplexních 

informačních zdrojů, … 

2) plošné informační zabezpečení celých vědních oborů základními a nejdůleţitějšími 

aktualizovanými celoplošnými informačními zdroji, včetně nezbytných sluţeb; zajištění 

kontinuity a aktualizace informačních zdrojů pro výzkum; 

3) zpřístupňování pořízených celoplošných a oborových informačních zdrojů 

propojováním současně existujících informačních kanálů, budováním a rozšiřováním 

existujících národních a oborových sítí vědeckých informací; 

4) účelné vyuţití pořízených informačních zdrojů výzkumu a vývoje implementací 

nových technologií a sluţeb s cílem maximálního zvýšení…“ [FAFKOVÁ, 2010]. 

 

Projekty v rámci programu INFOZ 

Do soutěţe se přihlásilo 22 projektů, z nichţ bylo vybráno 13. Asociace knihoven 

vysokých škol proti tomu intervenovala a došlo k navýšení prostředků o 14% a rozšíření 

schválených projektů o dalších pět. Seznam projektů je moţné shlédnout na stránkách 

MŠMT [FAFKOVÁ, 2010]. 

2.6.4 Konsorcia 

Konsorcium je „volné sdruţení institucí, které nemá právní subjektivitu a za které 

vystupuje nositel resp. řešitel projektu, většinou za účelem umoţnit přístup k drahým 

informačním zdrojům za lepších podmínek, neţ které jsou k dispozici jednotlivým 

organizacím“ [HAVLOVÁ, 2003]. 
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Členové konsorcia podpořeného dotacemi musejí patřit mezi neziskové subjekty. 

V ČR není konsorcium podloţeno legislativně. 

Konsorcia mohou být celostátní, regionální, místní, v rámci administrativní jednotky 

nebo v určitém typu knihoven [ŢIŢKOVÁ, 2010, s. 10]. 

V ČR měla konsorcia pro nákup EIZ 3 etapy: 80. léta 20 stol. – 1995, 1996 – 2011, 

2012 - ? 

 

Konsorcia v zahraničí 

 

Národní centralizovaný model 

FinELib – The National Electronic Library of Finland: centrální řízení i financování, 

existence celostátní vládní strategie v oblasti e-zdrojů. Roku 2008 bylo zpřístupněno 

131 referenčních databází, 18 000 titulů e-časopisů, 296 000 titulů e-knih [ŢIŢKOVÁ, 

2010, s. 10]. 

 

Národní decentralizovaný model 

Jednotlivá knihovna iniciuje vznik konsorcia, které se stane celostátním. 

Je podporováno státními prostředky a často má formální právní zakotvení. 

Couperin – francouzské konsorcium s 204 členy [ŢIŢKOVÁ, 2010, s. 10]. 

 

Regionální/oborový model 

Jedná se o konsorcia v rámci určitého typu knihoven (vědeckých, vysokoškolských 

apod.). Jsou většinou podporována jen symbolicky [ŢIŢKOVÁ, 2010, s. 10]. 

 

Konsorcia e-knih 

V průběhu 9. mezinárodní konference knihovnických konsorcií (ICOLC) byla mimo 

jiné projednávána problematika elektronických knih. Hlavní otázkou bylo jejich 

licencování v rámci konsorcií [NOVÁ, 2007]. 

JISC (Joint Information Systems Committee) vytipoval 36 odborných e-knih z oblasti 

ekonomie, techniky, medicíny a mediálních studií. Byla provedena podrobná analýza 

o jejich uţívání, která slouţila jako podklad pro další vyjednávání s dodavateli [NOVÁ, 

2007]. 

  



 

38 
 

Mimo jiné vyplynuly specifické podmínky při vytváření finančních modelů pro nákup 

e-knih. JISC v průběhu následujícího roku zorganizoval 12 workshopů pro více neţ 250 

knihovníků ze 131 institucí. Sledovaly se statistiky vyuţívání e-knih, jejich vyhledávání 

uţivateli a porovnání výhod/nevýhod oproti tištěným knihám [NOVÁ, 2008]. 

Problematika byla nicméně diskutována i letos během 13. mezinárodního setkání 

evropských knihovnických konsorcií ICOLC v Istambulu. Konsorcia stále řeší 

problémy při sjednávání licencí. Obecně bývá např. upřednostňován nákup jednotlivých 

titulů před nákupem balíčků [KATOLICKÁ, 2011]. 

 

Vývoj konsorcií v ČR 

Na začátku byly uzavírány individuální institucionální licence na elektronické 

informační zdroje na hmotných nosičích a databáze byly zpřístupňovány na disketách 

a CD-ROMech.  

Vznikly firmy AiP a ITS, které zastupovaly producenty v ČR. Zprostředkovávaly 

nákup, uzavíraly licenční smlouvy jménem koncového uţivatele, pouţívaly standardní 

licenční smlouvy bez participace uţivatele na dohodnutí podmínek. Nevýhodou byla 

neexistence moţnosti kontroly dodrţování uzavřených smluv ze strany producenta 

[ŢIŢKOVÁ, 2010, s. 11-13]. 

E-zdroje byly také nabízeny formou síťového přístupu a to v rámci intranetu (instituce, 

školy, kampusu) nebo prostřednictvím Internetu (klient – server architektura). 

Od roku 1991 se e-zdroje nakupovaly nekoordinovaně a multiplicitně podle moţností 

institucí [ŢIŢKOVÁ, 2010, s. 14]. 

Roku 1997 byly předvedeny grantové programy MŠMT na podporu informačního 

výzkumu a vývoje.  

4 základní faktory, které zásadně ovlivňují současné knihovnicko-informační prostředí: 

„1) nárůt počtu publikovaných informací 

2) rozmach zpřístupnění k informacím s rozvojem ICT 

3) rostoucí poptávka po přístupu k dokumentům (i fyzickém: způsobeno zveřejněním 

OPACů) 

4) snižování kupní síly knihoven – následkem je výdaj více prostředků za méně 

dokumentů a informací“ [ŢIŢKOVÁ, 2010, s. 35]. 
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Vydavatelská politika programů 1N a INFOZ (rozdíly) 

 

Výhody: 

• elektronická MVS 

• vzdálený přístup 

• statistiky – ICOLC/COUNTER kompatibilní formáty 

• slevy na tištěnou formu [ŢIŢKOVÁ, 2010, s. 25] 

Nevýhody: 

• „nereálná finanční očekávání 

• komplikované finanční modely (Elsevier) 

• návrat k objemu předplatného jako základu pro výpočet cen (nárůst administrativy) 

• slevy na elektronické zdroje tak malé (10%), ţe se při 19% DPH nevyplácejí 

[ŢIŢKOVÁ, 2010, s. 25] 

 

Klady a zápory konsorcií 

Klady: zpřístupnění obrovského mnoţství titulů s okamţitým nebo zprostředkovaným 

přístupem. Mizí konkrétní výsledek finančních vkladů, za vloţené předplatné (přidané 

poplatky) se v rámci konsorcia otevírá více zdrojů, neţ bylo předplaceno. 

