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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na různorodé sluţby, které v dnešní době působí nad 

digitálními archivy a institucionálními repozitáři v oblasti vědy a výzkumu. Jejím cílem je 

tyto online dostupné sluţby zjistit a jejich vybrané představitele blíţe představit, analyzovat 

a vyhodnotit. Důraz je kladen zejména na jejich kvantitativní charakteristiky, opomenuty 

nejsou však ani charakteristiky kvalitativní – Práce je logicky rozdělena do čtyř částí. První 

slouţí k definování základních termínů a nastínění současného stavu komunikace vědeckých 

informací na internetu. Ve druhé je představen seznam zjištěných sluţeb a navrhnuta jejich 

typologie. Jádrem práce je třetí kapitola, kde jsou postupně prezentovány analýzy vybraných 

představitelů. Čtvrtá část přináší porovnání jejich parametrů, vyhodnocení a nástin jejich 

budoucího vývoje.  

Abstract 

The thesis focuses on various information services over digital archives and institutional 

repositories in the area of science and research. It aims to ascertain these online services and 

introduce, analyse and assess selected examples in detail. Their quantitative as well as 

qualitative features are emphasized – The work is logically divided into four chapters. The 

first one defines the basic terminology and outlines the contemporary status of scholarly 

communication on the Internet. The second chapter introduces a comprehensive list of 

services as well as their suggested typology. The third chapter constitutes the core of the 

thesis and presents the descriptions and analysys of the selected services. The fourth final part 

includes the comparison of their relevant parameters, final assessment and the perspectives of 

their future development.  
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PMH, metadata, sklízení metadat, otevřený přístup 

Keywords 

digital archive, institutional repository, scholarly communication, information services, OAI-

PMH, metadata harvesting, open access   



5 

 

Obsah 

Předmluva ................................................................................................................................. 12 

1. Teoretická východiska sluţeb nad digitálními archivy ..................................................... 15 

1.1. Základní termíny ........................................................................................................ 15 

1.2. Digitální archivy ......................................................................................................... 16 

1.2.1. Definice a základní charakteristika ..................................................................... 16 

1.2.2. Přednosti a nedostatky digitálních archivů ......................................................... 19 

1.3. Komunikace informací ve vědě a výzkumu ............................................................... 19 

1.3.1. Stručná historie ................................................................................................... 19 

1.3.2. Otevřený přístup ................................................................................................. 21 

1.3.3. Vědecké sociální sítě .......................................................................................... 25 

2. Úvod do problematiky sluţeb nad digitálními archivy ..................................................... 27 

2.1. Vývoj sluţeb............................................................................................................... 27 

2.1.1. Období před vznikem Iniciativy otevřených archivů ......................................... 27 

2.1.2. Iniciativa otevřených archivů a protokol OAI-PMH .......................................... 28 

2.1.3. Vývoj po roce 2000 ............................................................................................. 30 

2.1.4. Registry digitálních archivů ................................................................................ 33 

2.1.5. Současný stav ...................................................................................................... 34 

2.2. Charakteristika a parametry sluţeb nad digitálními archivy ...................................... 35 

2.3. Seznam sluţeb ............................................................................................................ 36 

2.3.1. Sledované údaje .................................................................................................. 36 

2.3.2. Seznam záznamů sluţeb ..................................................................................... 37 

2.4. Pracovní třídění a typologie sluţeb ............................................................................ 57 

3. Analýza vybraných sluţeb ................................................................................................. 59 

3.1. Metodologický úvod .................................................................................................. 59 

3.1.1. Kritéria výběru jednotlivých sluţeb .................................................................... 59 

3.1.2. Sledované charakteristiky sluţeb ........................................................................ 60 



6 

 

3.2. BASE: Bielefeld Academic Search Engine ............................................................... 61 

3.2.1. Vývoj .................................................................................................................. 62 

3.2.2. Struktura .............................................................................................................. 63 

3.2.3. Dílčí sluţby ......................................................................................................... 63 

3.2.4. Vyhledávání ........................................................................................................ 65 

3.2.5. Metadatový záznam ............................................................................................ 69 

3.2.6. Uţivatelský přístup ............................................................................................. 70 

3.2.7. Webové rozhraní ................................................................................................. 70 

3.2.8. Statistiky ............................................................................................................. 71 

3.2.9. Vyhodnocení ....................................................................................................... 72 

3.3. CORE: Connecting Repositories................................................................................ 73 

3.3.1. Vývoj .................................................................................................................. 73 

3.3.2. Struktura .............................................................................................................. 74 

3.3.3. Dílčí sluţby ......................................................................................................... 76 

