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Abstrakt  

Cílem diplomové práce je shrnutí činností a díla Marthy E. Williamsové, které je 

velmi úzce propojeno s knihovní a informační vědou. V práci je nejprve shrnut její 

soukromý život, dále její profesní postup v Illinoiském ústavu technologií výzkumného 

institutu v Chicago a na Illinoiské univerzitě Urbana-Champaign a účast v odborných 

sdruženích i získaná ocenění. 

Jádro práce tvoří rozbor jednotlivých prací, činností a projektů, které vedla či se na 

nich významně podílela. Jde zejména o činnosti spojené s rozvojem databází a 

databázového průmyslu včetně práce editora adresáře Computer-Readable database 

(CRDB) a seriálové ročenky Annual Review of Information Science and Technology 

(ARIST). Mezi činnosti, kterým se soustavně věnovala, patřily zejména tyto: 

transparentnost vyhledávání informací, třídění a hodnocení databází, využití dat, analýzy 

vládních i soukromých databází a role knihoven a informačních center v době rychlého 

rozmachu databází.  

 

 

Abstract  

The purpose  of the thesis is to describe life and work of Martha E. Williams related 

to library and information science. The thesis introduces private life of Martha E. 

Williams, her professional development in the Illinois Institute of Technology Research 

Institute in Chicago and University of Illinois at Urbana-Champaign, and her activities in 

professional library associations and academic awards given to her. 

The core of the thesis is made of thorough analysis of individual works, activities 

and projects that Martha E. Williams conducted or significantly participated in. Martha E. 

Williams contributed to development of databases and information industry, worked as an 

editor of register of Computer-Readable database (CRDB) and of serial Annual Review of 

Information Science and Technology (ARIST). Furthemore, Martha E. Williams devoted 

her time systematically to transparency of information retrieval, database classification and 

evaluation, usage data, analysis of governmental and private databases and the role of 

libraries and information centers in the era of rapid expansion of databases. 
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Předmluva 

Martha E. Williamsová patřila mezi nejvýznamnější osobnosti oboru knihovní a 

informační vědy dvacátého století. V průběhu svého produktivního věku se velkou měrou 

podílela na rychlém a úspěšném rozvoji databázového průmyslu. Její přínos pro obor 

knihovní a informační vědy spočíval v perfektní znalosti databázového prostředí, jež 

dovedla efektivně proměnit v činnosti, které kromě toho, že ovlivnily růst databázového 

průmyslu, také pomohly k celkově lepší orientaci a přehledu uvnitř samotného 

databázového prostředí a rovněž také zlepšily obecné povědomí o fungování a využívání 

databází v rámci naší společnosti. Ať to byly činnosti spojené s editorskými počiny 

v podobě adresáře databází Computer-Readable database (CRDB) či seriálové ročenky 

Annual Review of Information Science and Technology (ARIST), souhrnné analýzy 

využívání databází, zavedení pojmu transparentní vyhledávání a snaha o polidštění a 

zjednodušení ovládání vyhledávacího rozhraní. Cílem této diplomové práce je jednotlivé 

její aktivity popsat a zhodnotit jejich přínos pro obor knihovní a informační vědy.  

Úvodní část práce je tvořena popisem její životní dráhy i pracovního postupu v 

v Illinoiském ústavu technologií výzkumného institutu v Chicago a na Illinoiské univerzitě 

Urbana-Champaign, dále jsou shrnuty aktivity v odborných sdruženích a obdržená ocenění 

a uznání, včetně členství ve významných organizacích a vládních institucích. 

Jednotlivé činnosti, do kterých se M. E. Williamsová zapojila, jsou rozděleny do 

devíti kapitol. První a druhá kapitola je zaměřena na aktivity spojené s vyhledáváním 

informací a prostředí databází. Další kapitoly pojednávají o třídění databází, hodnocení a 

výběru databází a databázových služeb a síťovém připojení. Šestá kapitola popisuje 

analýzy vládních i soukromých databází. V sedmé a osmé kapitole je pozornost zaměřena 

na informační centra a knihovny poskytující databázové vyhledávací služby. V závěrečné 

deváté kapitole se seznámíme s editorskými počiny, mezi které patří např. adresář databází 

Computer-Readable database (CRDB) a seriálová ročenka Annual Review of Information 

Science and Technology (ARIST). 

Napsání této diplomové práce předcházelo vypracování bibliografického soupisu 

prací M. E. Williamsové. Zpracování personální bibliografie i metoda porovnání této 

bibliografie s pracemi, které byly v uplynulých dekádách nejvíce citovány, mi pomohlo 

zaměřit se na významné aktivity, kterým se M. E. Williamsová v průběhu svého života 

věnovala. Personální bibliografie tvoří přílohu této práce. 



 

 

Základní související literatura ke studiu s vysokým počtem citovanosti byla 

relativně dobře dostupná, díla méně známá a staršího data byla dostupná hůře. Některé 

studie např. tzv. průmyslové zprávy se zpravidla nedochovaly ani v jednom exempláři. 

Pokud jsem potřebovala zjistit souvislosti nebo bližší údaje, kontaktovala jsem 

prostřednictvím elektronické pošty příslušné osoby. Patřila mezi ně i Linda Tenopir, která 

s Williamsovou na mnoha zajímavých projektech pracovala. 

Diplomová práce má celkem 85 stran, v jejím závěru je připojeno 21 stran příloh, 

které jsou tvořeny personální bibliografií prací M. E. Williamsové. 

Použitá literatura i záznamy v bibliografickém soupisu jsou citovány v souladu 

s normou ČSN ISO 690. V textu je použito citování pod čarou, seznam použité literatury je 

připojen na konci diplomové práce, seznam bibliografických záznamů citované literatury 

je v něm uspořádán podle abecedy. 

Závěrem bych ráda poděkovala své vedoucí práce PhDr. Eva Bratková, Ph.D. za 

velkou trpělivost, ochotu a za cenné odborné rady. Poslední ale neméně důležitý dík patří 

mé rodině. 
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1 Úvod 

Nástup nových technologií od nepaměti ovlivnil vývoj dané společnosti. Při 

pohledu do historie můžeme hovořit o nových možnostech, o širších obzorech či dalších 

užitečných dovednostech, které jsme prostřednictvím počítačových technologií získali. 

Některé historické etapy byly zásadnější, jelikož růst a rychlost, jakou společnost 

v některých případech vyspěla, byla v určitých časových obdobích natolik viditelné a 

měřitelné, že bylo velmi náročné tuto vyspělost efektivně využít a zdárně ji rozvíjet ku 

prospěchu všech. Znalostní společnost, jak rádi mluvíme o systému, který je velmi 

zjednodušeně řečeno založený na výměně informací, ve většině případů hledá a upevňuje 

své místo nejlépe v demokratickém a ekonomicky vyspělém prostředí. Jádrem fungování 

společnosti je výměna, předávání, prodej, výzkum či vývoj informací. Lépe řečeno 

jakýchkoliv dat s přidanou hodnotou.   

Informace podané v různých podobách je nutné nějakým způsobem zpracovávat či 

s nimi pracovat. Myšlenka uskladnění informací v elektronické formě, kde mohou být 

informace například podle různých kritérií tříděny, řazeny, indexovány je naprosto 

přelomová. A vývoj databází a rozvoj online informačního průmyslu byl zlomovým 

okamžikem. Postupný rozvoj databází začal v 60tých letech, během několika málo let 

začalo být zřejmé, že se jedná o lukrativní službu, kterou bylo potřeba efektivně využít, ale 

zároveň si nejprve pojmenovat všechny články informačního řetězce. Na straně jedné stáli 

uživatelé, na druhé straně producenti a prodejci a někde uprostřed se pohybovali 

informační centra a knihovny. Jejich vzájemná interakce nebyla vždy ideální či 

jednoduchá.  

Cílem této diplomové práce je představit informační specialistku, která se 

zasloužila o plynulý rozvoj databázového prostředí, problémům se vždy snažila čelit a 

zřetelně je analyzovat a najít řešení schůdné pro všechny strany. Jedná se o Marthu E. 

Williamsovou, která se pohybovala od začátku u rozvoje online informačního průmyslu, 

zasloužila se o vznik adresáře databází, pojmenovala nutnost zjednodušit vyhledávací 

rozhraní a poprvé v této spojitosti použila pojem transparentnost vyhledávacího systému. 

Martha E. Williamsová vykonala mnoho dalších záslužných činností, účastnila se mnoha 

pracovních týmů a vedla velkou řadu projektů, které posunuly databázový průmysl vpřed.  
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2 Osobnost Marthy E. Williamsové 

2.1 Osobní život 

Martha Ethelyn Williamsová1 se narodila 21. září v roce 1934. Otec Harold Milton 

Williams, který pracoval ve vedoucí pozici v obchodní společnosti, a matka Alice Fox 

Williamsová společně vychovali celkem pět dětí. M. Williamsová své dětství prožila 

v blízkosti lokality Rogers Park v severní části Chicaga, prvních třicet sedm let života tedy 

strávila v Chicagu. 

Střední škola i univerzita2, které studovala, patřily ke katolickým institucím. Střední 

škola  - Woodlandsova Akademie Svatého srdce (Woodlands Academy of the Sacred 

Heart) a Baratova kolej Svatého srdce (Barat College of the Sacred Heart), kde 

vystudovala, se nacházely v Lake Forest v Illinois, třicet mil severně od Chicaga, jednalo 

se o školní zařízení, do kterých chodily pouze ženy. Na Baratově koleji Williamsová 

získala v roce 1955 bakalářský titul (A.B.) za obor chemie a za vynikající studium také 

získala univerzitní ocenění. V roce 1957 obdržela na Loyolské univerzitě (Loyola 

university) magisterský titul (M.A.) za studium filozofie a začala zde  pracovat jako 

výzkumná asistentka.  

                                                 
1 v originálu znějící jméno Martha Ethylen WILLIAMS, prostřední jméno používala zásadně ve zkratce tj. 

Martha E. Williams 
2 Linda C. SMITH a Carol TENOPIR. Martha E. Williams: Pioneer Information Scientist and Online 

Industry Guru, s. 185 
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Obrázek č. 1.   M. Williamsová v září 19723 

Během studií na Baratově koleji se Williamsová setkala s doktorkou Lorraine 

Lawrencovou a Jean Saurweinovou, které na univerzitě vykonávaly profesorskou činnost a 

zároveň se intenzivně věnovaly vědecké činnosti.  V tehdejší době nebylo zcela běžné, aby 

ženy vykonávaly vědeckou kariéru, velmi často to vyvolávalo protichůdné reakce a nevoli, 

ženám byla vymezena jiná role, a to výhradně orientovaná na péči o rodinu. Toto setkání 

Williamsovou inspirovalo a mělo velký vliv na jejím rozhodnutí zaměřit se na vědeckou 

činnost. 

V březnu roku 1957 začala Williamsová pracovat v Illinoiském ústavu technologií 

výzkumného institutu (Illinois Institute of Technology Research Institute, IITRI) v Chicagu 

jako technický instruktor a poté jako asistent a pomocný chemik. V roce 1958 se zařadila 

mezi členy Amerického dokumentačního institutu (American Documentation Institute, 

ADI), který byl v roce 1968 přejmenován na Americkou společnost pro informační vědu 

(American Society for Information Science, ASIS). V roce 2000 byl název doplněn o slovo 

technologie na Americkou společnost pro informační vědu a technologii (American Society 

for Information Science and Technology (ASIS&T) a v roce 2013 byl název pozměněn na 

                                                 
3 Linda C. SMITH a Carol TENOPIR. Martha E. Williams: Pioneer Information Scientist and Online 

Industry Guru, s. 188 
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Asociaci pro informační vědu a technologii (Association for Information Science and 

Technology, ASIS&T).  

V září 1961 Williamsová nastoupila na pozici asistenta supervisora v technicko-

informačním výzkumu, aby se o rok později v září 1962 stala manažerkou Informačních 

věd v sekci Chemické divize, kde působila deset let. Do funkce ředitelky Výpočetního 

vyhledávacího centra (Computer Search Center, CSC) byla jmenována v září 1968. 

Centrum se prostřednictvím četných grantů a projektů podílelo na rozvoji databázových 

vyhledávacích služeb. Finance z velké části plynuly z Národní nadací pro vědu (National 

Science Foundation, NSF). 

V září roku 1972 přestoupila na Illinoiskou univerzitu Urbana-Champaign. 

Williamsová zde založila a řídila Vědeckou laboratoř pro vyhledávání informací 

(Information Retrieval Research Laboratory (IRRL). Na  Illinoiské univerzitě Urbana-

Champaign (University of Illinois at Urbana-Champaign, UIUC) zároveň působila jako 

výzkumá profesorka v Laboratoři pro koordinaci vědy Inženýrské koleje (Coordinated 

Science Laboratory of the College of Engineering), zde zůstala až do svého odchodu do 

penze v únoru 2001. Současně zastávala funkci člena rady ve fakultní knihovně a Vysoké 

škole knihovní a informační vědy (Graduate School of Library and Information Science), 

dále působila jako fakultní člen v Oddělení počítačové vědy (Computer Science 

Department).  
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Obrázek č. 2.   M. Williamsová během konference ASIS v Bostonu 19874 

Velkou část své profesní kariéry zaměřila na editorskou práci. Od roku 1975 do 

roku 2001 (ročník 11-35) působila 25 let jako editorka významné Ročenky pro informační 

vědy a technologie (ARIST) vydávané Americkou společností pro informační vědu 

(ASIS). Funkci zakládající editorky a sestavovatelky významné seriálové publikace 

Computer-Readable Bibliographic Data Bases (CRDB) vykonávala od roku 1976 do roku 

1987, adresář CRDB byl v prvních letech vydáván Americkou společností pro informační 

vědu, později několikrát vydavatele změnil, v roce 1987 byl zakoupen společností Gale 

Research, Inc.. Funkci editora v časopise Online Information Review (dříve jako Online 

Reviews, respektive Online & CD ROM Review) vykonávala v období let 1976-1987. Do 

funkce prezidentky Americké společnosti pro informační vědu (ASIS) byla zvolena v roce 

1987, úřad zastávala pouze jeden rok. 