Zápory: v některých případech obrovské finanční náklady [ŢIŢKOVÁ, 2010, s. 20].  

2.7 Nástroje pro zpřístupňování e-knih v knihovnách 

2.7.1 OPAC 

OPACy jsou „interaktivní (online) katalogy či veřejně přístupné online katalogy“ 

[BRATKOVÁ, 2007, s. 3]. Zkratka OPAC pochází z anglického ekvivalentu Online 

Public Access Catalogue. Jejich vznik spadá do konce 70. let 20. století [BRATKOVÁ, 

2007, s. 3]. 

 

Vyhledávání: Pro vyhledávání je pouţíván princip postkoordinace. Katalogy většinou 

umoţňují omezit vyhledávání pouze na některá pole nebo zkrátit selekční údaje zprava 

nebo uprostřed slova nebo limitovat vyhledávání podle roku dokumentu, jazyka, typu 

dokumentu apod. [BRATKOVÁ, 2007, s. 7]. 
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17 

Obsluha katalogů pro uţivatele by měla být co nejjednodušší. OPACy sou zaloţeny na 

komunikaci s uţivateli neexperty. Technika vyhledávání podle klíčových slov 

za pomoci booleovských operátorů jsou aplikovatelné ve specializovaných 

indexovaných bázích dat [BRATKOVÁ, 2007, s. 8]. 

18 

Některé systémy umoţňují nové automatické přeformulování rešeršního dotazu a jeho 

automatickému provedení, dokud systém neohlásí pozitivní výsledek [BRATKOVÁ, 

2007, s. 13].  

Jedním z nejnovějších trendů v této oblasti je aplikace hypertextových programů. 

V rámci výzkumů byly mimo jiné připraveny grafické reprezentace tezaurů pro lepší 

orientaci uţivatelů. Dalším experimentem je vyuţití „fuzzy“ vyhledávání: 

„1. Vyhledávání, při kterém se připouští i částečná shoda slov. Některé systémy jej 

nabízejí jako prevenci proti nepřesnému zápisu klíčových slov (překlepy, chybějící 

písmena aj.). - 2. Vyhledávání založené na fuzzy logice“ [SKLENÁK,  2003]. 

Knihovny ve svých katalozích nabízejí jednoduché a kombinované vyhledávání. 

Jednoduché vyhledávání funguje na principu „Googlu“ nebo prohledá jedno konkrétní 

pole, kombinované nabízí větší moţnosti zpřesnění rešeršního dotazu. 

  

                                         
17 http://aleph.techlib.cz/F/7I69VTEENKUS5D6AEYL2UJV5TDT6JN9M5HICSK13L2TM9EDVKQ-

03557?func=find-b-0&local_base=stk&RN=726431572&pds_handle=GUEST 

 
18 http://aleph.techlib.cz/F/7I69VTEENKUS5D6AEYL2UJV5TDT6JN9M5HICSK13L2TM9EDVKQ-

03557?func=find-b-0&local_base=stk&RN=726431572&pds_handle=GUEST 
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Ze zkušeností vyplývá, ţe to, jak je rozhraní katalogu intuitivní, uţivatelsky příjemné 

a nápomocné, velmi ovlivňuje úspěšnost vyhledávání uţivatelů [Rozhovor s Mgr. 

Alenou Pavelovou, 2011, zz]. Záznam vyhledané e-knihy v OPACu knihovny můţe 

vypadat takto: 

19
 

 

2.7.2. Portály dodavatelů 

Je to nejčastější způsob zpřístupnění e-knih. Knihovna naviguje uţivatele na jednotlivé 

portály, kde lze vyhledávat. Portály jsou zaloţené na tzv. federativním vyhledávání 

nebo navigaci vyhledávání přímo ve zdroji (odkazované zdroje). Na své webové stránce 

propaguje seznam databází a e-zdrojů s krátkým popisem. Pro vyhledávání vstupuje 

uţivatel přímo do databáze, neprobíhá tak ţádná agregace pro simultánní vyhledávání 

ve více databázích zároveň. 

K elektronickým zdrojům poskytuje knihovna registrovaným uţivatelům přístup přes 

login/heslo, nebo jsou databáze volně dostupné. Uţivatel je poté přímo nasměrován na 

portál dané databáze, ve které vyhledává. 

Kaţdý portál poskytuje jiné uţivatelské rozhraní, které si knihovna můţe předem 

vyzkoušet ve zkušební verzi. Vţdy je preferováno rozhraní, které je intuitivní 

a srozumitelné uţivatelům. 

                                         
19 http://aleph.techlib.cz/F/837Y8XGJD67V7JG7CRSKUTCKN1GYR4BJB56RKEN5T7TEPXFHP4-

00512?func=direct&doc_number=000673896&pds_handle=GUEST 
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20
  

21
 

 

Nástroje federativního vyhledávání 

Software federativního vyhledávání umoţňuje uţivateli více zdrojů informací z jednoho 

rozhraní. Jeho sluţby nabízí uţivateli vyhledávat v místním katalogu, katalogu jiných 

knihoven, licencovaných plnotextových databází, online časopisech a v obsahově 

bohatých webových stránkách z jedné obrazovky vyhledávání [MITCHELL et al., 2005, 

s. 60]. 

Výsledky jsou prezentovány většinou v jednotném formátu a mohou být řazeny podle 

relevance (nebo jiných kritérií) [MITCHELL et. al, 2005, s. 60]. 

Hlavní výhodou je, ţe poskytuje čtenáři přístup k širokému spektru informačních zdrojů 

pomocí jednoho nástroje [MITCHELL et al., 2005, s. 60]. 

Federativní vyhledávání je komplexní systém, jeho zavádění a řízení vyţaduje znalosti, 

dovednosti a plánování. Má vlastní omezení, která musí být brána na zřetel a jeho cíle 

musí být optimalizovány vzhledem ke sluţbám pro konkrétní knihovnu [MITCHELL et 

al., 2005, s. 60]. 

V České republice tímto způsobem fungují dva vyhledávače: Metalib (NTK, UK, UTB) 

a 360 Search (ČVUT, VŠE, UJEP). 

  

                                         
20 Rozcestník e-zdrojů NTK: http://techlib.cz/cs/13-elektronicke-zdroje 
21 Portál e-zdrojů NLK: http://rx4jt8nl5k.search.serialssolutions.com/#databaze 
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Metalib  

22„Tento systém představuje pokročilý nástroj pro integrování lokálních 

i vzdálených informačních zdrojů v knihovnách. Jeho základem je 

metavyhledávač, který zajišťuje paralelní vyhledávání v mnoha 

heterogenních informačních zdrojích současně v reálném čase. Sada doplňujících 

nástrojů pak uživateli umožňuje s výsledky dále pracovat“ [Multidata, 2006-2011b]. 