3.3.4. Vyhledávání ........................................................................................................ 78 

3.3.5. Metadatový záznam ............................................................................................ 81 

3.3.6. Uţivatelský přístup ............................................................................................. 83 

3.3.7. Webové rozhraní ................................................................................................. 83 

3.3.8. Statistiky ............................................................................................................. 84 

3.3.9. Vyhodnocení ....................................................................................................... 85 

3.4. DART-Europe portal .................................................................................................. 86 

3.4.1. Vývoj .................................................................................................................. 87 

3.4.2. Struktura .............................................................................................................. 88 

3.4.3. Dílčí sluţby ......................................................................................................... 88 

3.4.4. Vyhledávání ........................................................................................................ 89 

3.4.5. Metadatový záznam ............................................................................................ 93 

3.4.6. Uţivatelský přístup ............................................................................................. 97 



7 

 

3.4.7. Webové rozhraní ................................................................................................. 97 

3.4.8. Statistiky ............................................................................................................. 98 

3.4.9. Vyhodnocení ....................................................................................................... 99 

3.5. OpenAIRE portal ..................................................................................................... 100 

3.5.1. Vývoj ................................................................................................................ 101 

3.5.2. Struktura ............................................................................................................ 102 

3.5.3. Dílčí sluţby ....................................................................................................... 103 

3.5.4. Vyhledávání ...................................................................................................... 104 

3.5.5. Metadatový záznam .......................................................................................... 109 

3.5.6. Uţivatelský přístup ........................................................................................... 111 

3.5.7. Webové rozhraní ............................................................................................... 112 

3.5.8. Statistiky ........................................................................................................... 113 

3.5.9. Vyhodnocení ..................................................................................................... 115 

4. Porovnání a vyhodnocení sluţeb nad digitálními archivy ............................................... 116 

4.1. Společné rysy ........................................................................................................... 116 

4.2. Porovnání ................................................................................................................. 116 

4.2.1. Kvantitativní charakteristiky ............................................................................. 116 

4.2.2. Kvalitativní charakteristiky ............................................................................... 120 

4.3. Vyhodnocení, současné trendy a nástin budoucího vývoje sluţeb nad digitálními 

archivy ................................................................................................................................. 127 

Závěr ....................................................................................................................................... 130 

Seznam obrázků, tabulek a grafů ............................................................................................ 132 

Pouţitá literatura ..................................................................................................................... 134 

Přílohy ..................................................................................................................................... 141 

 

 

  



8 

 

Seznam použitých zkratek 

ADT Australian Digital Theses (Australské digitální disertace) 

AIP Archival Information Package (Balíček informací pro archivaci) 

API Application Programming Interface (Programovatelné rozhraní pro strojový 

přístup) 

ARA Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (Agregátor chorvatských repozitářů 

a archivů) 

ARC A Cross Archive Search Service (Vyhledávací sluţba napříč archivy) 

BASE Bielefeld Academic Search Engine (Bielefeldský akademický vyhledávač) 

BBB Budapest, Bethesda, Berlin declarations (Prohlášení z Budapešti, Bethesdy 

a Berlína) 

BDTD Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (Digitální knihovna diplomových 

a disertačních prací) 

BOAI Budapest Open Access Initiative (Budapešťská iniciativa otevřeného přístupu) 

CAUL Council of Australian University Librarians (Rada knihovníků australských 

univerzit) 

CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Evropská organizace pro 

jaderný výzkum) 

CORE Connecting Repositories (Propojování repozitářů) 

CSS Cascading Style Sheets (Kaskádové styly) 

DC Dublin Core (Dublinské jádro) 

DCMI Dublin Core Metadata Initiative (Metadatová iniciativa Dublinského jádra) 

DDT Deweyho desetinné třídění 

DIP Dissemination Information Package (Balíček informací pro rozšiřování) 

DOAJ Directory of Open Access Journals (Adresář časopisů s otevřeným přístupem) 

DOI  Digital Object Identifier (Identifikátor digitálních objektů) 

DRIVER Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (Vize 
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infrastruktury digitálních repozitářů pro Evropský výzkum) 

EC European Commission (Evropská komise) 

ETD-MS Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations (Metadatový 

standard pro elektronické diplomové a disertační práce) 

EU European Union (Evropská unie) 

FAST Fast Search and Transfer (Rychlé vyhledávání a přenos) 

FP7 Seventh Framework Programme (Sedmý rámcový program) 

FTP File Transfer Protocol (Protokol pro přenos souborů) 

GUIDE Guiding Universities in Doctoral E-theses (Vedení univerzit v doktorských 

elektronických disertacích) 