Za svůj život obdržela mnoho četných ocenění, byla držitelem nejvyššího ocenění 

Americké společnosti pro informační vědu tzv. Ceny za zásluhy Award of Merit, kterou 

obdržela v roce 1984. Založila a řídila společnost Informační indikátor trhu (Information 

Market Indicators, IMI). 

Během své profesní kariéry byla členem či aktivně činná v těchto sdruženích:  

 členka, Americké sdružení pro povznesení vědy (AAAS) 

                                                 
4 Linda C. SMITH a Carol TENOPIR. Martha E. Williams: Pioneer Information Scientist and Online 

Industry Guru, s. 194 
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 Americká společnost pro chemii (ACS) 

 Sdružení pro programování počítačů (ACM) 

 Americká společnost pro informační vědu (ASIS)  

 Sdružení center pro šíření informací (ASIDIC) 

 čestný člen, Ústav pro informační vědu, Velká Británie 

 předseda představenstva, Engineering Information, Inc., (1980-1988) 

 členka představenstva, Národní lékařská knihovna USA (1978-1981), předsedkyně 

představenstva v roce 1981  

 členka několika výborů Národní rady pro vědu (NRC) a členka poradní komise 

numerických dat NRC (1979-1982) 

 

 

Obrázek č. 3.   Williamsová v roce 20075 

Po odchodu do penze v roce 2001 se zaměřila na rekonstrukci svého domu na 

pobřeží jezera Michigan blízko Port Washingtonu, ve Wisconsinu. Zde po krátké nemoci6 

5. července 2007 zemřela. 

                                                 
5 Martha E. Williams  (September 21, 1934 - July 5, 2007).  In The Information Association for the 

Information Age  
6 IN MEMORIAM. Bulletin of the American Society for Information Science & Technology. s. 4. 
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2.2 Kariéra 

2.2.1 Illinoiský ústav technologického vědeckého institutu 

Williamsová pracovala v Illinoiském ústavu technologického vědeckého institutu v 

Chicagu od března roku 1957 jako technická instruktorka a poté jako asistent a pomocný 

chemik. V září 1961 nastoupila na pozici asistentky supervisora v technicko-informačním 

výzkumu a v roce 1962 začala pracovat jako manažerka Informačních věd v sekci 

Chemické divize, kde působila deset let.  

V roce 1964 Williamsová publikovala svůj první článek Informační vyhledávání. 

Williamsová v něm popsala a definovala roli člověka a počítače, vzájemný vztah mezi 

nimi, který má velký vliv na efektivitu jednotlivých úkonů a činností. 

Národní nadace pro vědu (NSF) na konci 60 tých let vyhlásila grantovou soutěž tzv. 

žádost o návrh (a request for proposal (RFP)), ve které hledala výzkumnou skupinu, která 

by zkoumala, zda magnetické pásky, vytvářené pro usnadnění tisku službou Chemical 

Abstracts, mohou být dále používatelné. NSF patřil mezi agentury, které finančně 

podporovaly vědecký informační výzkum, od 50 let byl financován vládní agenturou – 

Divizí informačních, robotických a inteligentních systémů (Division of Information, 

Robotics and Intelligent Systems). Wiliamsová se do soutěže přihlásila a kontrakt od NSF 

získala, její tým pokračoval ve výzkumu, ve kterém vyvíjel vyhledávací algoritmus (Lease 

Common Bigram, či LCB), který podporoval automatizaci vyhledávacích služeb. Smyslem 

algoritmu LCB bylo zvýšit rychlost prováděné činnosti na faktor kolem 10, tak aby 

operace mohla být reálně funkční a efektivní. Software, který tým Williamsové vyvinul, 

sloužil k formátování, přípravě profilu databází, vyhledávání, výstupům a statistickým 

účelům. Williamsová úspěšně pokračovala v získávání finančních příspěvků 

prostřednictvím grantů z NSF i v rámci dalších projektů.  

V září 1968 byla Williamsová jmenována ředitelkou nově vzniklého Výpočetního 

vyhledávacího centra (CCS) v Illinoiském ústavu technologického výzkumného institutu 

(IITRI). Výpočetní vyhledávací centrum bylo vytvořeno s cílem uspokojovat potřeby 

uživatelů prostřednictvím široké nabídky odborných zdrojů a služeb s minimálním 

omezením a vysokým stupněm flexibility.  

Centrum poskytovalo tyto služby7: 

                                                 
7 WILLIAMS, M. E. Experiences of IIT research institute in operating a computerized retrieval system for 

searching a variety of data bases, str. 57 - 75 
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 adresné rozšiřování informací a retrospektivní databázového vyhledávání určené 

předplatitelům 

 implementace softwaru pro interní databázové vyhledávání určené pro organizace 

 vzdělávání a trénink vědců, techniků a studentů v moderních informačních 

vyhledávacích technikách 

 výzkum, teoretický i aplikovaný, související s mnoha aspekty počítačové 

manipulace  a uživatelské reakce a vnímání počítačových informačních služeb 

Mezi uživatele Výpočetního vyhledávacího centra (CCS) patřili vědci, inženýři, 

akademické instituce a další výzkumné organizace8. Výpočetní vyhledávací centrum začalo 

vytvářet systém, jehož nový software by ovládal široké spektrum databází. Byla vyvinuta 

nová sada všeobecných, modulárních, přenositelných programů, které poskytovaly 

uživatelům flexibilitu, a to zejména při požadavku profilového vyhledávání, vyhledávání 

datových prvků a výstupního formátu. Do této doby, zde nebyl dostupný žádný počítačový 

vyhledávací program, který by byl schopen rozlišovat všechny typy objektů.  

Programy byly generovány a pracovaly tak, že virtuálně ovládaly jakékoliv příchozí 

databáze. To bylo užitečné z důvodu preprocesorových systémů. Pracovníci Výpočetní 

vyhledávacího centra v čele s Williamsovou vytvořili preprocesorový program9, který byl 

určen pro vyhledání v jakékoliv databázi. Preprocesorový program potvrdil chyby a 

opomenutí na dodávané pásce, konvertoval databázi z dodávaného formátu (zda je to CA, 

BA, Engineering index nebo další) do standardního formátu IITRI. Takto byly zpracovány 

všechny pásky, které byly postoupeny vyhledávacímu programu, jejichž výchozí formát 

byl formát IITRI, vyhledávací program operoval stejně bez ohledu na různorodost obsahu 

od jednoho dodavatele ke druhému. Odlišní producenti databází dodávali různé datové 

prvky na svých páskách. Přizpůsobila se proto variace povoleného otevřeného počtu 

datových prvků v datových kazetových formátech. Datové prvky byly specifikované a 

identifikované páskou a její silou. Kód byl uložen každému typu datového prvku. 

Zásadním úkolem Williamsové bylo v Illinoiském ústavu technologií výzkumného 

institutu pozvednout úroveň informačních služeb na úroveň dalších disciplín, a to 

znamenalo pokračovat v konkurenčním boji s Divizí H orientovanou na počítačové 

softwary. Williamsové se dařilo upevňovat pozici Výpočetního vyhledávacího centra 

(CCS) a pomalu získávat respekt a pověst odborníka na databázového prostředí. 

                                                 
8 WILLIAMS, M. E. Experiences of IIT research institute in operating a computerized retrieval system for 

searching a variety of data bases, s. 58 
9 WILLIAMS, M. E. Provision of Information to the Research Staff, s. 5 
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Williamsová a její tým z CCS vyhráli konkurenční boj příliš pozdě. V momentě, kdy 

Illinoiský ústav přistoupil na to, aby se Informační vědy staly samostatnou divizí, namísto 

sekcí v Chemickém oddělení, Williamsová obdržela novou pracovní nabídku a přestoupila 

na Illinoiskou univerzitu, tým z CCS víceméně sklidil plody její úspěšné práce. 

2.2.2 Illinoiská univerzita Urbana-Champaign 

V roce 1972 nastoupila Williamsová do Illinoiské univerzity Urbana-Champaign. 

Konkrétně do Laboratoře pro koordinaci vědy Inženýrské koleje, kde se očekávalo, že se 

její vědecká činnost zaměří na vysokoškolsky orientovaný výzkum v oblasti uchovávání a 

vyhledávání informací. Laboratoř pro koordinaci vědy se zaměřila na kontrolu, počítače a 

komunikační systémy. V referenčním dopise na toto nové místo v Illinoiské univerzitě 

zhodnotil Walter M. Carlson (výkonný pracovník IBM a prezident Asociace pro 

počítačové stroje) její práci jako významného počítačového vědce. Carlson poznamenal10, 

že „manažerské schopnosti Williamsové jsou výborné, její profesionální zdatnost a 

profesní úroveň jsou vynikající, a její schopnost vést lidi a kvalitně pracovat patří mezi její 

pozoruhodné charakteristické vlastnosti. Měl jsem příležitost slyšet mnoho jejích 

současných a dřívějších mimořádných popisů jako inovativní a přesvědčivý, příjemný a 

výkonný, rezervovaný a vstřícný. Věřím, že je jedním z opravdových vůdců v této profesi“  

Williamsová na Illinoiské univerzitě založila a řídila Vědeckou laboratoř pro 

vyhledávání informací (Information Retrieval Research Laboratory, IRRL). Cílem 

Vědecké laboratoře bylo provádět základní a aplikovaný výzkum ve vyhledávání 

informací. IRRL se úspěšně rozvíjelo prvních patnáct let zejména s pomocí získaných 

grantů a kontraktů, velmi často např. z NSF. Snížení financování ze strany NSF v polovině 

80 let bylo následováno pozvolným úbytkem dalších zdrojů z externího financování a 

souvisejícím snižování zaměstnanců. Williamsová v tomto období soustředila svou 

pozornost na časově náročné publikování a organizování konferencí.  

Projekty Williamsové financované ze zdrojů NSF se zaměřily na tyto oblasti: 

 mapování modelů databází a vyhledávací schéma pro usnadnění sdílení zdrojů 

(1975) 

 databázový selektor pro síťové využití - studie providitelnosti (1977) 

 integrované rozhraní strojů (transparentní systém) pro ulehčení využití síťových 

zdrojů (1974) 

                                                 
10 Williams: Pioneer Information Scientist and Online Industry Guru, s. 190 
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 automatické odhalení duplikátů časopiseckých článků objevující se ve federativních 

databázích - studie providitelnosti (1981) 

 srovnávací analýza online vyhledávacího rozhraní (1984) 

Kromě práce pro NSF působila Williamsová v dalších projektech financovaných 

dalšími organizacemi a programy, např. Elektronický program spojených služeb USA11; 

Ministerstvo zemědělství USA; Illinoiská státní knihovna; Rada pro knihovní zdroje; 

Federální výbor managementu mimořádných událostí; Výzkumná laboratoř strojírenství 

staveb Amerického armádního sboru inženýrů. Výsledky těchto projektů financovaných z 

grantů byly z velké části shrnuty v technických zprávách a konferenčních sbornících.  

Williamsová poprvé prezentovala myšlenku týkající se transparentního vyhledávání 

v pracovní skupině NSF pro vědecké informační aktivity 25. dubna v roce 1977. Verze 

těchto poznámek je uchována jako nepublikovaná studie Informační věda a Informačně-

vědecký výzkum12 a byla postoupena Philipu Abelsonovi (editorovi časopisu Science), v 

naději, že přitáhne pozornost širší vědecké komunity na práci skupiny. 

Článek s názvem Transparentní informační systémy prostřednictvím bran, 

nadstaveb aplikací, prostředníků a rozhraní publikovala Williamsová13 v roce 1986 v 

Časopise americké společnosti pro informační vědu (JASIS). Williamsová v něm 

prezentovala diskuzi své vlastní práce o vyhledávacím programu pro databázi, schématu 

mapování databází a designu rozhraní. Její volba pojmu transparentní reflektovala 

uživatelské zaměření na vyhledávání informací bez vidění složitostí mezi jednotlivými 

kroky, které fungují mezi zadáním dotazu a obdržením výsledků. Článek poskytuje 

taxonomii funkcí zahrnutých do vyhledávání informací, dohromady s indikací, co je 

potřeba, aby bylo automatizované, a jak může být, bylo či bude. Funkce byly roztříděny do 

čtyř hlavních skupin: automatická konverze, směrovače, selektory a 

vyhodnovače/analyzátory.  

Posun Williamsové od vědeckých informací k informační vědě a výzkumu můžeme 

vidět v jejím životopise v období let 1972-1992. Když se Williamsová poprvé přestěhovala 

na Illinoiskou univerzitu, mezi své výzkumné zájmy zařadila tyto: 

 systémovou analýzu a design  

                                                 
11 Přeloženo z: Joint Services Electronics Program, U.S. Department of Agriculture, Illinois State Library, 

Council on Library Resources, Federal Emergency Management Agency, a U.S. Army Corps of Engineers 

Construction Engineering  Research Laboratory 
12 WILLIAMS, M. E. Information Science and Information Science Research. 
13 WILLIAMS, M. E. Transparent Information Systems through Gateways, Front Ends, Intermediaries, and 

Interfaces, s. 206-211 
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 uchovávání informací a vyhledávání informací  

 chemické informace  

 výpočetní lingvistiku  

 automatizaci knihoven a velké databáze  

V roce 1992 se seznam rozšířil o design a analýzu informačních systémů, lékařské a 

chemické informace, databáze, online systémy, standardy online systémů, transparentní 

vyhledávání, nadstavby aplikací a rozhraní, brány, statistiky databází, informační politika a 

mapování databází. 

2.2.3 Online informační průmysl 

V roce 1988 během působení ve funkci prezidentky Americké společnosti pro 

informační vědu přednesla Williamsová při každoroční schůzi prezentaci pod názvem 

Databáze, informační věda a ASIS14, která reflektovala její podíl na databázovém 

průmyslu. 