Je vybaven třemi druhy rozhraní: 

• rozhraní WWW: „pro koncové uživatele, představuje jednotné pracovní prostředí, 

kde lze pomocí jednoho dotazovacího jazyka využívat současně mnoho heterogenních 

zdrojů a získávat z nich výsledky v jednotné podobě“ [Multidata, 2006-2011b]; 

• rozhraní Z39.50: „slouží ke komunikaci s jinými systémy, zejména pro účely 

vyhledávání a stahování záznamů“ [Multidata, 2006-2011b]; 

• rozhraní API: „jeho pomocí mohou jiné systémy využívat interní funkce MetaLibu 

nezávisle na www rozhraní“ [Multidata, 2006-2011b]. 

 

360 Search 

23
„Metavyhledávač, který prohledává plnotextové databáze, 

agregované a bibliografické databáze, OPAC, katalogy, tradiční 

vyhledávače, portály apod.“ [České vysoké technické učení 

v Praze, 2010]. 

Po vyhledání jsou odstraněny duplicity a výsledky vyhledávání jsou inteligentně 

seskupovány. Dále je moţné je třídit a filtrovat podle různých prvků [České vysoké 

technické učení v Praze, 2010]. 

2.6.3 Oborové brány 

Knihovna naviguje uţivatele na jednotlivé portály, kde lze vyhledat elektronické 

informační zdroje včetně e-knih.  

  

                                         
22 http://www.multidata.cz/produkty/metalib 

 
23 http://www.serialssolutions.com/discovery/360-search/ 
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Oborová brána TECH  

 

Uţivatelům nabízí „jeden prostor, kde je možné prohledávat různé české a zahraniční 

zdroje (katalogy knihoven, databáze, odborně zaměřené portály)“ [TECH - brána 

do světa technických informací, 2001-2011]. 

24
Nabízí uţivatelům Národní 

technické knihovny přístup 

k placeným zdrojům (databázím), 

k volně dostupným zdrojům 

(vybrané elektronické portály, 

časopisy, e-knihy, webové stránky 

organizací, encyklopedie a další), 

Souborného katalogu Virtuální 

polytechnické knihovny 

a Profesionálních zdrojů (přehled 

klíčových profesionálních elektronických informačních zdrojů z oblasti přírodních 

a aplikovaných věd, techniky, lékařství, norem, patentů a šedé literatury [TECH - brána 

do světa technických informací, 2001-2011]. 

 

JIB (Jednotná informační brána  

Tento portál „umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním 

využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, 

plnotextové databáze atd.). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje“ [Jednotná 

informační brána, 2001-2011]. 

Slouţí uţivatelům Národní knihovny ČR. Kromě vyhledávání ve zdrojích, nabízí 

tzv. přidané sluţby, např. plný text konkrétního dokumentu – pomocí SFX [Jednotná 

informační brána, 2001-2011]. 

25
 

                                         
24 http://tech.jib.cz/ 
25 http://www.jib.cz/V?RN=830570568 
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MEDVIK
26

 

Portál Medvik je „branou k informacím z biomedicíny, zdravotnictví a souvisejících 

oborů. Základem portálu je 

vyhledávání v katalogu 

systému Medvik, který 

obsahuje bibliografické 

záznamy dokumentů 

uložených ve fondech 

zapojených knihoven 

a obsahuje také záznamy 

knihoven přispívajících souborných katalogů periodik a monografií, které NLK 

provozuje“ [Národní lékařská knihovna, 2011a]. 

V katalogu mohou uţivatelé Národní lékařské knihovny vyhledávat knihy, časopisy, 

sborníky, výzkumné a grantové zprávy, disertace, staré tisky, CD/DVD a elektronické 

zdroje. Portál vyhledává také v NLK bázi Bibliographia medica Čechoslovaca. 

[Národní lékařská knihovna, 2001-2011a]. 

2.7.4 Discovery systémy 

Jsou to v podstatě nástupci OPACů. Došlo u nich k posunu způsobu hledání, snaţí se 

nabídnout ucelené vyhledávání [BERÁNKOVÁ, 2011]. 

Discovery systémy vyhledávají rychle, jednoduše a intuitivně. Podporují fasetovou 

navigaci a RSS. Mají relevantní obsah [BERÁNKOVÁ, 2011]. 

Výkonnější vyhledávání umoţňují nové způsoby indexace. Vytvoření jednotného 

indexu informačních zdrojů knihovny umoţňuje snadnou a efektivní cestu k celé 

kolekci knihovny (tištěné i elektronické úplné texty) z jednoho vyhledávacího prostředí 

[BERÁNKOVÁ, 2011]. 

Discovery systémy „mají konfigurovanou relevanci; personalizují výpočet relevance – 

při seskupování výsledků zohledňují uživatele (studenti 1. ročníku dostanou jiné řazení 

dokumentů než doktorandi); seskupují výsledky (FRBR); využití chování jiných uživatelů 

– doporučení dalších titulů; zapojení uživatelů“ [BERÁNKOVÁ, 2011]. 

Mezi cíle discovery systémů patří: „ zodpovědět vyhledávací dotaz všemi zdroji 

knihovny; dát kaţdému ze zdrojů stejnou šanci na zodpovězení dotazu; pro výsledky se 

  

                                         
26 http://www.medvik.cz/medvik/ 
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stejnou relevancí zobrazit 1 výsledkovou mnoţinu; plné texty dostupné na 1 kliknutí; 

jediné přihlašování, pouze 1 hledání“ [BERÁNKOVÁ, 2011]. 

 

PRIMO 

Základní rysy systému: 

• nabízí jedno společné uţivatelské rozhraní 

• snadný přístup ke čtenářskému kontu a integrace dat knihovního systému 

• automatický a permanentní sběr dat ze všech zdrojů, ve kterých chce knihovna 

vyhledávat 

• nástroje podporující navigaci: fasety, relevance, reduplikace, referenční sluţby apod. 

• kompletní lokalizace a podpora českého jazyka 

• naprostá kontrola nad vyhledávacím prostředí [Multidata s r.o., 2006-2011a]. 

 

SUMMON 

Tato sluţba byla zaloţena jako zcela nová koncepce řešení univerzálního vyhledávače 

pro odbornou veřejnost. Umoţňuje v podstatě „googlovat“ v odborných zdrojích 

dostupných prostřednictvím dané knihovny. Přímo indexuje metadata i plné texty 

od jednotlivých dodavatelů [Albertina icome Praha, 2011c]. 

Krom placených zdrojů indexuje i relevantní volně dostupný obsah (Open Access tituly 

i specializované databáze) a knihovní fond dané knihovny, institucionální repozitáře 

a další interní systémy [Albertina icome Praha, 2011c]. 

 

EBSCO Discovery system 

Umoţňuje uţivatelům snadný přístup k celému fondu knihovny. Shromaţďuje metadata 

z interních i externích zdrojů a poskytuje centralizovaný servis preindexovaných 

záznamů [EBSCO Publishing, 2011].  

Základní rysy systému: 

• jediný a snadný vstup pro komplexní rešerši 

• detailní metadata pocházející od mnoha poskytovatelů obsahu a vydavatelů 

• dostupnost kompletní indexace z databází EBSCOhost, které knihovna předplácí 

• kniţní přebaly, rejstříky, anotace, předmětová hesla, citace apod. 