HEFCE Higher Education Funding Council for England (Rada pro financování vyššího 

vzdělání pro Anglii) 

HTTP Hypertext Transfer Protocol (Protokol pro přenos hypertextových dokumentů) 

IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Brazilský institut 

informačních věd a technologií) 

IRS Institutional Repository Search (Prohledávání institucionálních repozitářů) 

JISC Joint Information Systems Committee (Komise propojených informačních 

systémů) 

LIBER Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (Liga evropských 

vědeckých knihoven) 

MARC Machine Readable Cataloging (Strojově čitelná katalogizace) 

MeIND Metadata on Internet Documents (Metadata internetových dokumentů) 

METS Metadata Encoding and Transmission Standard (Standard pro kódování 

a přenos metadat) 

MODS Metadata Object Description Schema (Metadatové schéma pro popis objektů) 

MPEG-1 Motion Experts Pictures Group (MPEG-1 video formát) 

NARCIS National Academic Research and Collaborations Information System (Národní 

informační systém pro akademický výzkum a spolupráci) 
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NCSTRL Networked Computer Science Technical Reference Library (Síťová technická 

referenční knihovna pro počítačovou vědu) 

NDTLD Networked Digital Library of Theses and Dissertations (Síťová digitální 

knihovna diplomových a disertačních prací) 

NOAD National Open Access Desks (Národní oddělení pro otevřený přístup) 

NORA Norweigan Open Research Archives (Norské výzkumné archivy s otevřeným 

přístupem) 

OA Open Access (Otevřený přístup) 

OAI Open Archives Initiative (Iniciativa otevřených archivů) 

OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (Protokol iniciativy 

otevřených archivů pro sklízení metadat) 

OAIS Open Archival Information System (Otevřený archivní informační systém) 

OCLC Online Computer Library Center (Centrum online počítačové knihovny) 

OLAP Online Analytical Processing (Online analytické zpracování) 

OLTP Online Transaction Processing (Online transakční zpracování) 

OpCit Open Citation Project (Projekt otevřené citace) 

OpenAIRE Open Access Infrastructure for Research in Europe (Infrastruktura 

s otevřeným přístupem pro výzkum v Evropě) 

OpenDOAR Directory of Open Access Repositories (Adresář repozitářů s otevřeným 

přístupem) 

OVAL BASE OAI-PMH validator (Validátor OAI-PMH sluţby BASE) 

PDF Portable Document Format (Přenosný formát dokumentů) 

PKP Public Knowledge Project (Veřejný znalostní projekt) 

PLEIADI Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti 

e Depositi Istituzionali (Portál pro italskou elektronickou literaturu 

v institucionálních a otevřených archivech) 

RDF Resource Description Framework (Systém popisu zdrojů) 

ReDIF Research Document Information Format (Informační formát výzkumného 
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dokumentu) 

RePEc Research Papers in Economics (Výzkumné práce v ekonomii) 

ROAR Registry of Open Access Repositories (Registr repozitářů s otevřeným 

přístupem) 

RSS Rich Site Summary (Formát pro čtení novinek a syndikaci obsahu) 

SHERPA Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access 

(Zabezpečení hybridního prostředí pro uchování výzkumu a přístupu k němu) 

SIP Submission Information Package (Balíček informací pro dodávání) 

SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Mezinárodní škola pro 

pokročilá studia) 

SRNS Social Research Network Sites (Vědecké sociální sítě) 

TDKIV Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 

TIFF Tagged Image File Format (TIFF obrazový formát) 

UABT Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen (Tlemcénská univerzita) 

UCL University College London (Londýnská univerzitní kolej) 

UKOLN United Kingdom Office for Library and Information Networking (Úřad 

Spojeného království pro knihovní a informační síťování) 

UNIT Université Numérique Ingénierie et Technologie (Digitální knihovna pro 

inţenýrství a technologie) 

UPS Universal Preprint Service (Univerzální preprintová sluţba) 

URL Uniform Resource Locator (Jednotný lokátor zdroje) 

WAV Waveform Audio File Format (WAV audio formát) 

XML Extensible Markup Language (Rozšiřitelný značkovací jazyk) 
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Předmluva 

Diplomová práce se zaměřuje na informační sluţby, které v současné době působí nad 

digitálními archivy a repozitáři v oblasti vědy a výzkumu a významnou měrou tak napomáhají 

efektivnímu vyhledávání, rozšiřování a především vyuţívání informací v nich uloţených. 

Všímá si zejména sluţeb volně dostupných a sluţeb, jejichţ provozovatelé sídlí v Evropě, 

Severní Americe a Austrálii. 