Williamsová v průběhu své kariéry v IITRI a IRRL bedlivě sledovala informační 

databázový průmysl. V publikaci Historie informační vědy od roku 1945-198515, byla 

uvedena jako jedna ze čtyř „specialistů, kteří významně přispěli k historickému rozvoji 

online vyhledávacích služeb“. Po dvacet let byla prvním plenárním řečníkem konferencí s 

názvem National Online Meeting, kde se také podílela na přípravě programů konference. 

Ve funkci předsedy konferencí, každoročně přivedla důležité přednášející a zajistila tak pro 

knihovníky, vydavatele a další účastníky velmi zajímavý obsah s aktuálními trendy v 

oblasti databázového průmyslu a souvisejících informací. 

Po přestupu na Illinoiskou univerzitu se očekávalo, že se její práce soustředí na 

výzkumnou činnost vzhledem k tomu, že mnoho výzkumných grantů bylo získáno v její 

první profesní dekádě.  

2.2.3.1 Americká společnost pro informační vědu (ASIS) 

V letech 1987-1988 se Williamsová stala prezidentkou Americké společnosti pro 

informační vědu (ASIS). Během svého předsednictví definovala hlavní cíle ASIS. 

Informační profesionálové podle Williamsové měnili společnost. Hlavním cílem ASIS 

bylo rozpoznat, jak je tato změna důležitá a jak důležitá je funkce ASIS jako vedoucího v 

                                                 
14 WILLIAMS, Martha E. Databases, Information Science and ASIS. 
15 LILLEY, D. B., TRICE, R.W. A History of Information Science 1945-1985, s. 85 
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informační společnosti. Lidé potřebovali být školeni vědecké metodologii a technologii16, 

bez ohledu na to, zda byli vědečtí pracovníci či vykonávali jinou činnost. ASIS by se měla 

podle Williamsové podílet na tréninku těchto dovedností. 

Williamsová ve svém projevu přednesla klíčová témata související s jejím 

předsednictvím v ASIS. „Její hlavní zájmy v nadcházejícím předsednickém roce budou 

směřovat na adresné pojmenování problémů spojených se získáváním uznání pro 

informační vědu jako disciplínu; získání uznání jejího statutu; ustálení informační vědy v 

povědomí informační komunity jako snadno rozpoznatelné profesi a objasňující pozici v 

ASIS jako jedinou organizaci, jež je tím správným domovem informačních vědců“ 17.  

Williamsová definuje informační vědu jako vědu, jež soustřeďuje a využívá teorie, 

principy, techniky a technologie široké škály disciplín směřující k řešení informačních 

problémů. Mezi jednotlivé disciplíny zastřešující informační vědu patří: počítačové vědy, 

kongnitivní vědy, psychologie, matematika, logika, informační teorie, elektronika, 

komunikace, lingvistika, ekonomie, klasifikační věda, systémová věda, knihovní věda a 

věda o managementu. Jejich smyslem je zapojit se do řešení problémů spojených s 

informacemi – jejich vyvíjení, organizace, reprezentace, procesu, distribuce, komunikace a 

užívání. Velké množství profesionálů v informační vědě nepatří mezi samostatné vědce, 

jejich profese však s informační vědou úzce souvisí, věnují se informační teorii, 

informačnímu výzkumu, vývoji informačního produktu, marketingu informačního 

produktu a službám nebo poskytováním informačních služeb a zdrojů v informačních 

centrech a knihovnách. Tito profesionálové potřebují prostor pro komunitní setkávání a 

fóra vědců ve formě profesionálních členských organizací a mezi tyto organizace se řadí 

ASIS. ASIS je podle Williamsové jedinou společností, jež reprezentuje zájmy odlišných 

skupin profesionálů a jejíž hlavním zájmem jsou informace. A je to právě rozmanitost, co 

dává ASIS unikátní charakter.  

ASIS není pouze společnost soustředěná okolo technologií, jako je uměle vytvořená 

inteligence nebo projektový výzkum; není to společnost soustředěná kolem různých druhů 

institucí, jakou je např. knihovna; není to společnost soustředěná kolem technologií, mezi 

které patří počítače, mikrozáznamy nebo optická zařízení. Je to profesionální členská 

                                                 
16 The Age of Information Science - M.E. Williams (President of ASIS), s. 13 
17 Defining Information Science and the Role of ASIS – Martha E. Williams, s. 17 
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společnost soustředěná kolem informačních problémů ve všech jejích důsledcích a každý 

její člen je specialistou, sdělila Williamsová ve své stati18.  

Hodnota ASIS spočívala ve velkém množství myšlenek a příležitostí, které v 

podobě principů, technologií a technik byly aplikovány do nového prostředí. Výzkumní 

pracovníci a vývojáři produktů se učili o praktických problémech doktorů/praktiků a tyto 

výzvy jim umožňovali hledat nová řešení ve výzkumu a rozvoji produktů. Hypotézy 

výzkumných pracovníků byli testovány a interpretovány, výsledky poté předávány 

společnostem vyrábějícím nové výrobky. Definování informační vědy jako disciplíny, 

definování profese informační vědy, vymezení ASIS jako místa multidisciplinárního 

působení a představení nevyhnutelného interdisciplinárního charakteru této vědy, je vše 

podstatné pro porozumění role ASIS jako reprezentanta této profese.  Společnost ASIS by 

měla předávat informace od komunity vládám a veřejnosti; ve výsledku by měl lobovat za 

tyto informace a také by měl být organizací vyhledávající informace z dané oblasti. 

V článku Ročenka pro informační vědu a technologii (ARIST):  Rané historické 

perspektivy Laurence B. Heilprin popisuje, že se v roce 1976 se Martha E. Williamsová 

stala hlavní editorkou ročenky ARIST. Williamsová působila v té době jako ředitelka 

Vědecké laboratoře pro vyhledávání informací na Illinoiské univerzitě. „Inovativní práce19 

založená na transparentních informačních systémech (nevyžadující po vyhledávajícím 

rozumět všem procesům, které se uskuteční mezi zahájením hledání a konečným 

zobrazením přehledu výsledků) lze srovnávat s technickými inovacemi uskutečněnými v 

počátcích fungování ADI. Během jejího editorství si seriálová ročenka ARIST ponechala 

vysokou profesionální kvalitu a pro společnost ASIS se stala z finančního hlediska velmi 

úspěšnou a rentabilní“. 

2.2.4 Editorská práce 

2.2.4.1 Computer-Readable Bibliographic Data Bases 

Jedním ze zásadních a hlavních editorských počinů Williamsové byla tvorba 

adresáře Computer-Readable Bibliographic Data Bases: A Directory and Data 

Sourcebook (CRDB), který byl poprvé publikován společností ASIS v roce 1976 s 

Williamsovou a Sandrou Rouse jako editorkami. Williamsová později z finančních i 

marketingových důvodů začala hledat komerčního vydavatele, který by koupil práva na 

                                                 
18 Defining Information Science and the Role of ASIS – Martha E. Williams, s. 18 
19 Annual Review of Information Science and Technology (ARIST): Early Historical Perspective. Laurence 

B. Heilprin, str. 279 
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CRDB a převzal aktualizaci a produkci, ale ponechal ji stávající funkce. V roce 1987, po 

dlouhém hledání a řešení interních sporů s Americkou knihovní asociací (ALA), našla 

producenta v podobě společnosti Gale Research (nyní Gale Cengage Learning), který 

produkoval a vydával všechny následující ročníky po dobu 20 let. Do své smrti dohlížela 

na obsah jako zakládající editor a do roku 2006 psala roční předmluvu Stav databází v 

současné době20. Od 1985 byl adresář CRDB dostupný online na platformě databázového 

centra Dialog. Williamsová používala aktualizované informace z provozu CRDB ve 

stovkách proslovů a článků po téměř 30 let. V jejích předmluvách Události databázového 

průmyslu21, kterými otevírala zasedání konferencí National Online Meeting (NOM), 

kopírovala růst počtu databází, databázových center a záznamů. Vytvářela analýzy trendů i 

budoucího vývoje, její prezentace byly plné faktů, grafů a modelů. 

Usilovná práce Williamsové na adresáři CRDB a souvisejících publikacích a 

prezentací pomohly definovat pojem informační průmysl. Vydání sborníků z konferencí 

National Online Meeting a CRDB byla citovány ve vědeckých publikací více než dvě stě 

krát.  

Williamsová rovněž editovala od roku 1977 do 1999 odborný časopis Online 

Information Review (časopis třikrát změnil název: Online Reviews, Online & CD ROM 

Review, Online Information Review). Další významným počinem Williamsové byla její 

vlastní společnost Informančí indikátor trhu (Information Market Indicators, IMI) také 

známá jako Info-Metrics, Inc.). Služba fungovala na principu spolupráce s konkrétními 

knihovnami, které zasílaly kopie svých měsíčních poplatků za databázové služby. 

Williamsová mohla srovnávat, které služby a které databáze jsou užívány nejčastěji v 

různých typech knihoven. Knihovny reprezentovaly statisticky platný vzorek 12 procent 

uživatelů bibliografických a textových databází průřezem celé populace, zprávy byly 

vydávány čtvrtletně předplatitelům za velký poplatek.  

Williamsová, jako prezidentka IMI, po mnoho let produkovala průmyslové zprávy 

(tzv. industry report), bohužel se uchovalo velmi malé množství těchto zpráv. IMI mělo 

vliv na růst a rozvoj informačního průmyslu, byl to jediný detailní základní výzkum 

srovnávající evidence databázového trhu v knihovnách. Hlavním cílem zpráv IMI byla 

například informace, která databázová centra dominují knihovnímu online průmyslu, kolik 

příjmů bylo generovány ročně na americkém knižním trhu (v roce 1983 to bylo 129 

                                                 
20 WILLIAMS, Martha E. The State of Databases Today: 1992.  
21 WILLIAMS, Martha E. Highlights of the online database industry and the Internet: 2001 
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milionů), a které databáze byly nejvíce využívány (v roce 1983 to byly databáze: Lexis, 

MEDLINE, CA Search, BIOSIS, Westlaw, Compendex, ERIC a ABI/INFORM). 

Williamsová hrála hlavní roli v online databázovém průmyslu v období rychlé 

expanze databázového průmyslu. Inovativní vyhledávací služby v IITRI, adresář databází 

CRDB byl první tohoto druhu, a nové informace o databázových produktech, které 

obsahovaly data o tom, co bylo vyhledáváno a jak to bylo vyhledáváno ve všech typech 

knihoven, jí poskytovaly a nepřekonatelný rozsah znalostí a praktických dovedností.  

2.2.4.2 Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) 

Williamsová se stala v roce 1974 po Carlosu Cuadrovi, editorovi prvních deseti 

ročníků, teprve druhou editorkou ročenky Ročenka pro informační vědu a technologie 

(ARIST), tuto funkci vykonávala po dobu 25 let.  

Pro výběrové řízení na pozitici editora shrnula své dosavadní zkušenosti na pozici 

manažera Illinoiského ústavu technologického výzkumného institutu (IITRI), kde působila 

v letech 1961-1972. Součástí práce manažera v IITRI byla příprava, psaní a editování 

velkého množství příruček, tvorba řady průvodců databází, znaleckých zpráv, zabývala se 

výzkumy, při kterých byla nutná koordinace větší skupiny vědců, technických editorů, 

grafiků a dalších osob. Rovněž odhalila své slabé a silné stránky, s důrazem na oborové 

pokrytí. Mezi silné stránky patřily technologické aspekty a mezi slabé stránky sociální 

aspekt informační vědy a souvisejících okrajových témat. Williamsová uvedla, že její 

pracovní zkušenosti se vztahovaly k většině témat uvedených v ARIST. V prosince 1974 

se Williamsová dozvěděla, že byla komisí vybrána do funkce editorky ročenek ARIST. Od 

této chvíle začala její pětadvacetiletá práce, která přinesla do vydávání seriálové publikace 

ARIST mnoho zásadních počinů.  

Williamsová v editorském plánu pro rok 1978-1979 nastínila záměry budoucího 

vývoje22: 

 Udržet vysokou kvalitu publikací 

 Oslovovat kvalitní autory, kteří jsou experty v oboru a dobří autoři zároveň 

 Zajistit čtivost prostřednictvím pečlivého výběrů autorů a vydáváním původních 

origiánlních myšlenek 

 Zabezpečit konzistentní a vhodný formát 

                                                 
22 Williams: Pioneer Information Scientist and Online Industry Guru, s. 196 
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 zajistit vhodné recenzenty, kteří budou nápomocni autorům při tvorbě jednotlivých 

kapitol  

 Reflektovat běžné oblasti zájmu a činnosti k tématu v jednotlivých kapitolách 

 Nepřetržítě přizpůsobovat a měnit témata ve vztahu k dynamickému a rozvíjející 

oblasti informační vědy 

 Upravovat časový rozvrh vydání, který je závislý na datu konferencí ASIS  

 Určit rozpočet pro každé vydání a mít jej odsouhlasený 

 Koordinovat záležitosti autorů, poradců, recenzentů, editorských zaměstnanců, 

publikační radě a vydavatelů ASIS 

 Udržovat a aktualizovat manuál ARIST  

Práce na přípravě každého čísla trvala jeden rok, proces začínal výběrem vhodných 

témat a potenciálních autorů, následovala recenzní činnost tří až čtyř externích recenzentů 

u každého článku, dále sepsání předmluvy před každou skupinou témat až po finální 

korektorské úpravy. Během editorské činnosti Williamsové byl editorský plán ARIST 

konstantní, kapitoly v každém čísle byly rozděleny do čtyř specifických skupin:  

 plánování informačních systémů a služeb 

 základní techniky a nástroje (později změněna na základní techniky a technologie) 

 aplikace 

 profese 

 a páté speciální skupina, která zahrnovala důležité témata, která nespadala do čtyř 

výše uvedených 

2.2.5 Odborná sdružení 

Pracovní aktivity Williamsové s producenty databází a dalšími organizacemi 

zaměřenými na vyhledávání v IITRI vedla k dalším konzultačním i profesionálním 

službám zahrnující tyto funkce: 

 předsedkyně představenstva, společnost Engineering Information Inc. (1981-89) 

 předsedkyně představenstva, Národní lékařská knihovna USA (1981-82)   

 prezidentka Sdružení center pro šíření informací (1975-76,1976-77)  

 předsedkyně podvýboru pro databáze výboru pro chemické informace, Národní 

akademie vědy (1971-73) 
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 Illinoiská univerzita každoročně vydávala přehled výzkumné činnosti v oblasti 

techniky a dávala tak vědcům příležitost zveřejnit ocenění a členství, které obdržely a 

získaly, v roce 2000 byly u Williamsové uvedeny následující položky: 

 členka, Americké sdružení pro povznesení vědy (AAAS) 

 čestná členka, Ústav pro informační vědu, Velká Británie 

 bývalá předsedkyně představenstva, Engineering Information, Inc. 

 bývalá prezidentka, Americká společnost pro informační vědu 

 editorka, Online Review, 1977-92   

 zakládající editorka, Computer Readable Databases, 1988- 

 editorka, Ročenka pro informační vědy a technologie (ARIST), 1975- 

 ocenění Award of Merit, Americká společnost pro informační vědu, 1984 

 Průkopník informačních věd, Americká společnost pro informační vědu, 1988 

 editorka, Online & CDROM Review, 1993- 

 bývalá předsedkyně představenstva of Regents, Národní lékařská knihovna USA 

Z pohledu vědeckých pracovníků, byl tento přehled činnosti považován za velký 

úspěch. Je pozoruhodné, že Williamsová málokdy obdržela uznání od své domovské 

Illinoiské univerzity, kde byl úspěch měřen externím výzkumem a počtem doktorandských 

studentů. 