• uţivatelsky příjemné prostředí 

• moţnost importu a exportu funkcí a obsahů 

• plnotextové prohledává 
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• vlastní panel nástrojů a další [EBSCO Publishing, 2011] 

Pozn.: V ČR prozatím ţádná instalace těchto vyhledávacích systémů neproběhla, i kdyţ 

mnoho knihoven se k tomuto kroku chystá. 

3. Průzkum situace ve specializovaných knihovnách ČR 
 

Pro průzkum byly zvoleny dvě specializované knihovny: Národní technická knihovna 

(NTK) a Národní lékařská knihovna (NLK). Důvodem výběru je to, ţe se nejedná 

o transparentní průzkum celkové situace v ČR, ale doplnění práce o praktické poznatky 

a zkušenosti konkrétních ústředních specializovaných knihoven. Volba byla dána jejich 

 oborovým zaměřením: technické a přírodní vědy i medicína jsou obory tradičně 

inklinující k intenzivnímu vyuţívání elektronických informačních zdrojů. 

Následně byly vypracovány základní otázky důleţité k pochopení této problematiky 

a získání co nejpřesnějších odpovědí od konkrétních zaměstnanců knihoven.  

3.1 Představení specializovaných knihoven 

 

V první kapitole je uvedeno, ţe specializovaná knihovna je „knihovna 

se specializovaným fondem“ [Knihovnický zákon § 13, odst. 1]. Vykonává 

„koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické 

a poradenské činnosti“ (Knihovnický zákon § 13, odst. 2), mezi které patří 

i „spolupráce s knihovnami v oblasti své specializace při zavádění nových technologií 

v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb“ [Knihovnický zákon 

§13, odst. 2.d]. 

3.1.1 Národní technická knihovna 

Národní technická knihovna (dříve Státní technická knihovna) je vědeckotechnická 

knihovna. Roku 2009 byla její činnost podpořena unikátní stavbou nové budovy. 

Ta umoţňuje poskytovat vysoký standard knihovních sluţeb, mimo jiné nabízí kolem 

320 tisíc publikací ve volném výběru. Fond tvoří největší sbírku českých i zahraničních 

dokumentů z oblasti techniky, aplikovaných přírodních a společenských věd v České 

republice [Národní technická knihovna, 2011c]. 

Obsahuje přes 1,2 milionu svazků: knihy, časopisy, vědecké práce, normy, informace 

o firmách, noviny (tištěné i elektronické) [Národní technická knihovna, 2011c]. 



 

48 
 

Kromě vlastního fondu je v knihovně část fondů Ústřední knihovny ČVUT a Ústřední 

knihovny VŠCHT [Národní technická knihovna, 2011c]. 

 

Elektronické zdroje 

Fond knihovny obsahuje více neţ 5000 odborných e-časopisů, 800 e-knih a dalších 

dokumentů např. recenzí, výzkumných zpráv, příspěvků z konferencí a dalších. 

Jsou organizovány a zpřístupňovány různými způsoby – především prostřednictvím 

databází. Obsah je uloţen u vydavatele a je přístupný online přes vyhledávací rozhraní 

[Národní technická knihovna, 2011b]. 

 

Způsoby vyhledávání e-zdrojů: 

• Oborová brána TECH – články, knihy 

• Seznam elektronických časopisů SFX – e-časopisy NTK a jejich dostupnost v NTK 

• Elektronická knihovna časopisů EZB – dostupnost e-časopisů 

V katalogu STM se nacházejí záznamy o elektronických zdrojích – databázové 

časopisecké články (nakoupeny z dotací MŠMT). 

Katalog VPK nabízí záznamy zahraničních a českých časopisů.  

Ke studiu tištěných norem lze vyuţít Databáze norem ČSN v NTK. 

 

Moţnosti vyhledání e-titulu: 

• Elektronické zdroje – rozcestník pro vyhledávání převáţně placených databází 

e-časopisů a e-knih. 

• Citation Linker 

• Báze ISSN – národní databáze časopisů (tištěné, elektronické) 

• PSH – polytematický strukturovaný heslář, nástroj pro pořádání a vyhledávání 

dokumentů podle tématu 

Lze také prohledávat souborné katalogy. 

• Online databáze: DOAJ, EBSCO, EMERALD, Encyklopedi CoTo.je, IEEE Computer 

Society Digital Library, IoP Electronic Journals, Novel, Springer Link, Wiley Online 

Library, ProQuest, Scitation [Národní technická knihovna, 2011b] 
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E-knihy: 

• Wiley Online Library – kolem 70 e-knih  

• KNOVEL – 2000 odborných monografií a faktografických příruček (technika, zdraví 

a hygiena, farmacie, potravinářství atd.) 

• ScienceDirect -10 000 e-knih (přírodní vědy, technika, medicína) 

→ Elsevier eBooks Collection: k vyuţití okolo 7900 elektronických knih 

nakladatelství Elsevier z celého spektra přírodních věd [Národní technická knihovna, 

2011b]. 

 

NTK a nákup EIZ 

První licence byly sjednány v rámci programu LB (1997-2000) bez prostředníka.  

Prostřednictvím dotačního programu „LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ byly 

odsouhlaseny projekty LI200028 „Multifunkční centrum Virtuální polytechnické 

knihovny jako zdroj informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných 

přírodních věd (2000-2003)“ (licence s Elsevier, Springer a ACS) a LI01018 

(Academic Press a Wiley). Šlo o přístup k elektronickým časopisům [ŢIŢKOVÁ, 2004, 

s. 3]. 

Roku 2003 byla uzavřena dohoda s odbornou komisí pro elektronické informační zdroje 

(EIZ) AKVŠ. Vznikl projekt „Primární EIZ z oblasti techniky a aplikovaných 

přírodních věd“ v rámci dotačního programu „1N  - Informační infrastruktura výzkumu“ 

1N04124 (2004-2008). Většinou šlo o prodlouţení licencí z programu LI (Elsevier, 

Springer a ACS, nově Kluwer) [ŢIŢKOVÁ, 2004, s. 22-33]. 

Byla zajištěna administrace všech konsorcií včetně sledování a vyhodnocování statistik 

vyuţívání všech zdrojů [ISVAV, 2004]. 

V letech 2009-2011/13 byly sjednány smlouvy v rámci konsorcií s nakladatelstvím 

Elsevier, Science, Springer Verlag a Wiley & Sons/Blackwell – projekt VZ09003 

programu „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ) [Národní technická knihovna, 

2011a]. Byly získány periodika od nakladatelství Elsevier, Wiley, Springer Link 

a Scopus. 

  

http://www.isvav.cz/programmeDetail.do?rowId=LI
http://www.isvav.cz/programmeDetail.do?rowId=1N
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3.1.2 Národní lékařská knihovna 

Národní lékařská knihovna je veřejná specializovaná knihovna. Zajišťuje přístup 

k odborným zdravotnickým informacím a doplňuje infrastrukturu zdravotnického 

výzkumu a odborného vzdělávání ve zdravotnictví [Národní lékařská knihovna, 2011a]. 