Hlavním cílem práce je tedy vybrané představitele těchto sluţeb zjistit, důkladně analyzovat, 

popsat, porovnat a vyhodnotit (včetně jejich dílčích parametrů a aspektů). Důraz je kladen jak 

na jejich základní funkce – vyhledávání, identifikace, zpřístupňování obsahu – tak i na funkce 

nadstavbové – propojení se sociálními sítěmi, blogy a dalšími moderními interaktivními 

a komunikačními nástroji Webu 2.0. Sekundárním cílem práce je představení návrhu 

typologie těchto sluţeb a nastínění trendů a perspektiv jejich dalšího rozvoje do budoucnosti. 

K výběru tohoto tématu mě vedl zájem o problematiku digitalizace a dlouhodobého 

uchovávání a především digitálních knihoven, archivů a repozitářů a nepřeberného mnoţství 

sofistikovaných sluţeb, které svým uţivatelům poskytují. Podle mého názoru totiţ představují 

jedinečný způsob, jakým mohou tradiční informační a vědecké instituce drţet krok 

s dynamicky se rozvíjející společností 21. století.   

Ke zpracování tématu diplomové práce je vyuţito zejména online elektronických zdrojů, 

respektive jak komerčních oborových databází a periodik tak i volně dostupných odborných 

materiálů. Ve značné míře je čerpáno také z dokumentací jednotlivých popisovaných sluţeb 

(příruček pro práci se systémy, textů nápověd) dostupných přímo na jejich webových sídlech. 

Z klasických tištěných pramenů práce čerpá minimálně. Byla provedena rešerše, která 

poukázala na fakt, ţe se jedná o mladé téma, a proto je k dispozici málo relevantních 

pramenů. Vzhledem k povaze tématu je také nutné uvést, ţe veškeré pouţité zdroje jsou 

časově omezeny na období posledních dvaceti let.  

Při zpracování práce jsem postupoval podle metodických pokynů doporučených na ÚISK FF 

UK. Prvním krokem bylo provedení komplexní rešerše a určení vhodných informačních 

zdrojů a dostatečného mnoţství materiálu relevantního k tématu. V dalším kroku jsem 

dostupnou literaturu pečlivě prostudoval a utřídil a analyzoval získané poznatky. Na jejich 

základě jsem posléze identifikoval vhodné online dostupné zdroje, které mi umoţnily zjistit 

širší výběr sluţeb a vyhotovit jejich seznam. Problém, se kterým jsem se v průběhu 

zpracování seznamu potýkal, spočíval především v zastaralosti těchto zdrojů (mnohé sluţby, 
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které uváděly, jsou v současné době jiţ nefunkční nebo zaniklé) a v nedostatku aktuálních 

kvantitativních údajů o jednotlivých sluţbách. Dle parametrů informačních sluţeb 

(geografické pokrytí, obsahové zaměření, povaha zdrojů) jsem připravil jejich typologii 

a vybral čtyři reprezentanty. Tyto celé systémy sluţeb jsem podrobil důkladné analýze 

a dílčímu hodnocení a porovnal jejich relevantní kvantitativní a kvalitativní charakteristiky. 

Zde jsem v jednom případě opět narazil na nedostatek podrobných statistických údajů, který 

jsem posléze vyřešil konzultací s provozovatelem systému. Posledním krokem byla posléze 

formulace vlastního textu diplomové práce.  

Dílčí analýzy vybraných systémů (vyhledávače BASE
1
, systému CORE

2
, portálu DART-

Europe
3
 a portálu OpenAIRE

4
) byly jiţ v průběhu první poloviny roku 2014 a jara 2015 

publikovány jako samostatné články v oborovém časopisu Ikaros.  

Text práce je logicky rozdělen do čtyř kapitol – úvodní teoretické části a tří rozsáhlejších částí 

tvořících praktickou sekci práce. První z uvedených kapitol stručně představuje základní 

pojmy spojené s problematikou sluţeb nad digitálními archivy a nabízí pohled na současnou 

scénu komunikace informací ve vědě a výzkumu v prostředí Internetu.  

Náplň druhé kapitoly tvoří nástin historie těchto sluţeb a představení obsáhlého seznamu 

sluţeb včetně pracovního návrhu jejich typologie. Na základě uvedeného seznamu jsou 

vybráni čtyři reprezentanti a v následující (třetí) kapitole podrobeni důkladné analýze 

a vyhodnocení. Výběr těchto reprezentantů se přitom opírá o dílčí statistická měření 

kvantitativních charakteristik (počet sklízených digitálních archivů, velikost jejich fondů, 

velikost metadatových databází aj.). Součástí popisu sluţeb jsou také podrobné informace 

týkající se jejich provozovatelů, technické, programové i ekonomické stránky jejich provozu, 

formátů nabízených metadat, nabízených moţností vyhledávání, věcného pořádání i sluţeb 

s přidanou hodnotou včetně uţivatelských účtů a hodnocení kvality uţivatelských rozhraní.  