2.2.6 Získaná ocenění 

V roce 1984 obdržela Martha E. Williamsová Cenu za zásluhy23 Award of Merit 

udělené Americkou společností pro informační vědu (ASIS). Williamsová ocenění získala 

za přijetí projevu Informační věda a transparentní systémy (Information Science and 

Transparent Systems), tento publikovaný slavnostní projev definoval vztah mezi jejím 

vlastním výzkumem a obecným posláním v podobě posunutí informační vědy na vědeckou 

disciplínu. 

Ocenění Americké společnosti pro informační vědu a technologii (ASIS&T) tzv. 

Cena za zásluhy Award of Merit se začalo udělovat od roku 1964 pobočkou Delaware 

Valley. Jednalo se o nejvyšší poctu udělovanou vědcům, kteří učinili pozoruhodný přínos 

na poli informační vědy, vyjádřených prostřednictvím nových zásadních myšlenek, 

vytvořením nových metod, rozvojem efektivnějších postupů a význačných služeb 

poskytovaných v rámci informační vědy.  

                                                 
23 Award of Merit. In ASIS&T: Association for Information Science and Technology  
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Ocenění The Watson Davis bylo udělováno na památku založení Americké 

společnosti pro informační vědu a technologii (ASIS&T). Obdrželi jej členové, kteří 

vykonali soustavný pozoruhodný přínos a poskytovali kvalitní služby pro Americkou 

společnost pro informační vědu a technologii (ASIS&T). Během předávání ocenění The 

Watson Davis Williamsová v roce 1995 vedla, že seriálová ročenka ARIST pouze 

nereflektovala běžné zájmy vědecké komunity v oblasti informační vědy, ale šířeji a 

hlouběji začleňoval psychologii, sociologii, komunikaci, techniku, management, obchod a 

další oblasti do povědomí informačního průmyslu. 
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3 Rozbor jednotlivých činností, projektů a děl 

 

Předmluva 

Tematicky setříděné okruhy analyzovaných prací jsem pečlivě vybírala formou 

několika postupů, první metoda se opírala o hlavní aktivity spojené s profesní kariérou 

Williamsové, které se v průběhu několika dekád značně posouvaly, dále jsem při výběru 

hodnocení jednotlivých prací zaměřila pozornost na dokumenty, které reprezentovaly 

významnou oblast související s informační a knihovní vědou. Dalším zdrojem, který mi 

naznačil okruhy zájmu Williamsové, byl sebraný bibliografický soupis prací, který je 

součástí přílohy této práce. Jako poslední metodu jsem zvolila citační analýzu v databázi 

Web of Science. Reprezentativní vzorek tvořil celkem dvacet nejvíce citovaných prací, 

nejvyšší citovanost obdržel článek Transparentní informační systémy prostřednictvím 

bran, nadstaveb aplikací, prostředníků a rozhraní, který získal 30 citací, naopak články 

Analysis of terminology in various cas data files as access points for retrieval a Overview 

of nas-nrc conference on large data bases získaly celkem 5 citací. Přehled článků M. E. 

Williamsové podle citovanosti je součástí přílohy. Mezi tematické okruhy, na které jsem se 

zaměřila, patří zejména tyto: transparentnost vyhledávání informací; elektronické databáze; 

třídění databází; hodnocení a výběr databází a databázových služeb; Síťové připojení pro 

online přístup do databází; analýzy vládních a soukromých databází; Informační centra a 

knihovny poskytující databázové služby a editorská činnost. 
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3.1 Transparentnost vyhledávání informací 

M. Williamsová první zveřejněný článek o vyhledávání informací napsala v roce 

1964 pod názvem Informační vyhledávání24, když působila ve funkci manažera v 

Illinoiském ústavu technologií výzkumného institutu (Illinois Institute of Technology 

Research Institute, IITRI). Článek pojednával o prostředí systému vyhledávání informací a 

definoval vzájemný vztah člověka a počítače. Cílem bylo uvědomit si sílu vzájemné vazby, 

ve které by jeden bez druhého zákonitě nemohl existovat. Williamsová se v článku 

zabývala vymezením rolí informačních center a také důležitým postavením indexace, čím 

kvalitnější byla, tím bylo vyhledávání efektivnější a v důsledku toho časově méně náročné. 

Nezastupitelnou roli v systému vyhledávání informací měli podle Williamsové také 

informační specialisté, kteří byli dobře seznámeni s potřebami uživatelů a také ovládali 

technické aspekty pozadí systému a vyhledávacího rozhraní. Článek ve své podstatě 

nastínil oblast budoucího profesního zaměření Williamsové, a to zejména na vyhledávání 

informací a další činnosti související s databázovým průmyslem. V roce 1964, kdy článek 

vyšel, byl databázový průmysl, respektive prostředí vyhledávání informací, rozhraní 

databází i sdílení formou síťového připojení aj. dosud málo probádanou oblastí.  

Se zvyšujícím se počtem databází rostla potřeba jednotného transparentního 

systému, respektive jednotného standardizovaného formátu, který by byl použitelný ve 

všech databází. M. Williamsová vymyslela i uvedla do praktického užívání pojem 

transparentní vyhledávání informací. Proces transparentnosti informačního systému 

detailně popsala v článku Transparentní informační systémy prostřednictvím bran, 

nadstaveb aplikací, prostředníků a rozhraní25. Uživatel by měl být podle jejího výkladu 

schopný rozpoznat během transparentního vyhledávání složitost sledu vyhledávacích 

činností a proniknout tak více do tajů fungování systému a být schopen lépe se orientovat a 

porozumět danému systému.  

Williamsová poprvé prezentovala základní myšlenku transparentního vyhledávání 

v rámci pracovní skupiny Vědeckých informačních aktivit26 Národní vědecké nadace 

(National Science Foundation, NSF) dne 25. 4. 1977. Změna ve funkčních možnostech a 

stanovení klastrů funkcí databází byla představena v roce 1978 pro Pokročilý koncept pro 

                                                 
24Přeloženo z: Information Retrieval, s. 11-13 
25 Přeloženo z: Transparent information systems through gateways, font ends, intermediaries, and interfaces 
26 Přeloženo z: Science Information Activities, Transparent information systems through gateways, font ends, 

intermediaries, and interfaces, s. 213 
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online vyhledávání27 na 15. ročníku konference Každoroční přehled elektroniky pro 

společné služby elektronických programů28. Williamsová na konferenci vizionářsky 

prohlásila, že 85 % funkcí bude automatizováno ještě před rokem 1990. 

V rámci transparentního vyhledávání byla provedena analýza vyhledávacích 

činností v kontextu funkcí, funkční analýza následně rozvinula jejich taxonomii, která byla 

členěna do čtyř kategorií: automatizované konvektory, automatizované routry, 

automatizované selektory, a automatizované vyhodnovače/analyzátory29. Smyslem bylo 

tyto kategorie plně automatizovat a vybrané postupy zjednodušit. Automatizované 

vyhledávací funkce jako podpora transparentnosti tvořily základ pro vstupní portály, 

nadstavby aplikací, zprostředkovatelské softwary a rozhraní30. Automatizace jedné či více 

souvisejících vyhledávacích funkcí pomocí implementovaného softwarového balíčku, bylo 

uživatelsky velmi jednoduché. Společně s analýzou a vymezením požadavků pro 

transparentní vyhledávání informací byly probírány tyto aktivity: centralizace versus 

decentralizace, soukromí a potřeba být viděn, databázové využití a kontrola, vertikální a 

horizontální vstupní portály.  

Článek Transparentní informační systémy prostřednictvím bran, nadstaveb 

aplikací, prostředníků a rozhraní je ze všech prací Williamsové nejvíce citovaným 

dokumentem, jde o zásadní průlom při vývoji databází. Cílem bylo uvažovat o zefektivnění 

informačního vyhledávání, sled jednotlivých činností, se měl podstatně zjednodušit a 

zrychlit. Uživatelé by již nemuseli disponovat specifickými dovednostmi, bez nichž nebylo 

možné databáze využívat.  Cílem byla transparentnost vyhledávacích úkonů, aby počínaje 

od vstupního rozhraní, po jednotlivé kroky tvorby dotazu, až po vyhledání konkrétního 

dokumentu, mělo logickou posloupnost a bylo uživatelsky přívětivé a srozumitelné.  

Mezi projekty, které se uskutečnily do poloviny 70tých let a které řešily konkrétní 

technické specifikace jednotného transparentního systému můžeme jmenovat např. tyto31:  

 Konektor pro přenos síťových informací (Institut technologie Massachusetts) 

 Transparentní systém a vyhledávací profil (Illinoiská univerzita) 

                                                 
27Přeloženo z: Advanced Concepts for Online Retrieval, Transparent information systems through gateways, 

font ends, intermediaries, and interfaces, s. 213 
28 Přeloženo z: Annual Review of Electronics for the Joint Services Electronics Program, 15th, tamtéž s. 213 
29 Atuomated converters, routers, selectors, evaluators/analyzers, Transparent information systems through 

gateways, font ends, intermediaries, and interfaces, s. 213 
30 Přeloženo z: front ends, interfaces, intermediary systems, gateways 
31 Transparent information systems through gateways, font ends, intermediaries, and interfaces, s. 205 
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 Model mapování databází a vyhledávací schéma (Illinoiská univerzita)  

 Uživatelská příručka (Institut vědy a technologie univerzity v Manchestru) 

 Řízený systém slovní zásoby (Památník ústavu Battelle) 

 Automatický databázový selektor (Illinoiská univerzita) 

 Individualizované instrukce pro datový přístup (Univerzita Drexel) 

 Společný příkazový jazyk (CCL) (Evropská ekonomická komunita Euronet) 

 Uživatelsky přívětivé rozhraní (Národní lékařská knihovna USA) 

 Inteligentní portál (Lawrence Livermore Národní laboratoř) 

 Síťový přístup pro stroje (Národní normovaný úřad) 

 Přenos běžných informací v angličtině (Národní lékařská knihovna USA)  

3.2 Elektronické databáze 

Williamsová v mnoha svých pracích v jednotlivých dekádách popisovala vývoj a 

situaci v databázovém průmyslu. V 70tých let se informační specialisté setkávali s širokou 

nabídkou zdrojů poskytovaných informačními centry, byli konfrontováni se specifickými 

vlastnostmi databází, např. síťovými přístupy, hesly, dotazovacími jazyky, způsoby 

stahování dokumentů, systémovým vzhledem, komunikací, řízeným slovníkem a dalšími32.  

V 80tých letech bylo podle Williamsové pro většinu vědců a informačních 

specialistů obtížné orientovat se v nabídce databází, v dostupných informačních centrech, 

producentech apod. Průměrné náklady na hodinu využívání databází se pohybovaly kolem 

sta dolarů včetně všech cen (tisk, připojený čas, online zobrazení apod.), průměrný 

vyhledávací dotaz trval zhruba 10-15 minut, což v roce 1985 představovalo částku mezi 16 

až 25 dolary. Kromě rychlého růstu databází, vědci a uživatelé velmi oceňovali výhodu 

online vyhledávání, která zejména spočívala ve snížení náročnosti času na vyhledávání o 

dny či týdny na záležitost hodin či minut. 

Williamsová ve své stati o Elektronických databázích33 z roku 1985, popisuje 

vědecké a technické informace, které jsou obsahem celkem 2800 databází a jejich počet se 

zvyšoval34 každým dnem, respektive týdnem. Williamsová definovala databázi35 jako 

organizovanou kolekci strojem čitelných informací v konkrétní předmětové oblasti, které 

jsou často tříděny na základě různých hledisek. Databáze pokrývaly téměř každý obor 

                                                 
32 Transparent information systems through gateways, font ends, intermediaries, and interfaces, s. 205 
33 Electronic databases, s. 445 
34 The impact of machine-readable data bases on library and information, s. 106 
35 Electronic Databases, s. 445 
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tradiční vědecké disciplíny, jako byly právo, politika, sociální a humanitní vědy, umění a 

také specializované profilové databáze, jejichž obsahem byly dokumenty zaměřené na 

olejové skvrny, zneužívání dětí, robotiku, loďařství aj. Mezi nejvíce využívané databáze 

patřily následující obory: obchod, právo, medicína a chemie. Databáze techniky, vědy a 

technologie získaly zastřešující název, byly nazývány vědecké databáze. 