Shromaţďuje veškerý fond české lékařské a zdravotnické literatury a vybrané 

zahraniční literatury. V současné době směřuje k budování hybridní knihovny, která by 

měla poskytovat informační sluţby z tištěných a elektronických zdrojů. Jde především 

o klasické neperiodické publikace, pravá/nepravá periodika (tištěné i na CD-ROM, 

DVD apod.) a dokumenty publikované na internetu. Knihovna neuchovává firemní 

literaturu a normy [Národní lékařská knihovna, 2011a]. 

 

Elektronické zdroje 

Katalogy a databáze NLK tvoří katalog NLK, katalog OVI, souborný katalog periodik, 

souborný katalog zahraničních lékařských knih (do roku 1994), soubory jmenných 

a souborných autorit, adresář institucí přispívajících do souborných katalogů NLK, 

BMČ, MeSH-CZ [Národní lékařská knihovna, 2011a]. 

Elektronické zdroje jsou zpřístupněny v Portálu e-zdrojů. Nacházejí se zde časopisy, 

plnotextové a bibliografické databáze a e-knihy, a to jak licencované zdroje, kam mají 

přístup pouze registrovaní čtenáři, tak i volně dostupné zdroje na internetu. Plnotextové 

zdroje lze prohledávat centrálně v Portálu MedGate. Elektronické časopisy jsou 

dostupné přímo v odkazu „Elektronické časopisy“ nebo jsou dohledatelné přes portál 

EZB [Národní lékařská knihovna, 2011a]. 

E-knihy jsou přístupné přímo v Portálu e-zdrojů, v tuto chvíli v počtu dvaceti titulů. 

Jsou to tituly od nakladatelství Kluwer a SpringerLink (2002-2003). Jelikoţ jsou 

uloţeny přímo v katalogu knihovny, uţivatel se po přihlášení do systému dostane 

rovnou na plný text [Národní lékařská knihovna, 2011a]. 

 

NLK a nákup EIZ 

NLK spolupracovala na řešení a vyuţívání výsledků projektů LI01018 (EIZ pro STM 

a nástroje jejich zpřístupňování) a LI01028. Podobně jako u NTK šlo o zpřístupnění 

časopisů [Národní lékařská knihovna, 2003]. 

V rámci projektů 1N NLK usilovala o prodlouţení licencí z předchozích projektů. 

Např. 1N04124 (primární e-zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd 

pro vědu a výzkum – licence Science Direct, Wiley-Intersciece), 1N04171 (licence 
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na online přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd), 1N04183 

(licence s databázemi Embase, Micromedex, časopisy LWW-High Impact Collection – 

51 e-časopisů) a 1N04144 (databáze EIFL-Direct (EBSCO) [Národní lékařská 

knihovna, 2005].  

V rámci projektů INFOZ se podílí na projektech: VZ09022 (kontinuita licencí na online 

přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd), VZ09022 (databáze 

Embase, Medline), VZ09003 (konsorciální licence Wiley-Interscience a Scopus) a další 

[Národní lékařská knihovna, 2010]. 

Roku 2010 byl také realizován Projekt „Nákup skupinové licence produktů firem OVID 

a ProQuest pro zdravotnické knihovny ČR“. Nákupu předcházela dotazníková akce, kde 

byl vyjádřen zájem zdravotnických knihoven o účast na skupinové licenci vybraných 

produktů e-zdrojů OVID a ProQuest. NLK zabezpečila nákup a zpřístupnění odborné 

databáze Cinahl (včetně plných textů) [Národní lékařská knihovna, 2010]. 

3.2 Příprava průzkumu 

 

Po výběru dvou knihoven byly shromáţděny potřebné podklady pro samotný průzkum. 

Z přečtené literatury byly vyhodnoceny důleţité faktory z hlediska zpracování e-knih 

a vytvořeny podpůrné otázky. 

K zjištění potřebných informací poté proběhl osobní strukturovaný rozhovor 

s vybranými pracovnicemi knihoven: Mgr. Alenou Pavelovou (Oddělení speciálních 

sluţeb) [Rozhovor s Mgr. Pavelovou, 2011, zz] a Mgr. Barborou Sadílkovou (Oddělení 

akvizice)[Rozhovor s Mgr. Sadílkovou, 2011, zz] z Národní technické knihovny 

a PhDr. Lenkou Maixnerovou (Oddělení bibliografie a katalogizace) [Rozhovor s PhDr. 

Lenkou Maixnerovou, 2011, zz] z Národní lékařské knihovny. Rozhovor byl vedený 

podle těchto připravených otázek, které se týkají akvizice, katalogizace a sluţeb 

spojených s e-knihami: 

 

1) Výběr e-zdrojů: 

 Jaké postavení mají elektronické zdroje/e-knihy v portfoliu vašich informačních 

zdrojů? Jedná se o klíčovou část knihovního fondu nebo pouze doplnění fondů 

tištěných?  

 

2) Jaká jsou/byla vaše kritéria výběru dodavatele e-knih? 
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3) Faktory ovlivňující výběr: 

 Co vás nejvíce ovlivňuje při výběru konkrétních titulů e-knih (poţadavky 

uţivatelů, příslušnost v rámci konkrétní licence, zájem o tištěnou verzi…)? 

 

4) Zkušební přístup: 

             Je z vašeho pohledu významná v rámci výběru titulů moţnost dočasného 

zkušebního přístupu? 

 

5) Finance: účast v konsorciích (výhody, nevýhody, zkušenosti), sponzoring? 

 

6) Katalogizace? Import záznamů od dodavatele? 

 

7) Marketing:  

           Jaké nástroje marketingu sluţeb z e-knih pouţíváte? 

 

8) Komunikace s dodavatelem (vyřízení připomínek, školení apod.): 

           Máte v tomto směru nějaké rozdílné zkušenosti oproti dodavatelům tištěných 

knih? 

 

9) Statistiky využívání e-knih: 

            Máte moţnost, a případně jak ji vyuţíváte, sledovat statistiky vyuţití e-knih? 

 

10) Vyhledávání: 

            Pouţíváte pro vyhledávání ve fondu e-knih nějaké speciální vyhledávací 

nástroje? 

 

11) Možnosti využívání e-knih: 

             Licence pro elektronické knihy dostupné ve vaší knihovně umoţňují tisk 

nebo kopírování části, případně kompletní staţení do počítače uţivatele? 

 

12) Jak řešíte přístup k e-knihám? 
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3.3 Zpracování získaných informací 

3.3.1 Rozhovor s Mgr. Alenou Pavelovou ze dne 22. 11. 2011 a Mgr. 

Barborou Sadílkovou (NTK) ze dne 30. 11. 2011 

 

E-knihy ve fondu knihovny 

E-knihy slouţí jako doplnění stávajícího fondu. Akvizice je zaměřena především 

na časopisecké databáze. 