Důleţitou součástí praktické sekce práce je také čtvrtá kapitola věnovaná porovnání 

relevantních parametrů vybraných sluţeb mezi sebou. Těmi se rozumí zejména kvantitativní 

                                                           
1
 LOCHMAN, Martin. BASE: Bielefeldský akademický vyhledávač. Ikaros [online]. Duben 2014, roč. 18, č. 4 

[cit. 2015-04-01]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://ikaros.cz/base-bielefeldsky-akademicky-vyhledavac. 

2
 LOCHMAN, Martin. Systém CORE. Ikaros [online]. Červenec 2014, roč. 18, č. 7 [cit. 2015-04-01]. ISSN 

1212-5075. Dostupný z: http://ikaros.cz/system-core. 

3
 LOCHMAN, Martin. Portál elektronických disertací DART-Europe. Ikaros [online]. Květen 2014, roč. 18, č. 5 

[cit. 2015-2015-04-01]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://ikaros.cz/portal-elektronickych-disertaci-dart-

europe. 

4
 LOCHMAN, Martin. Portál OpenAIRE. Ikaros [online]. Březen 2015, roč. 19, č. 3 [cit. 2015-04-01]. ISSN 

1212-5075. Dostupný z: http://ikaros.cz/portal-openaire. 

http://ikaros.cz/base-bielefeldsky-akademicky-vyhledavac
http://ikaros.cz/system-core
http://ikaros.cz/portal-elektronickych-disertaci-dart-europe
http://ikaros.cz/portal-elektronickych-disertaci-dart-europe
http://ikaros.cz/portal-openaire
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charakteristiky získané při statistické analýze. Hlavní metodou pouţitou v tomto úseku práce 

je srovnávací analýza. Součástí kapitoly je vyhodnocení poznatků získaných v předchozích 

kapitolách a uvedení moţnotí a perspektiv jejich budoucího vývoje.  

Vzhledem k povaze tématu a zpracovaných informačních zdrojů je v práci uţito oborové 

terminologie v anglickém jazyce. Termíny jsou přeloţeny do češtiny, vţdy s odkazem na 

jejich původní znění. Vlastní jména sluţeb a digitálních archivů a jednotlivé poloţky 

metadatového záznamu jsou přeloţeny jen v případech, kdy bylo moţné uvést jednoznačný 

překlad.  

Bibliografické citace jsou vytvořeny v souladu s pravidly bibliografického popisu, jak jej 

uvádí mezinárodní norma ČSN ISO 690
5
. V rámci samotného textu jsou upraveny do podoby 

průběţných poznámek pod čarou a posléze uspořádány abecedně dle záhlaví v seznamu 

literatury. Součástí práce je také seznam uţitých zkratek. Obrazová dokumentace, tabulky 

a grafy jsou vzhledem k povaze a cílům práce umístěny přímo v textu a jejich seznam je 

uveden na konci práce.    

                                                           
5
 ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních 

zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, březen 2011. 39 s. 

Třídící znak 01 0197. 
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1. Teoretická východiska služeb nad digitálními archivy 

V této kapitole jsou představeny základní termíny, se kterými se v textu dále pracuje a které 

tvoří základní stavební kameny problematiky digitálních archivů a institucionálních 

repozitářů i četných sluţeb nad nimi působícími. Důraz je přitom kladen jak na ustálené 

a kodifikované definice, tak i na současnou literaturu dokumentující vývoj a směřování těchto 

sluţeb. Stručně jsou také nastíněna specifika současné scény komunikace informací ve vědě 

a výzkumu v prostředí Internetu. 

 

1.1. Základní termíny 

Prvním z termínů, které je nezbytně nutné definovat, je digitalizace (někdy také označovaná 

jako digitální konverze). Definice z databáze TDKIV ji vymezuje jako „technologii 

reformátování, která spočívá v převedení dokumentu do elektronické (digitální) podoby. 

Součástí digitalizace bývá i tvorba metadat, které jsou ukládány společně s daty. Výsledkem 

digitalizace je dokument v obrazové nebo textové podobě“
6
.  