Využívání databází vyžadovalo vzdělávání a trénink uživatelů databází a online 

služeb. Bylo nutné vyjmenovat prostředky pro vzdělávání a trénink, nástroje a techniky pro 

propagaci manažerů, rešeršérů a koncových uživatelů. Podle Williamsové36 bylo nutné se 

zaměřit kromě vzdělávání také na trénink a marketing vzdělávacích služeb. Důležité bylo 

stanovit si, kdo bude vzdělávat a předávat zkušenosti nejen uživatelům, ale i pracovníkům 

informačních center, knihovnám i dalším organizacím zapojených do databázového 

průmyslu. V Illinoiském ústavu technologického výzkumného institutu (IITRI) a v dalších 

vyhledávacích centrech37 bylo mezi vzdělávací činnosti zařazeno pořádání workshopů, 

seminářů, univerzitních kurzů. Vzdělávací aktivity zahrnovaly také poradenské služby, 

které fungovaly prostřednictvím e-mailové komunikace i osobních rozhovorů. Mezi 

tištěnou podporu se řadily příručky, tutoriály, manuály a další materiály související 

s databázemi a jeho prostředím. Nedílnou součástí všeobecného povědomí o fungování a 

využívání databází byla také informace38, že za přístup, stažení záznamů, tisk a další 

související služby bylo nutné vynakládat nemalé finanční prostředky. Důležité bylo, aby si 

jak vědci, tak i další uživatelé uvědomili, že hodnota informací uložených v databázích je 

obrovská a stále se zvyšuje. To souviselo se stále narůstajícím obsahem databází, který byl 

podle určitého kritéria uspořádán, opatřen indexací, uchováván a dále uživatelsky 

přizpůsoben.  

3.3 Třídění databází 

Williamsová se domnívala, že jedním z hledisek, jak se orientovat ve velkém 

množství databází a ty pak hodnotit a analyzovat, je databáze podle různých kritérií třídit. 

Stěžejním a velkým přínosem pro teorii oboru bylo pojmenování různých druhů třídění. 

Vzhledem k situaci v databázovém průmyslu, kdy počet databází rostl velmi rychle a také 

se narůstal jejich obsah a s ním i různé typy uložených objektů bylo nutné definovat 

                                                 
36 Education and training for Online Use of Databases, s. 31 
37 Experiences of IIT research institute in operating a computerized retrieval system for searching a variety of 

data bases, s. 71 
38 Cooperative Data Management for Information Centers, s. 5 
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základní formy třídění. Mezi nejčastější možnosti třídění databází39 patřilo třídění podle 

typu dokumentu na: textové (alfabetické a alfanumerické), numerické (statistické sestavy, 

zpětné analýzy) a obrazové (obsahující chemické struktury, anatomické části, geografické 

či geologické mapy). Další forma třídění byla podle obsahu dané databáze, existovaly 

databáze pouze s jedním obsahem (chemií) či multidisciplinárně zaměřené (chemicko-

biologické aktivity), databáze zaměřené na specifický problém (znečištění životního 

prostředí), či podle účelu na nějaké poslání, misi (vesmír) či třídění podle formy obchodu 

(obchodování cenných papírů a zásob). Mezi další formy třídění patřily bibliografické 

databáze, které obsahovaly záznamy dokumentů bez plných textů, databáze numerické či 

referenční. 

Kromě dat srovnávajících využívání databází, Williamsová také třídila databáze 

např. podle typu či formy dokumentu v nich obsažených. V roce 1994 existovalo 72 % 

databází textových, 18 % bylo číselných, 5 % obrázkových a 2 % zvukových. V letech 

1985-1994 počet bibliografických databází vzrostl o 67 % a počet plnotextových databází 

vzrostl o 547 %. Počet hledání v roce 1974 se zvýšilo ze 750 000, v roce 1993 na 58,3 mil. 

hledaných dotazů. Využití databází není rozprostřeno rovnoměrně mezi všemi 14 prodejci, 

ale pouze velcí 3 prodejci pokrývali 81 %. Mezi prodejce se zařadila i Národní lékařská 

knihovna v USA. 

3.4 Hodnocení a výběr databází a databázových služeb  

Zpočátku bylo zpracování objemných databází zajišťováno federálními agenturami 

typu NASA, Správy výzkumu a vývoje energie (the Energy Research and Development 

Administration) a Národní lékařskou knihovnou USA (the National Library of 

Medicine)40. Později se do financování databází zapojila i americká vláda. Výrazné snížení 

finančních dotací ze strany vládních organizací, urychlilo vstup komerčních organizací, 

které postupně databázové zpracování ovládly a udržely si v databázovém průmyslu 

výsadní postavení. 

Informační centra provozovala pouze vybrané databáze, nakoupené dle své 

profilace, žádné informační centrum nezpřístupňovalo všechny databáze, pro přístup do 

cizích databází muselo spolupracovat s dalšími informačními centry.  

O vstup do databázového průmyslu usilovalo velké množství knihoven, které chtěly 

využít svého postavení a začít poskytovat databázové služby svým uživatelům. Databázové 

                                                 
39 Electronic databases, s. 445 
40 Criteria for Evaluation and Selection of Data Bases and Data Base Services, s. 562 
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služby podle Williamsové definujeme jako služby poskytující vyhledávání v databázích 

v režimu dávkovém, nebo online služby závislé na metodách zpracování informací. Mezi 

tři hlavní typy těchto služeb patřilo SDI41 tj. výběrové šíření informací, dále retrospektivní 

vyhledávání uložených bibliografických dat a tzv. soukromé knihovní služby. Většina 

knihoven ale nevěděla, jakými kritérii se řídit a jak informační centra a jejich služby 

hodnotit. Williamsová napsala obsáhlý článek, ve kterém byly položeny základy pro 

hodnocení databází prostřednictvím různých kritérií. V rámci hodnocení a výběru databází 

a databázových služeb bylo nutné hodnotit kromě obsahu dostupných databází, také 

poskytování různých služeb databázovými centry. Mezi zkoumaná kritéria výběru databází 

a databázových služeb patřil logický obsah, možnosti vyhledávání, služby dodávání 

dokumentů42, výstupní formát, typ nosiče a cena.  

Při podrobnější analýze43 mezi základní kritéria kromě vyhledávacích metod 

potencionální uživatelé rovněž hodnotili obsahové pokrytí samotných databází či typologii 

dokumentů (např. vládní zprávy, časopisy, články, patenty, monografie, závěrečné zprávy, 

preprinty apod.). Mezi další kritéria patřila časová proluka mezi výchozím dokumentem a 

jeho zpřístupněním v sekundárních zdrojích, či zda obsahoval klíčová slova, zda byl do 

databáze začleněn kontrolovaný tezaurus, nebo hiearchický slovník, abstraktová informace 

automatické duplikování záznamů. Informace zda je elektronická verze dokumentu 

srovnatelná s tištěnou verzí a jakým způsobem funguje služba dodávání dokumentů. 

Rovněž je vhodné být informován o velikosti dané databáze a jejího přírůstku, zda centrum 

poskytuje off-line či online školení zaměstnanců, či vydává bulletin s informacemi o 

databázích. Dále by neměla chybět informace, jaká data se zobrazují na obrazovce či při 

vytištění a na jaká média je výstup prováděn, zda vyhledávání zahrnuje logické operátory, 

možnost levo či pravostranného rozšíření a časového vymezení. Obecně by chybovost 

testovaného vzorku databáze neměla být vyšší než 10%.  

V rámci různých formátů v mnoha databázích, bylo užitečné, aby databáze 

podporovala více formátů. Určitý pokus jak standardizovat formát prostřednictvím Z39.2 

ANSI. standardu pro formátování databází při distribuci. Snahou několika informačních 

center bylo vytvořit jednu společnou databázi, která bude obsahovat všechny databáze. 

                                                 
41 SDI (Selective Dissemination of Information), česky se používá označení ARI tj. adresné rozšiřování 

informací 
42 Document delivery dle TDKIV 
43 Criteria for Evaluation and Selection of Data Bases and Data Base Services, s. 563 - 567 
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Pokud existuje standardní interní formát, je možné vytvořit jeden profil pro společné 

databáze.  

3.5 Síťové připojení pro online přístup do databází 

Williamsová v článku Online vyhledávání – dnes a zítra44 uvedla, že se společnost 

nachází v informačním věku, v prostředí založeném na znalostech a informacích. 

Informace byla užívána pro podporu výzkumu a rozvoje, pro výrobu zboží a pro 

poskytování služeb. Informace sama o sobě nemá hodnotu, ta přichází prostřednictvím 

jejího využití a sdílení. Vzhledem k rychle se zvyšujícím nárokům na uchovávání 

informací je nutné najít lepší možnosti přístupu a vyhledávání informací. Více než 75% 

strojově-čitelných záznamů je dostupných prostřednictvím prodejců v USA, Evropě45. 

V 60 tých letech bylo uchovávání technologií na nízké úrovni, nebylo tak vyspělá, počítače 

byly pomalé a jejich využití nákladné a síť neexistovala. Obrázek č. 1 Zpracovávané 

informační aktivity popisuje druhy informačních aktivit, mezi které patřily ruční a 

počítačově-strojové činnosti na souvisejících informačních produktech využívané vědci a 

dalšími prostřednictvím online připojení a následné uložení vyhledaných informací. 

Vyhledávané informace byly uloženy ve formě článku, knihy, patentu či dalších typů 

dokumentů v primárních či sekundárních zdrojích, tj. v plnotextových databází či databází 

abstraktových, ve kterých je uložen pouze záznam daného dokumentu a plný text je 

dostupný až v rámci využití dalších přidaných služeb.   

                                                 
44 Online retrieval – today and tomorrow, s. 353 
45 Online retrieval – today and tomorrow, s. 355  
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Informační aktivy   informačních produktů 

 

možnosti 

 

ruční badatelů 

 

forma přístupu 

počítačové/strojové  praktiků zadání dotazu 

 

 dalších  uchování informací 

 

Typy zdrojů 

články 

Primární zdroje 

knihy 

knihy články 

patenty 

Sekundární zdroje  

abstrakt 

zprávy aj. citace 

Tab. č. 1. Zpracovávané informační aktivity
46

  

Detailní popis vyhledávacích a paralelních vyhledávacích kroků47 nabízí tabulka č. 

2, která definuje osm kroků vedoucích k vyhledávání informací z roku 1986. Mezi 

informační zdrojové vyhledávání patří celkem pět vyhledávacích kroků, můžeme sem 

zařadit následující kroky: Identifikace a výběr abstraktového/indexového; Nalezení 

abstraktového/indexového zdroje a souvisejícího vyhledávacího systému; Dotaz 

abstraktového/indexového zdroje prostřednictvím vyhledávacího systému k identifikace 

relevantního primárního dokumentu   zdroje k vyhledání; Umístění primárního dokumentu 

v knihovnách, informačních centrech, nebo počítačových souborů s plným textem a 

Objednání tištěného dokumentu, nebo přístup do online verze tohoto dokumentu. Datové 

vyhledávání zajišťuje Vyhledání primárního dokumentu; Faktové vyhledávání vychází z 

Umístění doplňujících informací do dokumentu a poslední znalostní vyhledávání umožňuje 

Přizpůsobení znalostí uživatelů. 

                                                 
46 Online retrieval – today and tomorrow, s. 355 - 356 
47 Online retrieval – today and tomorrow, s. 356, s. 360 
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Vyhledávací kroky Paralelní vyhledávací cíle 

Identifikace a výběr abstraktového/indexového  zdroje k 

vyhledání 

 

 

 

 

Informační zdrojové 

vyhledávání  

Nalezení abstraktového/indexového zdroje a souvisejícího 

Vyhledávacího systému  

Dotaz abstraktového/indexového zdroje prostřednictvím 

vyhledávacího systému k identifikace relevantního primárního 

dokumentu 

Umístění primárního dokumentu v knihovnách, informačních  

centrech, nebo počítačových souborů s plným textem 

Objednání tištěného dokumentu, nebo přístup do online  

verze tohoto dokumentu 

Vyhledání primárního dokumentu Datové vyhledávání  

Umístění doplňujících informací do dokumentu Faktové vyhledávání  

Přizpůsobení znalostí uživatelů Znalostní vyhledávání  

Tab. č. 2. Vyhledávací kroky a paralelní vyhledávací cíle  

Mezi tradiční přehled vyhledávací aktivity48 můžeme podle mínění Williamsové 

zařadit následující aktivity. Lze konstatovat, že tento výčet je takřka vyčerpávající.  

1. Retrospektivní vyhledávání 

2. Standardní vyhledávání 

3. Numerické vyhledávání 

4. Faktografické vyhledávání 

5. Dotazové vyhledávání 

6. Knihovní výběr a akvizice 

7. Knihovní referenční služby 

8. Knihovní katalog 

9. Lokalizace knihovních zdrojů 

10. Objednání dokumentu 

                                                 
48 Online retrieval – today and tomorrow, s. 357 
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11. Postoupení uživatelům databázové zdroje a služby 

12. Postoupení uživatelům místa a konference 

13. Oznámení formou novinek tzv. alertů 

14. Elektronická schránka 

15. Telekonference 

16. Databázový přenos sítí 

17. Osobní databázová obsluha 

18. Faxový přenos 

19. Teletext 

Technologie a trendy, které podporují zpracování a vyhledání, Williamsová rozdělila na:  

 datové komunikační sítě 

 počítačové zpracování 

 terminály 

 uskladnění/uchovávání 

 databáze 

 software 

Online databázový průmysl expandoval a vyvíjel se, soutěživost se zvyšovala a 

potřeba dat, která by se podílela na strategickém plánování, rostla. Databázoví producenti, 

prodejci, telekomunikační přepravci, vydavatelé a komerční podniky se střetávaly 

v konkurenčním boji ve vývoji a trendech v online průmyslu a také v monitorování 

specifických trhů, specifických podniků a rychle se vyvíjejících dalších komponentů 

průmyslu.  

Společnost Informační indikátor trhu (Information Market Indicators, IMI), kterou 

Williamsová založila a řídila, poskytovala služby formou monitoringu statistických 

ukazatelů využívání databází např. v podobě získaných příjmů z databázové činnosti, počtu 

připojených hodin, ukazatele o počtu producentů a informačních center a další. Uvedené 

ukazatele byly součástí poskytovaného vzorku, který čítal zhruba 500 organizací49 

(informačních center a knihoven), které využívaly online textově-orientované databáze. 