Přímo v katalogu knihovny je několik e-knih ve formátu PDF, které jsou zpřístupněny 

na webových stránkách NTK. Podobná situace však v budoucnu nebude preferována. 

Ostatní tituly jsou zpřístupněny v rozhraních dodavatelů. 

Roku 2008 bylo zakoupeno 340 zahraničních titulů od Wiley Engineering. 

V ostatních případech se jedná o nákup náhodný, pokud není k dispozici titul tištěný 

nebo byly získávány jako bonus k tištěným knihám a časopisům. 

Tituly jsou odebírány přes zprostředkovatele Suweco a Albertina Icome Praha (dále 

AiP), především od vydavatelů Willey a Springer Link. 

Knihovna má tento rok moţnost zkušebního přístupu do EBSCO Online library. 

Předchází přednostnímu nákupu. 

Společnost Science Direct nabídla v letošním roce přístup k platformě e-knih ebrary, 

která nabízí 7.900 titulů. Podle podmínek „Evidence Based Selection Model“ 

se z celkové produkce vymezí nejvíce vyuţívané e-knihy a ty pak budou knihovně 

poskytnuty trvale za cenu, kterou zaplatila za „zkušební přístup“. 

V současné době se jedná o nákupu českých elektronických knih. Byli osloveni 

agregátoři a vyjednávají se licenční podmínky. 

 

Kritéria výběru dodavatele 

Při výběru dodavatele e-knih jsou brány v potaz především trvalý přístup k titulům, 

přijatelná cena, moţnost výběru jednotlivých e-knih (ne balíčků) a samotný obsah – 

korespondence se zaměřením fondu. 

Pokud to licenční smlouvy dovolují, NTK oceňuje licenční model, kdy se platí 

za opravdové pouţití e-knih (staţení), ale není to podmínkou. 
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Kritéria výběru titulů 

Vybrané e-knihy musí vyhovovat v rámci celkového zaměření fondu knihovny. Mohou 

být také alternativou při velké poptávce po tištěném titulu. 

Při akvizici se ohlíţí na poţadavky uţivatelů. Prozatím se to týká především časopisů 

a knih (tištěných). U e-knih prozatím poţadavky nebyly. 

Důleţité jsou také zkušenosti s dodavateli, jaké podmínky nabídnou a za jakou cenu, 

a aktuálnost literatury. 

 

Zkušební přístup 

Primárně není poţadován, jelikoţ knihovna jedná s jiţ zavedenými dodavateli, v opačné 

situaci by byl vítán. Bylo by přihlíţeno především k moţnosti vyzkoušení platformy, 

příjemnému uţivatelské prostředí, moţnosti vyhledávání. 

 

Finance 

NTK má jiţ několikaleté zkušenosti s účastí v konsorciích, z nich vyplývají především 

výhody. Hlavním pozitivem je pouze 25% finanční účast a výhodnější licenční smlouvy 

tzv. akademická licence, která má svobodnější a levnější přístup (potvrzeno 

u časopiseckých licencí, u e-knih zatím neodzkoušeno). 

Nevýhodou můţe být společný obsah pro všechny členy konsorcia. Knihovny musí 

vybírat tematický celek, neumoţňuje se výběr zúţit nebo kombinovat oborové 

zaměření. 

Dalším problémem můţe být fixní cena licenčních smluv. Knihovny se zavazují 

většinou na období 3 aţ 4 let. Instituce s touto skutečností musí počítat v rámci svého 

finančního rozpočtu, jelikoţ nemůţe od smlouvy odstoupit. Vyplývá to jak ze smluv 

i z dotací. 

E-knihy jsou pořizovány z rozpočtu knihovny i v rámci konsorcií. 

Sponzoring není moţný, byl by v legislativním rozporu. NTK je rozpočtovou 

organizací, nemohla by být smluvním partnerem. 

 

Katalogizace 

V současné době katalogizace e-knih neprobíhá. Většina e-knih je zpřístupněna 

v domovských databázích dodavatelů, tudíţ není nutné vytvářet vlastní záznamy. 

Import záznamů MARC 21 do Alephu je nabízen, ale není praktikován. Fond e-zdrojů 

je velmi dynamický, vyţaduje spoustu práce a prozatím je neefektivní. 

  



 

55 
 

V budoucnu však katalogizace bude vyţadována. Buď budou vytvářeny vlastní 

záznamy, nebo importovány od dodavatelů. Budou prohledatelné v OPACu knihovny. 

Vše bude záleţet na zpřístupnění e-knih, zda budou přímo v knihovně nebo v databázi 

dodavatele. 

Další moţností řešení bude vyuţití metavyhledávače, který bude indexovat všechny 

fondy knihovny prostřednictvím jedné databáze. 

 

Marketing 

Vyuţívají se tištěné materiály od vydavatele, které jsou umístěny do prostor knihovny, 

stejně jako informační letáčky. 

Dalším nástrojem jsou webové stránky, kde jsou vystaveny novinky. 

Probíhají také tematické semináře. Knihovnu navštíví odborník (často zástupce 

dodavatele), který představí informační zdroje zákazníkům, ukáţe jim moţnosti vyuţití 

apod. Bývají navštěvovány desítkami uţivatelů. 

Osvědčilo se upozorňovat na více oborů zároveň (ne jen technika) od více dodavatelů. 

Větší vyuţívání e-zdrojů vyřeší metavyhledávač Discovery System. Zjednodušeně 

při vyhledávání zobrazí jak tištěné, tak i elektronické tituly najednou. Na tento systém je 

vypsáno výběrové řízení, prozatím není jasné, kdy bude fungovat, a nejsou k dispozici 

přesné informace. 

Discovery System by tak mohl vyřešit propojení tištěného fondu s elektronickým. 

Velkou roli také hraje povědomí uţivatelů o moţnostech vyuţití všech sluţeb knihovny. 

 

Komunikace s dodavateli e-knih 

Komunikace s dodavateli probíhá bez problémů. Komunikace i podpora z jejich strany 

je jinak nastavena neţ u dodavatelů tištěných knih. Snaţí se vyjít vstříc a reagovat 

na problémy okamţitě. Uţivatelská podpora funguje permanentně. Komunikace probíhá 

přes zprostředkovatele AiP a Suweco. 

 

Statistiky využívání e-knih 

Statistiky slouţí jako dobrý ukazatel vyuţívání e-titulů. Hledí se především na počet 

přístupů, vyhledávání a „otevření konkrétní kapitoly“. Získávají se přes administrativní 

modul. Je vyuţíván především u ScienceDirect. U e-knih zatím není aplikováno. 
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Vyhledávání 

Vyhledává se v rozhraní dodavatele. V budoucnu bude nahrazeno jiţ výše zmíněným 

systémem Discovery. 

Přístup k e-zdrojům obecně je zajištěn linkováním do databází a Oborovou bránu 

TECH. Vyuţívá se metavyhledávač Metalib. 