Neméně významným termínem je digitální dokument (oborová terminologie připouští i uţití 

termínu elektronický dokument, popřípadě elektronická publikace). Podle normy ČSN 

ISO 690-2 z roku 2000 se jedná o „dokument, který se od tištěných typů dokumentů odlišuje 

nikoliv obsahovými, ale formálními vlastnostmi, zejména digitálním způsobem záznamu 

informací a z něho vyplývající větší nezávislostí a oddělitelností obsahu dokumentu od nosiče 

dat. Digitální uložení informace umožňuje aplikaci operativnějších individuálních metod 

práce s informacemi (vyhledávání, změny). Pro účely bibliografického popisu elektronických 

zdrojů se termínem elektronický dokument označuje zdroj, který obsahuje převážně textová 

data“
7
. 

Specifickým typem digitálního dokumentu je tzv. born digital (český ekvivalent termínu 

prozatím neexistuje, pozn. aut.). Born digital materiály nabyly na významu zejména 

v posledním desetiletí 90. let 20. století a z hlediska mnoţství začínají pomalu převládat nad 

tradičními typy dokumentů. Definice: „Digitální dokument, který vznikl s tím, že nebude mít 

                                                           
6
 VRBENSKÁ, Františka. Digitalizace dokumentů. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví 

a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-04-01]. Dostupné 

z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD.  

7
 CELBOVÁ, Ludmila. Elektronický dokument. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví 

a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-04-01]. Dostupné 

z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000870&local_base=KTD.  

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000870&local_base=KTD
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analogový ekvivalent, tj. nevznikl ani digitalizací analogové předlohy (například tištěné 

knihy), ani se nepočítá s tím, že by byl do analogové předlohy převeden. Příkladem je WWW 

stránka. Vzhledem k neexistenci analogového ekvivalentu se zvyšuje riziko jeho poškození, 

zkreslení nebo ztráty“
8
. 

Jeden z klíčových termínů, které se vztahují k problematice digitálních archivů, sluţeb 

a vyhledávačů, představuje také metadatový záznam. Podle oficiálního výkladu Metadatové 

iniciativy Dublinského jádra (angl. Dublin Core Metadata Initiative, také známa pod zkratkou 

DCMI) jde o: „syntakticky správnou reprezentaci popisných informací (metadat) pro 

informační zdroj. Například v případě metadat souboru Dublin Core se jedná o reprezentaci 

prvků Dublin Core definovanou pro popisovaný zdroj. Záznamy v dokumentech mohou být 

reprezentovány v syntaxi HTML, příp. XML“
9
. 

Tematicky blízkým termínem je i digitální sbírka, respektive digitální fond, definovaný 

následovně: „Knihovní fond
10

 v digitální formě obsahující různé typy elektronických 

dokumentů (např. elektronické časopisy, elektronické knihy, elektronické noviny, databáze 

přístupné online, informační zdroje na CD-ROM apod.)“
11

.   

 

1.2. Digitální archivy 

1.2.1. Definice a základní charakteristika  

Výše uvedené subjekty představují základní stavební kameny digitálních archivů. Ten lze 

nejlépe vymezit jako vnitřně organizovanou a strukturovanou sbírku dokumentů v digitální 

podobě, účelem jejíţ existence je dlouhodobé uchování a zpřístupňování těchto dokumentů. 

Můţe se přitom jednat o dokumenty, které původně vznikly v tradiční, tj. tištěné, podobě a do 

té digitální byly posléze převedeny, nebo tzv. born digital dokumenty
12

. Počátkem 21. století 

                                                           
8
 CUBR, Ladislav, HAVLOVÁ, Jaroslava. Born digital. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví 

a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-[ cit. 2015-04-01]. Dostupný 

z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014624&local_base=KTD.  

9
 CELBOVÁ, Ludmila. Metadatový záznam. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační 

vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-04-01]. Dostupný 

z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000546&local_base=KTD.  

10
 Na tomto místě je však nutné uvést, ţe nemusí jít jen o fond knihovny, který byl zdigitalizován.  

11
 CELBOVÁ, Ludmila. Digitální fond. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 

(TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000853&local_base=KTD.   

12
 CELBOVÁ, Ludmila. Digitální archiv. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační 

vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000852&local_base=KTD.   

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014624&local_base=KTD
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000546&local_base=KTD
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000853&local_base=KTD
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000852&local_base=KTD


17 

 

se v souvislosti s rozmachem zakládání digitálních archivů v rámci rozmanitých institucí 

začal uplatňovat také ve své podstatě synonymní termín institucionální repozitář
13,14

. Počátky 

rozvoje digitálních archivů sahají do počátku 90. let 20. století a jsou úzce spjaty s nástupem 

a rozšířením internetu. Právě ten představuje jeden z nejdůleţitějších předpokladů jejich 

existence – bez vytvoření sofistikované informační infrastruktury by ani zdaleka nemohly 

slouţit svému účelu.  