Databáze tvořily statistický reprezentativní vzorek americké organizační komerční sféry. 

Můžeme konstatovat, že se jednalo o zcela vyčerpávající přehled, který byl ve své době 

ojedinělý a velmi přesně vypovídající o stavu databázového průmyslu. 

                                                 
49 Usage and revenue data for the online database industry, s. 205 
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Williamsová užívala pojmu síť50  jako určitý druh formální kooperační dohody, kde 

lidé souhlasí s výměnou informací nebo zdrojů. Mnoho z knihovních sítí, které existovaly, 

byly založeny na výměnné dohodě. Například elektronická síť povolovala sdílení a 

vzdálené užití hardwaru, softwaru a databází. Seskupení pro cenové sdílení patřilo mezi 

výhody, které ušetřily ročně velké finanční částky. Pokud by jedinec využíval přístupů do 

databází, musel by platit roční předplatné ve výši od 1000 do 50,0000 dolarů. Ve velkých 

organizací, kde využívali přístupů do velkého množství databází, byla cena 

několikanásobně vyšší. Dále bylo nutné k této ceně přičíst částku za vývoj softwaru, cenu 

za připojený čas, další doplňkové ceny (za tisk, optické disky aj.). Organizace, které 

produkovaly databáze, zároveň utrácely velké částky za jejich vývoj, výrobu, udržování a 

prodej souvisejících služeb. Komunikační sítě, které existovaly, zahrnovaly vládou 

sponzorované sítě, státem sponzorované sítě a komerční komunikační sítě. Mezi 

komunikační sítě nejvíce používané pro komunikaci s databázovými službami patřily 

TYMNET a TELENET51. Komunikační síťové připojení bylo dříve používáno pouze 

vládními institucemi, posléze se více začleňoval také soukromý sektor. Mezi největšími 

bibliografickými databázemi a jejich síťovými aktivitami byla pravděpodobně největší 

databáze MEDLINE, kterou produkovala Národní lékařská knihovna USA.  

3.6 Analýzy databází 

3.6.1 Analýzy vládních databází 

Online databáze dostupné prostřednictvím informačních center/knihovního trhu 

využívalo velké množství uživatelů, patřila mezi ně akademická sféra, vládní instituce, 

průmysl, informační zprostředkovatelé, právní a lékařská sféra, neziskové organizace a 

veřejné knihovny. 

Vládní databáze hrály důležitou roli v online databázovém trhu. Některé databáze 

byly produkovány přímo vládními organizacemi a některé byly jimi pouze užívány. Čtvrté 

nejčastější využití databází bylo prostřednictvím vládních organizací52 10,6 %, právní sféra 

využívala 39,1 %, průmyslová sféra 23,8 % a akademická 14,2 %. 

Přesně 21 % ze všech databází bylo produkováno vládními organizacemi. 

MEDLINE (databáze Národní lékařská knihovny USA), ERIC (Středisko pro informační 

                                                 
50 V originále networks, Networks for On-Line Data Base Access, s. 247 
51 Networks for On-Line Data Base Access, s. 248 
52 Online Government Databases – An Analysis, s. 227 
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zdroje z oblasti vzdělávání) a Národní služba pro technické informace (NTIS) patřily mezi 

vládní databáze, které utržily nejvíce peněz, pouze MEDLINE  se řadil mezi databáze 

umístěné v první desítce největších databází s největším ziskem. Využití a příjmy 

z využívání vládních databází se postupně zvyšovaly. Skutečný příjem je jedno z měřítek, 

jak hodnotit úspěšnost databáze, využití je další kritérium, ve kterém je měřítkem 

připojený čas. Vládní poskytovatelé databází si účtují menší ceny za čas připojení než 

soukromí poskytovatelé databází, proto dle Williamsové byly příjmy z vládních databází 

v celkovém poměru menší. 

V letech 1950 a 1960 byla vláda odpovědná za vývoj prvních databází a za rozvoj 

databázového průmyslu. Vláda vyvinula některé z prvních databází: Národní úřad pro 

letectví a kosmonautiku (NASA), Výbor pro jadernou energii (AEC), Národní lékařskou 

knihovnu USA a Ministerstvo obrany USA a některé z prvních vyhledávacích systémů 

(např. pro Národní lékařskou knihovnu USA (NLM) a Národní úřad pro letectví a 

kosmonautiku (NASA). Vláda prostřednictvím Národní vědecké nadace financovala první 

práce na vývoji databází a výzkumu vyhledávání.  

3.6.2 Analýza soukromých databází 

Od vzniku a fungování online databází53 došlo k významnému nárůstu 

databázových příjmů (licenčních poplatků), připojených hodin a počtu online uživatelů. 

Zároveň se snížil počet databázových smluv a licencí, počtu předplatných tištěných 

produktů a následně přebytků příjmů nad výdaji. Cena abstraktových služeb se snížila, 

poplatky předplatného pro tištěné produkty se zvýšily pouze nepatrně, poplatky za 

databázové smlouvy a licence se snížily, licenční poplatky se zvýšily a poplatek za 

připojené hodiny zůstal stabilní (i přesto, že došlo ke zvýšení velikosti souborů). 

Udržování vyrovnané finanční rozvahy54 bylo pro organizaci důležité v kontextu zvýšení 

příjmů jednoho typů produktů, snížení příjmů druhého typu produktů a zvýšené ceny 

operací. 

Článek Williamsové Relativní vliv tištěných a databázových produktů na příjmy a 

výdaje databázových producentů – Trendy pro databázové producenty organizací na 

základě 13letých finančních analýz popisuje 13letou finanční analýzu databázového 

                                                 
53 Relative impact of print and database products on database producer expenses and income - Trends for 

database producer organizations based on a thirteen year financial analysis, s. 263-276 
54 Relative impact of print and database products on database producer expenses and income - A follow-up, s. 

307 
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producenta, který vytvářel tištěné referáty a informační služby (A&I) a také byl 

producentem strojově-čitelných databází. Z analýzy vyplývá, že stoupalo jak online 

využívání databází, tak i následný příjem55 z těchto databází, naproti tomu docházelo ve 

stejném období ke snižování zisku i počtu předplatitelů tištěných produktů. Faktem 

zůstává, že zvýšení příjmů obecně vyvolávalo zvýšení cen. Uživatel i prodejce si musel 

uvědomit fakt, že databázová produkce je finančně nákladná a činnost databází měla 

přinést dostatek peněz pro jejich rozvoj a udržování. Bez existence databází by databázová 

centra neměli co nabízet a uživatelé by nemohli vyhledávat či čerpat další přidané služby. 

Ačkoliv se jednalo o data jedné organizace, trendy ukazovaly, že tento jev byl zcela 

typický pro období, kdy producenti pracovali, jak s tištěnými a tak s online databázovými 

službami, které v určitém období vykazovali propad příjmů a tím i pokles reálných tržeb. 

Tabulka č. 1 velmi jasně ukazuje nastolený trend v příjmech z databázových produktů. 

Příjmy z tištěných produktů se pozvolna propadají, naopak příjmy z databázových 

licenčních poplatků se plynule zvyšují a souhrnné příjmy z databází se přímou úměrou 

zvyšují. 
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Graf č. 1.  Příjmy z produktů 

                                                 
55 Graf č. 1. Příjmy z produktů 
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3.7 Informační centra 

Velké množství informačních center bylo založeno z důvodu používání nových 

databází, které poskytovaly vědcům, inženýrům a dalším odbornou literaturu za cenově 

přijatelných podmínek. Více než 2 miliony vědeckých a technických prací56 bylo ročně 

publikováno prostřednictvím abstraktových a bibliografických časopisů, nebyl to 

udržitelný stav pro průměrného vědce, který musel držet krok ve své vědecké oblasti, 

pokud byl závislý na ručním vyhledávání. Problémům informační exploze byla snaha čelit 

několika způsoby, například omezením počtu publikovaných článků, publikováním pouze 

výtahů či abstraktů článků, ukládáním celých dokumentů na magnetické pásky a 

informováním o existenci těchto dokumentů vybraným osobám. 

Dotazník vedený Americkým institutem fyziky5758 identifikoval 50 komerčně 

dostupných vědeckých a technických databází. Adresář digitalizovaných informací ve vědě 

a technologii59 zaznamenal několik stovek dalších databází - některé jsou specializované a 

malé. Asociace centra šíření vědeckých informací60 prováděla v informačních centrech e-

mailovou formou výzkum a nalezla celkem 31 databází užívaných 26 odpovědnými centry. 

Ačkoliv počet existujících databází byl vysoký, počet malých populárních databází, které 

byly běžně využívány, byl malý, počet těchto databází se pohyboval od 10 do 20. Dle 

předpokladu v následujících letech významně rostlo využití specializovaných databází, 

které obsahovaly více databází, duplikovaly malé databáze, obsahovaly data jiných 

databázích či nabízely další přidané služby. 

Práce odpovědného managementu61 je nezaostat za novými technologiemi, které 

mohou ovlivnit nebo působit na výzkum v jejich organizaci. Mnoho manažerů chemického 

výzkumu bylo informováno o moderních analytických technikách a nových vybaveních 

přístrojů a s velkou pravděpodobností používají počítače pro simulování a monitorování 

experimentů či v matematických modelacích. S určitostí nevíme, jak velké množství 

manažerů ve výzkumu používalo moderní techniky při práci s chemickými informacemi. 

Existovaly nové informační zdroje a nové metody pro uchovávání a vyhledávání 

informací. Společnost se potýkala s výběrem metod uchovávání počítačových informací a 

s výběrem používání optimálního vyhledávacího systému, ať už to bude pro ruční interní 

                                                 
56 Provision of Information to the Research Staff, s. 1 
57 Přeloženo z: American Institute of Physics 
58 Cooperative Data Management for Information Centers, s. 7 
59 Přeloženo z: The Directory of Computerized Information in Science and Technology 
60 Přeloženo z: The Directory of Computerized Information in Science and Technology 
61 Provision of Information to the Research Staff, s. 3 
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generované informace nebo informace dostupné prostřednictvím externích zdrojů. 

Management může být upozorněn na nové informační zdroje a možnosti pro jejich 

zpřístupnění. Jednou z cest, kdy se tyto zdroje stávají dostupnými širšímu okruhu 

uživatelů, je prostřednictvím nově vznikajících výpočetních informačních center. 

Informační centrum62 je definováno jako centrum, které prohledává jednu či více strojem-

čitelných databází, které jsou vytvořeny externím dodavatelem. Informační centrum63 

existuje s cílem poskytovat informace ze strojově-čitelných databází uživatelům 

v průmyslu, na univerzitách a dalším organizacím. 

V září 1968 byla Williamsová jmenována ředitelkou nově vzniklého Výpočetního 

vyhledávacího centra (CCS) v Illinoiském ústavu technologického vědeckého institutu 

(IITRI), které bylo součástí divize Informační vědy64. Výpočetní vyhledávací centrum bylo 

vytvořeno za účelem rozsáhlého uchovávání dat a poskytování vyhledávacích a 

souvisejících služeb z multioborových databází i z tradičních tištěných materiálů. Mezi 

hlavní uživatele Výpočetního vyhledávacího centra patřili vědci a inženýři, akademické 

instituce a další výzkumné instituce. Výpočetní vyhledávací centrum mělo za cílem vytvořit 

softwarový systém, který by byl jednoduše přizpůsoben a upraven a byl by strojově i 

instalačně nezávislý. Pro vývoj softwaru bylo nutné přizpůsobit překladač jazyka PL/1, 

rozvíjet programy v modulárním stylu a preprocesorové systémy pro konverzi všech 

databází do standardního formátu IITRI a vyvíjet variabilní struktury souborů. Tyto 

struktury souborů by Digitalizovaný systém pro vyhledávání65 IITRI spojil a mohly by tak 

všechny současné i budoucí datové prvky fungovat bez jakýchkoliv problémů.  

Vědci a inženýři byly obeznámení v používání tradičních zdrojů informací. 

Vyhledávání a užívání informací se stává čím dál více problematické z důvodu velkého 

množství informací, které je produkováno formou knih, časopisů a jiných dokumentů. 

V uplynulých letech některé technologické změny umožnily jednodušší vyhledávání takto 

datově objemných kolekcí. Mnoho abstraktových časopisů bylo tištěny formou počítačové 

sazby z důvodu ekonomických a časově rychlejších. Mezi organizacemi, které užívají 

počítače, aby pomohly v publikování jejich abstraktových časopisů nebo indexů66, patřily 

tyto:  

 Dokumentační centrum obrany (DDC) 

                                                 
62 Cooperative Data Management for Information Centers, s. 1 
63 Handling of varied data bases in an information center environment, s. 2 
64 Přeloženo z: Information Sciences 
65 Přeloženo z: Computerized System for Searching 
66 Provision of Information to the Research Staff, s. 3 
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 Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) 

 Výbor pro jadernou energii (AEC) 

 Národní služba pro technické informace (NTIS)  

 Národní lékařská knihovna USA 

 Národní zemědělská knihovna (NAL)  

 Chemical Abstracts 

 Biological Abstracts 

 Americká fyzikální společnost (AIP)  

 Americký ústav pro ropu (API)  

 Institut pro vědecké informace (ISI) 

 Americká společnost pro kovy (American Society for Metals) 

 Engineering Index (EI) 

Odlišní dodavatelé databází používaly odlišné datové prvky na páskách. Datové 

prvky byly specifikované a identifikované páskou a její silou. Číslo datového prvku je 

nekonečné, bylo možné přizpůsobit každý datový prvek, který existuje do podoby, kdy byl 

využitelný současnou nebo nově vzniklou databází. Kód byl uložen každému typu 

datového prvku67, jak znázorňuje tab. č. 1: 

Datový typ Datový element 

01 Zdrojová informace (kódování, reference, stránkování a 

datum) 

02 Název článku 

03 autor 

04 Krátký název časopisu 

05 Klíčové slovo, indexace, CA číslo 

06 Registrační číslo 

07 Molekulární vzorec 

08 Korporátní autor 

09 Abstrakt nebo text 

10 BA křížový kód 

11A BA biosystematický kód 

                                                 
67 Provision of Information to the Research Staff, s. 7 
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Tab. č. 3. Datové typy a příslušné datové elementy 

Modulární programy 

Programy jsou modulární ve vztahu k softwaru68, který je vyroben ze sady modulů 

nebo samostatných bloků pro zvládání oddělených operací v systému. Je celkem 5 

základních funkcí poskytovaných programem: 

1) formát konverze pásky 

2) příprava profilu 

3) vyhledávání 

4) výstup výroby 

5) obsluha statistiky 

Program pro každý z těchto funkcí byl vyroben jedním či více oddělenými 

podprogramy, aby individuální podprogram, který byl požadován, byl vynechán či změněn 

bez přerušení zbytku systému.  