 

Možnosti využívání e-knih 

Registrovaní uţivatelé knihovny mají k e-knihám neomezený přístup. Mohou plné texty 

stahovat, tisknout nebo kopírovat jejich části buď doma pomocí vzdáleného přístupu, 

nebo přímo v knihovně. Práce s e-knihami je ošetřena v Knihovním řádu. Uţivatelé je 

tedy smějí vyuţívat jen pro své osobní potřeby a v rámci studijních potřeb. 

Pokud dojde k porušení Knihovního řádu, potrestána je knihovna, protoţe uzavřela 

licenci s dodavatelem. Vznikají tak nepříjemné situace, protoţe to narušuje dobré 

vztahy mezi dodavateli a institucemi. 

Licenční politika se ale bude měnit, protoţe není výhodná pro nakladatele. Mimo jiné 

budou nuceni podporovat automatické sklízení uţivatelských dat, bude nutné vyvinout 

nové standardy pro výměnu akvizičních dat, jednotné identifikátory pro kolekce 

e-zdrojů a sjednotit terminologii licenčních smluv. Dodavatelé budou muset nabízet 

automatické stahování cenových údajů ze svých serverů a přímou aktualizaci dat 

[BEITLOVÁ, 2011]. Prozatím není známo, jak se to projeví v ceně. 

 

Přístup k e-knihám 

Registrovaní uţivatelé mohou k e-knihám přistupovat přes sluţbu „remote access“. 

Výjimkou je Kramerius (digitalizované dokumenty z vlastního fondu). Je dostupný 

pouze na omezeném počtu počítačů přímo v knihovně, v rámci tzv. knihovní licence. 

Převáţná většina e-zdrojů je přístupná přes preferovaný vzdálený přístup, 3 e-knihy 

od McGraw Hill mají pouze lokální přístup z důvodu omezeného počtu instalací. 

Tento způsob zpřístupnění jiţ v budoucnu nebude aplikován, není efektivní. 

 

E-čtečky 

E-čtečky jsou prozatím v jednání. Podle zvolených parametrů se uvaţuje o nejnovějším 

modelu Kindle. Měly by primárně být schopné zobrazit formát PDF, později více 

formátů i s podporou DRM.  Předpokládaný počet je 6 kusů. Jedna zůstane v knihovně 

a dalších 5 bude půjčováno čtenářům. Pravděpodobně budou půjčovány na kauci. 
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3.3.2 Rozhovor s PhDr. Lenkou Maixnerovou (NLK) ze dne 28. 11. 2011 

 

E-knihy ve fondu knihovny 

E-knihy v současné době slouţí pouze jako doplnění tištěného fondu. Knihovna vlastní 

pouze 20 e-knih, které byly získány darem. Nákup tedy zatím neprobíhá. Je v plánu na 

příští rok. Bude zřejmě uskutečněn přes projekt VISK3 (program na podporu 

vydavatelů českých e-knih). Půjde o české e-knihy z oblasti medicíny (přibliţně 

80 titulů) a psychologie (přibliţně 60 titulů). 

 

Výběr dodavatele 

Pracovníci akvizice budou sledovat především cenu a nabízené formáty e-knih. 

Preferuje se výběr jednotlivých titulů před balíčky. Důleţité také bude uloţení titulů 

(v databázi dodavatele nebo přímo v knihovně) a moţnosti půjčování (zda je nějak 

omezeno uţití e-knih nebo počet uţivatelů). 

Přesnější kritéria budou upřesněna v rámci kooperace s knihovnami NTK a Knihovnou 

psychologie FF UK. 

Předpokládaným dodavatelem je nakladatelství Grada. 

 

Výběr titulů 

Jak bylo zmíněno výše, preferuje se výběr jednotlivých titulů, jelikoţ nabízené balíčky 

e-knih ne vţdy obsahují poţadovaný obsah. 

Důleţitým faktorem budou také moţnosti přístupu v rámci licence. 

Uţivatelé v tuto chvíli ţádné poţadavky nevznášejí. Naopak u e-časopisů a dalších 

zdrojů na ně akvizitéři reagují velmi často, proto se předpokládá, ţe v budoucnu 

se poţadavky objeví. 

 

Zkušební přístup 

Zkušební přístup bude v kaţdém případě vítán a preferován. Sledovány budou moţnosti 

rozhraní a statistiky vyuţití. 

 

Finance 

NLK je jiţ dlouholetým členem konsorcií v programech MŠMT ČR. Hlavní výhoda je 

viděna v ceně, bez dotační pomoci by si NLK nemohla e-zdroje dovolit.  
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Jistou nevýhodou je, ţe všechny instituce získávají stejné tituly. Ve většině případů jsou 

nabízeny balíčky e-knih. 

Být členem konsorcia je značný závazek, instituce s tím musí počítat ve svém rozpočtu. 

Knihovna je organizační sloţkou Ministerstva zahraničí, případný sponzoring by 

probíhal sloţitě (uzavírání smluv). Jsou přijímány konkrétní dary např. 

od farmaceutických společností. 

Z letošního finančního rozpočtu bylo věnováno na elektronické zdroje 1.310.000 Kč 

(v loňském roce 3,5 milionu). 

 

Katalogizace 

V případě nákupu e-knih bude preferováno vytváření vlastních záznamů v OPACu 

knihovny nebo prostřednictvím sdílené katalogizace. Pokud bude nabízen import 

záznamů od dodavatele, bude vítán. 

 

Marketing 

Marketing v současné době neprobíhá. Do budoucna se uvaţuje o publikování 

informací na webových stránkách knihovny a rozesílání novinek e-maily. Dále budou 

informace o e-knihách zveřejněny na sociálních sítích. Odborné semináře zatím v plánu 

nejsou. 

Ze současných statistik vyplynul zajímavý fakt. Počet přístupů k dosavadnímu počtu 

20 e-knih činí 1700, ačkoliv marketing neprobíhá. 

 

Komunikace s dodavateli 

Komunikace s dodavateli e-knih není horší neţ s dodavateli tištěných dokumentů, 

je sloţitější. Dodavatel občas není schopen reagovat na chyby. Stává se také, ţe včas 

neinformuje o změnách (např. zpřístupnění zdrojů apod.). 

Pokud je zprovozněna nová sluţba, dochází občas k situaci, kdy přístup k některým 

titulům nefunguje. 

 

Statistiky 

Statistiky budou určitě vyuţívány, záleţí na druhu e-knih. Sledován bude především 

počet návštěv. Počet zhlédnutí jednotlivých kapitol a další faktory vyţadovány 

nebudou.  
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Vyhledávání titulů 

E-knihy budou zpřístupněny přes vlastní portál Medvik. Vyhledávání je sladěno 

do jediné databáze (jeví se tak uţivateli). Je vyuţíván odkazový aparát, který umí 

zpracovávat laické dotazy. Vyhledávání je intuitivní a pro uţivatele jednoduché. 

Problémy se mohou vyskytnout u nelékařských odvětvích – jazykové bariéry. 

 

Možnosti využívání e-knih 

Veškeré vyuţívání e-knih záleţí na nastavení licenčních podmínek. U článků 

z e-časopisů mohou uţivatelé neomezeně tisknout, stahovat či pořizovat tištěné kopie 

a jiné výstupy. 