Dalšími dvěma neméně důleţitými předpoklady byla na jedné straně (resp. z pohledu 

producentů) vedle internetu také evoluce záznamových médií, které umoţňovaly pojmout 

velký objem digitálních dat a zároveň byly finančně relativně nenáročné, a na straně druhé 

(resp. z pohledu uţivatelů archivu) také dostupnost výkonných osobních počítačů. Díky 

neustávajícímu rozvoji v oblasti výpočetní techniky se kvalita digitálních archivů v prvním 

desetiletí 21. století výrazně zlepšila
15

.  

Naprosto nezbytným rysem digitálních archivů je také softwarové vybavení, které umoţňuje 

data v binární podobě uchovávat a především je také interpretovat, tedy převést do čitelné 

podoby. Vzhledem k rozmanitosti typů dokumentů (textové, zvukové, audiovizuální, 

multimediální, 3D objekty aj.) je při volbě formátů nutné postupovat opatrně, s ohledem na 

celou sadu klíčových kritérií, především otevřenost, rozšířenost, transparentnost. V závislosti 

na tom, do jaké míry je těmto kritériím vyhověno, byly formáty rozděleny do tří skupin: 

preferované (pro dlouhodobé uchovávání nejvhodnější), akceptované a neakceptované 

(s nízkou ţivotností). Preferovanými textovými formáty jsou v současné době například PDF 

nebo XML, pro zvukové dokumenty jsou to WAV nebo TIFF, pro audiovizuální kupříkladu 

MPEG-1
16

.  

Z hlediska softwaru je neméně důleţitý také vyhledávací systém, který umoţňuje data 

relevantní uţivatelským poţadavkům v digitálním archivu najít a správně identifikovat. 

                                                           
13

 Z hlediska oborové terminologie je však nutné mít na paměti, ţe slovo „repozitář“ také popisuje dílčí 

komponentu digitálního archivu. Navíc vzhledem k faktu, ţe takový archiv nemusí být určený výhradně pro 

jedinou instituci – naopak se můţe jednat o centralizované archivy s národním, popřípadě aţ celosvětovým 

rozsahem – lze digitální archiv pojmout i jako termín repozitáři nadřazený.   

14
 BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační sluţby. In: INFORUM 2006: 12. Ročník 

konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 

[online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2015-04-01]. [21 s.]. Dostupný z: 

http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva.pdf.  

15
 PSOHLAVEC, Stanislav. Přednosti a rizika digitálních dokumentů. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 12 [cit. 

2015-04-01]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/node/2064.  

16
 BERNAS, Jiří. Národní digitální archiv. Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 1, s. 22-29 [cit. 2015-04-01]. 

ISSN 1802-8772. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/bernas.htm.  

http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva.pdf
http://www.ikaros.cz/node/2064
http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/bernas.htm
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V závislosti na předmětu zpracování jsou posléze uţivateli prostřednictvím uţivatelského 

rozhraní prezentovány buď popisná metadata nebo plné texty
17

.  

Vedle zachování, interpretovatelnosti a vyhledatelnosti je dalším podstatným aspektem 

digitálního dokumentu v archivu také jeho popis. K tomu slouţí tzv. metadata
18

, informace 

týkající se nejen obsahové stránky dokumentu
19

, ale i jeho struktury
20

 a uchování/archivace
21

. 

V souladu s normou OAIS jsou všechna metadata k danému dokumentu v digitálním archivu 

součástí balíčku informací pro archivaci (angl. Archival Information Package, AIP), jehoţ 

zápis můţe být definován standardem METS (Metadata Encoding and Transmission 

Standard)
22

. Rozlišovány jsou také další dvě varianty balíčku informací: pro dodávání (angl. 

Submission Information Package, SIP), který v rámci přijímacího procesu producentem dodán 

do archivu, a pro rozšiřování (angl. Dissemination Information Package, DIP), který je 

poskytnut uţivateli
23

.  

Velmi důleţitým aspektem budování digitálních archivů je také otázka legislativní ochrany 

jejich datového obsahu. Autorské zákony v jednotlivých zemích upravují činnost digitálních 

archivů – tedy samotný proces digitalizace a následné uloţení na paměťové médium. 

Problematická situace však vyvstává u samotných dokumentů z hlediska uţivatelského 

přístupu k nim. Vzhledem k technologické podstatě vzdáleného přístupu jsou moţnosti 

odpovědných subjektů zabránit neoprávněnému přístupu značně omezené
24

.  

 

 

 

 

                                                           
17

 BRATKOVÁ, Eva, ref. 14.  