Programová převoditelnost 

Jedním z plánů Výpočetního vyhledávacího centra (CCS)69 byl rozvoj programů, 

které mohly fungovat na mnoha různorodých instalací. Cílem bylo nevázat se na konkrétní 

počítačovou konfigurací a pronajímat a instalovat software dalším organizacím, jejichž 

počet vyhledávání by vyžadoval provozování vlastního systému. Skupina počítačů IBM 

360, které reprezentovaly rozsáhlý segment výpočetního oboru, se jevila jako nejlepší 

varianta k programování. Programy byly napsány tak, aby běžely na počítačích IBM 360 

od modelu 40 a výše. Programy požadovaly minimálně dvě páskové mechaniky, jeden či 

více disků, za předpokladu přibližně 3000 vyhledávacích termínů a 256 Kb prostoru 

paměťového jádra. 

Ve snaze dosáhnout strojové nezávislosti, instalační nezávislosti70 a programové 

převoditelnosti, byla vybrána přednostně vysoká úroveň překladačů jazyka PL/171 oproti 

více ekonomickým IBM Basic Assembly Language (BAL). Výpočetní vyhledávací centrum 

zjistilo, že se  PL/1 jednoduše zapamatovávají a čas požadovaný pro rozvoj programů byl 

výrazně menší než by byl, kdyby byl využit IBM Basic Assembly Language (BAL).  

                                                 
68 Provision of Information to the Research Staff, s. 7 
69 Provision of Information to the Research Staff, s. 8 
70 Experiences of IIT research institute in operating a computerized retrieval system for searching a variety of 

data bases, 61 
71 Educational and commercial utilization of a chemical information center, four year summary, s. 3 
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Výstupní třídění a možnosti tisku si mohl každý uživatel sám specifikovat, např. 

výstupní limit počtu citací, které bylo možné vytisknout, či zda se tisklo na karty či papír. 

Uživatel si mohl vybrat ze tří možností řazení, abecední řazení dle autora, dle referenčního 

či abstraktového čísla, nebo sestupní váhové objednávce. Výstupní standard, který byl 

zaslán uživateli byl připraven na kartě o rozměrech 5x8, stejně jako mohl být tištěn na 

standardních papírech apod. 

Kromě služeb popsaných výše, byl rozvíjen software pro tvorbu a údržbu osobních 

disků nebo pásek knihoven. Tradičně výzkumníci skenovali nebo vyhledávali tištěné 

dokumenty72 tohoto typu: 

1) technické publikace jako abstraktové časopisy, vládní zprávy a primární časopisy, 

2)  interní zprávy jako technické či laboratorní zprávy 

3) informace o produktech jako prodejce dat 

Velmi důležitou vlastností je udržování referencí na osobních discích či páscích, 

kde mohly být levně uchovány a vyhledány v aktuálním čase. Vyvinutý software sloužil 

pro vytváření osobních počítačových souborů sbíráním uživatelských SDI výstupů a 

ukládání. Uživatel mohl smazat reference, které pro něj nebyly relevantní, a uchovat si 

takové, které hodnotil jako relevantní. Jestliže uživatel vytvářel svůj profil proti několika 

databázím, výstup ze všech mohl být uchován pro něj ve stejném formátu. Uživatel mohl 

také přidat do svého souboru dodatečné indexové výrazy a kódy nebo další reference 

z dalších zdrojů jako jsou firemní zprávy, firemní literatura nebo časopisy, které nejsou 

pokryty SDI databázemi. Aktualizace ze systémů SDI byly vytvářeny automaticky a 

přírůstek k souborům z dalších zdrojů byl vytvářen za uživatelsky vhodných podmínek. 

Osobní disková knihovna obsahovala pouze informace, které byly pertinentní 

uživatelovým zájmům a jejich úsudek byl zpracován na všechny dokumenty v jejich 

souboru.  

Od nástupu počítačového vyhledávání73 ve strojově čitelných databázích, se 

intenzivně řešilo, která data byla přijatelná pro vyhledávání. Bylo efektivnější vyhledávat 

dle názvu či klíčového slova? Byl index výrazů lepší než klíčová slova? Na to nešlo 

jednoduše odpovědět. Odvíjelo se to od terminologie dané oblasti a síle a kvalitě (přesnosti 

a konzistenci) indexování a užívání klíčových slov, které měl na starosti generátor 

databáze či individuálně a také to bylo závislé na autorech.  

                                                 
72 Provision of Information to the Research Staff, s. 15-19 
73 Analysis of Terminology in Various CAS Data Files as Access Points for Retrieval, s. 8 
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K dispozici byla celá řada studií, která srovnávala ruční a počítačové vyhledávání, 

z hlediska kvality vyhodnoceného vzorku, závěry byly závislé na schopnostech a vjemech 

účastníků. Lidský hodnotitel reprezentoval nestálost, která neumožňovala kompletní 

kontrolu v hodnotících schématech. 

3.8 Knihovny poskytující databázové služby 

Mezi tradiční funkce knihovny74 lze zařadit systematický nákup vydané literatury či 

uchovávání informací na různém nosiči v různé podobě. Knihovny vždy patřily mezi 

zdroje obsahově hodnotných informací, proto si v informačním průmyslu postupem času 

upevnily své místo a některé z nich začaly poskytovat databázové služby75. Mnoho 

využívaných databází a softwarů bylo vytvořeno federální vládou, za všechny můžeme 

jmenovat např.: MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval Systém) Národní 

lékařské knihovny USA; MARC II (Machine-Readable Cataloging) Kongresové knihovny 

(Library of Congress); ERIC (Educational Resources Information Center) Národní ústav 

vzdělávání (National Institute of Education); DDC (Defense Documentation Center) 

Oddělení Obrany obranného dokumentačního centra (Department of Defense´s Defense 

Documentation Center; GRA (Government Research Announcements)  Národní technické 

informační služby (National Technical Information Services (NTIS) a STAR (Scientific 

and Technical Aerospace Reports) Národní aeronautická a vesmírná správa (National 

Aeronautics and Space Administration). Celá řada databází je produkována 

profesionálními společnostmi neziskových oddělení komerčního sektoru, mezi ně můžeme 

řadit např.: SPIN (Searchable Physics Information Notices) vytvářené Americkým ústavem 

fyziky (American Institute of Physics); BA Previews (Biological Abstracts Previews) 

vytvářené Biovědeckými informačními službami (BioSciences Information Service); CA 

CONDENSATES vytvářené Chemickými abstraktovými službami (Chemical Abstracts 

Service; PATELL (Psychological Abstracts Tape Edition-Leased or Licensing) vytvářené 

Americkou psychologickou asociací (American Psychological Association); 

COMPENDEX (Computerized Engineering Index) společností Technický index 

(Engineering Index; METADEX (Metals Abstracts Index) vytvořený Americkou 

společností pro kov (American Society for Metals). Jmenované databáze jsou produkovány 

komerčními organizacemi, některé z nich byly financovány z vládních dotací, jednalo se o 

finance na rozjezd daného výzkumu, či o finance na vývoj doplňkových produktů apod. 

                                                 
74 Machine-Readable Data Bases In Libraries: Criteria For Selection And Use, s. 3 
75 Machine-Readable Data Bases In Libraries: Criteria For Selection And Use, s. 4 
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Poskytování databázových služeb má přímý vliv na činnost knihovny. Tímto 

způsobem lze přizpůsobovat akviziční poptávku prostřednictvím přímého požadavku 

uživatelů na konkrétní tituly. Další možností je dokument získat formou meziknihovních 

služeb či mezinárodních meziknihovních služeb. Knihovna může poskytovat databázové 

služby cílené přímo na míru jednotlivci či organizaci, nebo působit jako zprostředkovatel 

služeb souvisejících s vyhledáním dokumentu případně může odkazovat na tyto služby 

v jiných centrech, institucích apod.  

Mezi tradiční poskytovatele databázových služeb patřila Národní lékařská 

knihovna, kterou řadíme do nekomerčního sektoru a jejíž databáze byly financovány 

vládou. Databáze Národní lékařské knihovny hrály nezastupitelnou a hlavně zásadní roli 

mezi informačními poskytovateli a v online databázovém průmyslu. Národní lékařská 

knihovna měla vedoucí úlohu v informačně-vědeckém výzkumu76 a v rozvoji a 

poskytování služeb profesionální lékařské komunitě. Z článku Informační vědecký výzkum, 

Národní lékařská knihovna v USA a veřejný/soukromý sektor vyplynula obava o ukončení 

podporování informačně-vědeckého výzkumu a rozvoje. Paradoxně v období, kdy jsou 

informace obecně brány jako pilíře znalostní společnosti. Dalším jevem je zvýšení propasti 

mezi veřejným a soukromým sektorem na poli informačního průmyslu.   

Každá organizace sama o sobě vytváří informace, které účinně uchovává, 

vyhledává a předává vybranými komunikačními kanály. Národní lékařská knihovna vede a 

financuje informačně-vědecký výzkum prostřednictvím interních i externích aktivit, které 

jsou důležité pro biomedicínskou a informační vědeckou komunitu a jde rovněž o 

americký národní zájem, aby takový výzkum pokračoval. 

Cena databázových služeb poskytovaných nekomerčním sektorem i vládou77 je 

výrazně nižší oproti ceně databázových služeb poskytovaných komerčním sektorem. 

Williamsová v článku Analýzy online cen databází a odůvodnění pro zvýšení cen databáze 

Medline78 provedla v únoru v roce 1982 analýzu ceny času spojení databáze MEDLINE 

s dalšími 320 online databázemi produkovanými sedmi hlavními bibliografickými 

systémy. Rozpětí cen se pohybovalo od střední úrovně (25-49 dolarů) po vyšší úroveň (50-

74 dolarů).  Analýza obsahovala kromě celkových databázových přístupů sedmi hlavních 

amerických a kanadských bibliografických online služeb; cenové distribuční rozpětí; 

velikost databáze; cena versus velikost; velikost versus cena za spojené čas za záznam, 

                                                 
76 Information science research, the national library of medicine and the public/private sectors, s. 253 
77 Analysis of online database prices and a rationale for increasing the price of Medline, s. 8 
78 Analysis of online database prices and a rationale for increasing the price of Medline, s. 7-26 
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cena za spojený čas za záznam; růst databáze MEDLINE; počet záznamu v MEDLINE 

přístupných za dolar v reálných i stálých dolarech. Na základě výsledků vzešlých 

z analýzy79 dle doporučení Willamsové by se cena za strávený čas za hodinu využívání 

databáze MEDLINE měla zvýšit z 15 dolarů na 22 dolarů. Jednalo by se o zvýšení o 

necelých 50 % a za posledních 9 let to je teprve třetí navýšení ceny. Zvýšení pomůže 

udržovat kvalitu poskytovaných služeb mezi dalšími databázemi financovanými vládou a 

pomůže upevnit MEDLINE své místo v online informačním průmyslu i ve spolupráci 

s dalšími databázemi. 

3.9 Editorská práce  

3.9.1 Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) 

Vydávání seriálové ročenky Annual Review of Information Science and Technology 

(ARIST) řadíme mezi další významné činnosti, kterými Williamsová upevnila své místo na 

pozici experta informační vědy. 

Významná seriálová ročenka Annual Review of Information Science and 

Technology (ARIST) je vydávána od roku 1966, společnost Americká společnost pro 

informační vědu (ASIS)80 je jejím vlastníkem, udržuje si ediční kontrolu a drží si všechna 

výhradní práva. Celá řada organizací byla zodpovědná za publikování a marketing této 

ročenky. Ročník 1 a 2 byl publikován společností Interscience Publishers, divizí John 

Wiley and Sons. Ročník 3-6 byl publikován společností Encyclopaedia Britannica, Inc. 

Ročník 7-11 byl publikován přímo společností ASIS a od ročníku 12 je ročenka 

publikována společností Knowledge Industry Publications, Inc. 

V ročence ARIST se objevovaly témata z oblasti informační vědy a technologie, 

témata se dynamicky měnily a byla závislá na vývoji v dané oblasti. Jednotlivé kapitoly 

procházely recenzním řízením, účelem bylo, aby autor přednesl svůj názor na dané téma 

široké skupině posluchačů včetně členů společnosti ASIS.  

                                                 
79 Analysis of online database prices and a rationale for increasing the price of Medline, s. 26 
80 Annual Review of Information Science and Technology, vol. 15, preface 
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3.9.2 Computer-Readable database (CRDB) 

Williamsová začala vydávat v roce 1976 vůbec první adresář databází v USA, 

v Evropě Alex Tomberg vydával adresář pro EUSIDIC. V roce 1980 dominantní postavení 

Williamsové ve vydávání přehledů databází skončilo, Carlos Cuadra začal vydávat svůj 

adresář Directory of Online Databases (DODB). Při porovnání obou adresářů lze říci, že 

Williamsová uplatnila na rozdíl od Cuadry při práci na adresáři81 ucelenější a detailnější 

formu, Cuadra naopak zvolil při zpracování adresáře stručnější a oddělenější přístup. Jak 

Williamsová, tak i Carlos Cuadra sehráli velmi významnou roli při publikování prvních 

adresářů databází82, oba dva přinesli do online databázového průmyslu vysoký standard, 

preciznost a odbornost vyjádřenou ve formě vydávaných přehledů databází. 