 

Přístup k e-knihám 

Pro registrované uţivatele bude umoţněn přístup z knihovny i vzdáleně odkudkoliv. 

Dále mají moţnost online přihlášky z kterékoliv knihovny za poplatek 80 Kč, stačí 

pouze ověření identity. 

Čtení e-knih offline můţe být problematické, pokud budou chráněny DRM. 

 

E-čtečky 

O nákupu e-čteček se uvaţuje. Některé budou půjčitelné za předpokládanou kauci. 

Pokud by byla moţnost nabídky od prodejce, knihovna by byla ochotná e-čtečky 

propagovat a případně zprostředkovat nákup. 

3.4 Shrnutí a porovnání výsledků 

 

Obě knihovny mají velké zkušenosti s akvizicí a zpracováním elektronických zdrojů. 

V praxi s e-knihami se prozatím diametrálně liší. Zatímco NTK s nimi pracuje jiţ 

několik let a zpřístupňuje několik tisíc titulů, NLK zatím zkušenosti téměř nemá (kromě 

20 e-knih ve fondu), vzhledem k oborovému zaměření. 

Co se týče kritérií (ať uţ současných nebo budoucích) jsou na tom knihovny podobně. 

Efektivněji se jim jeví výběr jednotlivých titulů před balíčky e-knih a preferován je 

vzdálený přístup (remote access), aby byly pro uţivatele dostupné odkudkoliv.  

Při výběru dodavatele je posuzována jeho spolehlivost (jedná se o dodavatele, 

se kterými knihovny jiţ spolupracují nebo jsou jiţ dobře zavedeni na trhu) a jejich 

nabídky (aktuálnost informací, moţnosti přístupu, cena a další podmínky). 
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V rámci akvizice e-knih je nutné hledět na jejich formáty a čtecí zařízení a posoudit 

podle vlastních parametrů. 

Obě knihovny se snaţí co nejvíce vyjít vstříc svým uţivatelům, zajistit jim 

co nejjednodušší a nejintuitivnější rozhraní pro vyhledávání zdrojů informací. Proto se 

NLK rozhodla vybudovat vlastní systém MEDVIK, který přesně vyhovuje poţadavkům 

jak samotné knihovny, tak i uţivatelům. NTK problém uţivatelsky přívětivého rozhraní 

vyřeší budoucím zavedením Discovery Systemu. Prozatím je na něj vypsána veřejná 

soutěţ a podrobnější informace nejsou veřejně dostupné. Měl by mimo jiné vyřešit 

jakési sloučení všech typů dokumentů do jediného „fondu“, čímţ odpadne omezení 

hledání pouze v jednom druhu dokumentu. 

NTK zpřístupňuje pouze cizojazyčné e-knihy, od příštího roku uvaţuje o nákupu 

českých e-knih. Prozatím knihovna neví, za jakých podmínek budou podepsány licenční 

smlouvy a s jakými dodavateli. V době dokončování této práce probíhalo výběrové 

řízení. 

Neuvaţuje o vstupu do konsorcia, zatím ţádné takové nebylo zřízeno a zřejmě by 

neměla společníka (vzhledem k velikosti instituce apod.) [Rozhovor s Mgr. Pavelovou, 

2011, zz]. 

NLK s nákupem e-knih hodlá začít od příštího roku. Konkrétní informace tedy zatím 

nejsou dostupné. Uvaţuje se o spolupráci s porovnávanou NTK a Psychologickou 

knihovnou FF UK v rámci VISK3 (program na podporu vydavatelů českých e-knih). 

V komunikaci s dodavateli se zkušenosti liší. NTK je s ní spokojena. Podle NLK je 

poněkud komplikovanější neţ s dodavateli tištěných knih, co se technologických 

problémů a jejich řešení týče. 

Problémem v získávání e-knih od českých dodavatelů je jejich neschopnost reagovat 

na zahraniční a zavedené [Rozhovor s Mgr. Pavelovou, 2011, zz]. 

Ze všech tří rozhovorů jasně vyplynulo, ţe e-knihy prozatím nemají takovou tradici 

v českých specializovaných knihovnách jako je tomu u e-časopisů. Ale jelikoţ jsou 

e-zdroje velmi dynamickým artiklem, je jen otázkou času, kdy tomu bude naopak. 

Patrná je snaha reagovat na poţadavky svých uţivatelů i knihovnického trhu. 
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4. Závěr 
 

Elektronické zdroje obecně lze brát jako „přirozený“ technologický vývoj 

v knihovnictví. Oproti tištěným knihám mají výhody jako malou hmotnost, jsou 

skladnější, jedna kniha můţe být současně vyuţita několika čtenáři, lze je prohledávat 

plnotextově, umoţňují jednoduchou manipulaci s textem apod. Jsou s nimi spojeny 

i nevýhody jako jistá nepohodlnost čtení, spolehlivost a technologie.  

Na trhu existuje mnoho formátů e-knih a čtecích zařízení, která tyto formáty podporují. 

I tato skutečnost musí být knihovnami zváţena před jejich nákupem. 

K pochopení problematiky e-knih je také důleţitý proces jejich vydávání a všech 

procesů, které s ním souvisí. 

Pokud chce knihovna zařadit e-knihy do svého fondu nebo je zpřístupňovat přímo 

na platformách (v databázích) vydavatelů. Spolupráce s vydavateli bývá 

zprostředkována dodavateli/prodejci. Je nutné sledovat, jaké podmínky dodavatelé 

nabízí, zda jsou tituly aktuální, jaké jsou moţnosti přístupu, nákup/pronájem apod. 

Protoţe je nákup či pronájem e-knih finančně velmi náročný, je pro knihovny 

výhodnější vstoupit do konsorcií v rámci dotačních programů. 

V průzkumu byly zjištěny současné aktuální informace týkající se všech procesů, které 

souvisí s poskytováním e-knih. NTK má v této oblasti větší zkušenosti, NLK plánuje 

nákup e-knih od příštího roku. Poţadavky obou knihoven jsou shodné nebo velmi 

podobné. Celý proces směřuje k co nejefektivnějším sluţbám pro uţivatele. Pro obě 

knihovny je důleţité, aby rozhraní vyhledávání bylo pro čtenáře co nejpříjemnější 

a nejintuitivnější. Proto NLK vyvinula vlastní systém MEDVIK a NTK uvaţuje 

o zavedení Discovery Systému, na který bude vypsána veřejná soutěţ.  

Co se týče výběrového řízení o nákupu českých e-knih, prozatím nebyl dodavatel 

vybrán. Agregátoři v současné době nejsou schopni českým nakladatelům nabídnout 

vhodnou finanční kompenzaci. Důvodem můţe být strach českých nakladatelů nabízet 

e-knihy ve větším mnoţství, aby neztráceli na ziscích z knih tištěných. 

Problematika e-knih v knihovnách je téma otevírající mnoho a mnoho dalších otázek 

a v nejbliţších letech lze očekávat další nové zkušenosti. 
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