Williamsová práci na první edici adresáře databází pod názvem Computer-

Readable Databases (CRDB)83 dokončila v roce 1975, v roce 1976 byl adresář poprvé 

publikován Americkou společností pro informační vědu (ASIS). Williamsová v CRDB 

působila jako zakládající editor a také zde publikovala souhrnné statistiky. V roce 1985 

Williamsová rozdělila adresář CRDB do dvou dílů, podnázev prvního dílu byl Věda, 

technologie a medicína (Science, Technology and Medicine), druhý díl vycházel s 

podnázvem Obchod, právo, sociální věda a humanitní vědy (Bussiness, Law, Social 

Science and Humanities), v této době byl CRDB vydáván Americkou knihovní asociací 

(American Library Association) a společností Elsevier. CRDB obsahovalo kromě online 

databází i databáze dostupné na dalších nosičích jako CD-ROM, disketa, magnetická páska 

či lokálně uložených na počítači a dostupných prostřednictvím dávkových služeb.  

V roce 1987 adresář koupila společnost Gale Research, Inc. a publikovala adresář 

s K.Y. Marcaccio jako editorem a Williamsovou jako zakládajícím editorem. Williamsová 

analyzovala statistická data a sestavovala každoroční článek Stav databází v současné 

době84, který byl součástí předmluvy adresáře. Statistická data prezentovaná v CRDB byly 

zpracovány na základě analýz využívání databází, které Williamsová vytvářela pro Gale 

Research, statistiky obsahovaly také data sesbírané prostřednictvím monitoringu 

společnosti Informační indikátor trhu (Information Market Indicators, IMI).  tyto statistiky 

indikovaly růst databázového průmyslu a Williamsová začala tyto data sbírat a publikovat 

                                                 
 
82 Database directories, s. 87 
83 Database Publishing Statistics, s. 3 
84 Přeloženo z: State of Database Today 
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od roku 197085. Od roku 1976 do 1992 byly publikovány prostřednictvím CRDB. Později 

tyto statistiky ve formě předmluvy vycházely v Gale Directory of Databases 

s retrospektivou od roku 1974. 

Prostřednictvím vydávaných adresářů můžeme velmi dobře porovnávat 

nashromážděná data a odkrývat související aspekty růstu databázového průmyslu. První 

adresář databází Computer-Readable Databases86, který byl publikován v roce 1976, 

obsahoval celkem 310 databází, vydání adresáře z roku 1985 obsahovalo 3010 textových, 

numerických a obrazových databází. Růst počtu databází nebyl tak markantní jako růst 

počtu záznamů, v období v letech 1976-1985 vzrostl počet záznamů z 50 miliónů na 1,68 

biliónů. Počet předmětových hesel se zvýšil v období v letech 1976-1985  z 57 hesel na 

571 hesel87. Vydání v lednu v roce 1994 obsahovalo celkem 8 261 unikátních databází. 

V roce 1993 došlo ke sloučení tří adresářů databází, které vlastnila společnost Gale 

Research, Inc. a vznikl jeden adresář s názvem Gale Directory of Databases, který byl 

publikován 2x ročně ve dvou dílech. Mezi sloučené adresáře patřil Computer-Readable 

Databases, založený Williamsovou jako editorem a koupený společností Gale v roce 1987, 

Directory of Online Databases a Directory of Portable Databases, založený společností 

Cuadre Associates a koupený společností Gale v roce 1991.  

Williamsová každým rokem v Gale Directory of Databases publikovala 

předmluvu, kterou psala až do roku 2006. Z předmluvy Stav databází v současné době: 

1994, ve které byla uvedena srovnávací statistická data využívání databází retrospektivně 

od roku 1975 do  roku 199388 jednoznačně vyplynul velký nárůst nejen ve využívání 

databází, ale i ve zvýšené nabídce počtu databází. S tím samozřejmě souvisel i nárůst počtu 

producentů i prodejců databází. Databázový průmysl rostl velmi rychle, konkrétně 

v tabulce č. 5 jsou porovnána data z let 1975 a 1993 sesbíraná v článku Stav databází 

v současné době: 1994. Počet záznamů se v tomto období zvýšil z  počtu 52 miliónů na 

5,572 biliónů. Počet databází se zvýšil z počtu 301 na 8,261 databází. Počet přístupů se 

zvýšil z  301 na 7 538 přístupů. Počet producentů se zvýšil z 200 na 2,744. Počet prodejců 

se zvýšil ze 105 na 1,629.  

 

                                                 
85 The State of Databases Today: 1994, s. 17 
86 Transparent information systems through gateways, font ends, intermediaries, and interfaces, s. 204 
87 Transparent information systems through gateways, font ends, intermediaries, and interfaces, s. 205 
88 The State of Databases Today: 1994, s. 18 
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R

ok 

Počet 

záznamů 

Počet 

databází 

Počet 

přístupů 

Počet 

producentů 

Počet 

prodejců 

1

975 

52 mil. 301 301 200 105 

1

993 

5,572 

biliónů 

8,261 7 538 2,744 1,629 

Tabulka č. 4. Srovnání využívání databází v letech 1975 a 1993 

Při hodnocení významu CRDB adresáři přisoudit velmi podstatnou roli při 

formování databázového průmyslu. Přidanou hodnotu CRDB dodávaly každoroční 

předmluvy Stav databází v současné době, které Williamsová sestavovala a které více jak 

úvod k adresáři svým obsahem připomínaly esej, která těžila z perfektní znalosti 

databázového prostředí. Williamsová tuto dovednost získala hlavně díky tomu, že stála od 

počátku u zrodu postupného vývoje a rozvoje databází. S tím souvisely i vynikající 

analytické přehledy a analýzy, které dovedně zpracovávala a uměla je velmi dobře zařadit 

do kontextu vývoje databázového průmyslu. Výsledkem těchto činností byla předmluva, 

která velmi dobře vykreslovala vývoj na trhu včetně poskytovaných služeb databázovými 

producenty a prodejci, takto dokonalý a detailní obraz nebylo možné najít nikdy jinde. 

 

 

 

 

 



Drahomíra Dvořáková, Martha E. Williamsová (1934-2007), její dílo a význam pro obor informační 

vědy 

52 

 

4 Závěr 

Martha E. Williamsová byla neobyčejně pracovitá, cílevědomá a inteligentní žena. 

Její nespornou zásluhou byl velký podíl na rozvoji databázového průmyslu. Její schopnosti 

v síle přesvědčivosti a charakteru ji přivedly mezi elitu informačních profesionálů, v 

jednom okamžiku Williamsová věděla mnohem více o vzkvétajícím databázovém 

průmyslu než pravděpodobně kdokoliv na světě. 

Ve svém hledáčku činností, kterým se věnovala, je velké množství témat 

souvisejících s databázovým prostředím. Mezi Williamsové vědecké zájmy patřily zejména 

činnosti související s managementem počítačových (elektronických) databází, online 

informačními systémy, analýzy systému a designu, chemickými informačními systémy a 

elektronickým publikováním. Podílela se na výzkumu spojeném s informačním 

vyhledáváním a na činnosti související s databázovým průmyslem. Williamsová působila 

jako konzultantka mnoha vládních i komerčních institucích, během své profesní činností 

publikovala velké množství knih, článků, analytických zpráv, studií aj., kromě toho 

působila v edičních radách několika časopisů. Stala se první, kdo publikoval článek 

„Elektronické databáze89“ v prestižním časopise Science a její článek o databázích byl v 

prvním vydání Ročenky ALA knihovna a informační služby90. 

Po dvacet let byla prvním plenárním řečníkem konferencí National Online Meeting, 

kde se také podílela na přípravě programů konference. Ve funkci předsedy konferencí, 

každoročně přivedla zajímavé přednášející a zajistila tak pro knihovníky, vydavatele a 

další účastníky velmi výjimečný obsah s aktuálními trendy v oblasti databázového 

průmyslu a souvisejících informací. Williamsové narůstající znalosti ve vzkvétajícím 

databázovém průmyslu a její lví podíl na prvním adresáři databází Computer-Readable 

Bibliographic Data Bases (CRDB) jsou činnosti, prostřednictvím nichž je dnes asi nejvíce 

zapamatovatelná. 

 Williamsová také velké množství četných ocenění, byla držitelem nejvyššího ocenění 

Americké společnosti pro informační vědu ceny za zásluhy Award of Merit V letech 1987-1988 

se stala prezidentkou Americké společnosti pro informační vědu (ASIS). Během své profesní 

kariéry byla členem či aktivně činná ve velkém množství sdruženích.  

                                                 
89 WILLIAMS, Martha E. Electronic Databases.  
90 WILLIAMS, Martha E. Databases, Computer Readable. In The ALA Yearbook of 

Library and Information Services: A Revieio of Library Events 1983 
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Lze konstatovat, že Martha E. Williamsová vykonala pro obor informační vědy velké 

množství zásadních a důležitých činů, které se již dávno zapsaly do historie a zároveň je můžeme 

zařadit mezi milníky našeho oboru. Martha E. Williamsová pro nás navždy zůstane inspirací a 

hnacím motorem a příslibem, že pracovitost spolu s pokorou a tvrdošijním lpění na kvalitě a 

schopnost obhájit si svůj názor jsou osobnostní a charakterní devizou naší společnosti. 
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A&I Abstracting and indexing 
Tvorba referátů a informační služby 

AIP American Institute of Physics Americká fyzikální společnost 

ALA American Library of 

Association 

Americká knihovnická asociace 

API American Petroleum Institute Americký ústav pro ropu 

ARI Adresné rozšiřování informací  

ARIST Annual Review of Information 

Science and Technology 

Ročenka pro informační vědu a 

technologie 

ASIS American Society for 

Information Science 

Americká společnost pro informační 

vědu 

ASIS&T American Society for 

Information Science and 

Technology 

Americká společnost pro  informační 

vědu a technologie 

ASIS&T Association for Information 

Science and Technology 

Sdružení pro informační vědu a  

technologie (od 2013) 

CRDB Computer-Readable 

Bibliographic Data Bases 

 

CSC Computer Search Center Výpočetní vyhledávací centrum 

CSL Coordinated Science 

Laboratory 

Laboratoř pro koordinaci vědy 

DDC Defense Documentation Center Dokumentační centrum obrany 

ERIC Educational Resources 

Information Centre 

Středisko pro informační zdroje 

z oblasti vzdělávání 

IITRI Illinois Institute of Technology 

Research Institute 

Illinoiský ústav technologií 

výzkumného institutu 

IMI Information Market Indicators Informančí indikátor trhu 

IRRL Information Retrieval Research Vědecká laboratoř pro vyhledávání 
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Laboratory informací 

ISI Institute for Scientific 

Information 

Institut pro vědecké informace 

JASIS Journal of the American 

Society for Information Science 

Časopis americké společnosti pro 

informační vědu 

LCB Lease  Common Bigram  

NAL Národní zemědělská knihovna National Agricultural Library 

NASA National Aeronautics and 

Space Administration 

Národní úřad pro letectví a 

kosmonautiku 

NLM National Library of Medicine Národní lékařská knihovna USA 

NSF DSI The National Science 

Foundation – Division of 

Science Information 

Národní nadace pro vědu – Divize 

vědeckých informací 

NTIS National Technical Information 

Service 

Národní služba pro technické 

informace 

SDI Selective Dissemination of 

Information 

Výběrové šíření informací 

UIUC University of Illinois at 

Urbana-Champaign 

Illinoiská univerzita Urbana-

Champaign 
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Příloha 1. Personální bibliografie M. E. Williamsové 

Předmluva 

Tento bibliografický soupis je doplňkem diplomové práce věnované přínosu Marthy E. 

Williamsové pro obor informační věda a knihovnictví. Klade si za cíl zaznamenat veškeré 

odborné publikované práce, týkající se činností a projektů, které vedla, významně se jich 

zúčastnila či se o ně aktivně zajímala a které jsou v diplomové práci analyzovány. Soupis také 

zahrnuje literaturu o M. Williamsové a recenze jejich odborných prací. 

V rámci zjišťování děl či prací M. E. Williamsové a souvisejících dokumentů jsem se nejprve 

při vyhledávání zaměřila na elektronické licencované zdroje pokrývající obor informační věda 

a knihovnictví. Jednalo se o databáze společnosti EBSCO, Emerald, Elsevier, John Wiley & 

Sons, Proquest, Springer a Thomson Reuters. Poté jsem hledala elektronické odborné zdroje, 

které by byly volně dostupné a pokrývaly by odborné vymezené téma, jednalo se o databáze 

Eric a Google Scholar. Prohledala jsem také světový katalog WorldCat, Katalog Kongresové 

knihovny a digitální archiv Illinoiské univerzitní knihovny. 

První část bibliografického soupisu tvoří záznamy děl, které pojednávají o Marthě E. 

Williamsové jako osobě. Ve druhé části zahrnuje záznamy děl, jejichž autorem nebo 

spoluautorem byla sama Martha E. Williamsová a které se týkají projektů či aktivit. Druhá 

část bibliografického soupisu je podle jednotlivých projektů uspořádána. Mezi ně řadíme tyto: 

knihovny, informační centra a producenti databází; online informační databázový průmysl; 

statistiky databází; vyhledávací systémy; editorská práce M. E. Williamsové. 

Pokud některé dílo pojednává o více než jednom projektu, je zařazeno do každého 

z nich. Díla Marthy E. Williamsové, která se netýkají těchto projektů, nebo jejich téma nebylo 

zřejmé, jsou zařazena zvlášť v části Ostatní. Nepublikové příspěvky z konferencí do tohoto 

soupisu zařazeny nejsou. 

Vyhledávacími klíčovými slovy byly: 

Martha E. Williams, Martha E. Williamsová, transparent systems, online retrieval, database industry, 

information centre, database producers, libraries, statistics, internet, computer networks, vendors & 

purchasers, The Gale Directory of Databases, Annual Review of Information Science and Technology, 

American Society for Information Science 

Při vytváření záznamů tohoto bibliografického soupisu bylo použito normy ČSN ISO 690. Jednotlivé 

záznamy jsou řazeny abecedně dle záhlaví jmenného a v druhé úrovni podle názvu. 
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