18
 BERNAS, Jiří, ref. 16.  

19
 Popisná metadata, např. název, autor, typ dokumentu, původce, datum vzniku, třídníky, kategorie, etc. 

20
 Strukturální metadata, která informují o souvislostech mezi jednotlivými částmi dokumentu. 

21
 Konzervační metadata, např. údaje o formátu souboru, změnách v digitálním obsahu, etc. 

22
 METS. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 

2001- , last modif. 14 July 2014 [cit. 2015-04-01]. Anglická verze. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/METS.  

23
 BRATKOVÁ, Eva, ref. 14. 

24 JÁNSKÁ, Lenka. Uchovávání dokumentů v knihovnách - digitalizace. Inflow: information journal [online]. 

2008, roč. 1, č. 4 [cit. 2015-04-01]. ISSN 1802-9736. Dostupný z: http://www.inflow.cz/uchovavani-dokumentu-

v-knihovnach-digitalizace. 

http://en.wikipedia.org/wiki/METS
http://www.inflow.cz/uchovavani-dokumentu-v-knihovnach-digitalizace
http://www.inflow.cz/uchovavani-dokumentu-v-knihovnach-digitalizace
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1.2.2. Přednosti a nedostatky digitálních archivů 

Vzhledem ke své technologické podstatě mají digitální archivy ve srovnání s archivy 

tradičními („kamennými“) celou řadu předností
25

:  

- Velikost digitálního archivu je vzhledem k fyzickým nárokům dokumentů 

v elektronické podobě prakticky neomezená, závisí pouze na kapacitě dostupných 

záznamových médií. 

- Z hlediska uţivatelů nabízejí digitální archivy mnohem jednodušší vyhledávání 

informací a moţnost simultánního přístupu většího mnoţství uţivatelů k danému 

dokumentu. 

- Digitální archivy bourají prostorové a časové hranice – díky správnému 

programovému vybavení jejich obsah můţe být přístupný prakticky kdykoliv 

a odkudkoliv  

Digitální archivy se ve své současné podobě na druhou stranu také potýkají s několika 

problémy či nevýhodami
26

: 

- Jeden z nejzávaţnějších problémů souvisí s formáty ukládaných dokumentů. 

Vzhledem k faktu, ţe jejich vývoj ubíhá takřka mílovými kroky, není neobvyklé, ţe 

nové verze těchto formátů jsou zpětně nekompatibilní, tj. není moţné je v nových 

systémech interpretovat. 

- Další problém je spojen s ţivotností dat v elektronické podobě. Nosiče, na které jsou 

data fixována, totiţ podléhají procesu zastarávání. Dlouhodobé uchování dokumentů 

tedy vyţaduje tzv. migraci, proces přenosu dat ze zastarávajících médií na nová.  

- K budování, provozu a správě digitálních archivů je také zapotřebí spolupráce 

specialistů z více vědních oborů, zejména výpočetní techniky – na rozdíl od tradičních 

archivů uţ tedy není doménou pouze knihovníků a archivářů. 

 

1.3. Komunikace informací ve vědě a výzkumu 

1.3.1. Stručná historie  

Komunikace informací ve vědě a výzkumu (angl. Scholarly communication) prošla během 

dvou tisíciletí moderní historie signifikantním vývojem. Její počátky sahají aţ do období 

                                                           
25

 PSOHLAVEC, Stanislav, ref. 15.  

26
 PSOHLAVEC, Stanislav, ref. 15. 
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antiky, kdy se nové poznatky prezentovaly ústní (přednášky) i písemnou formou. 

O organizované publikační činnosti však tehdy ještě nemohla být řeč.  

Podstatný obrat přineslo 17. století, kdy začala vycházet první tištěná vědecká periodika. 

Vědecké a výzkumné informace, zpočátku ve formě pouhých záznamů vědeckých pokusů, 

později článků doplněných o redukované texty (abstrakty a sumarizace), se tak staly 

dostupnými nejprve pro vědeckou komunitu a později i zainteresovanou veřejnost. 

Prostřednictvím korespondence a zasedání spolu také odborníci začali komunikovat ve větším 

měřítku neţ dříve. 

V průběhu následujících staletí se procesy a normy pro vytváření a šíření vědeckých poznatků 

pozvolna vyvíjely. Prudké změny v tomto trendu nastaly v 19. století, kdy došlo k rapidnímu 

nárůstu počtu odborných časopisů, a po 2. světové válce, kdy v publikačním průmyslu začaly 

převládat komerční firmy
27

.       

Pravděpodobně nejvýznamnějším mezníkem se ale stala druhá polovina 20. století, kdy se 

v souvislosti s rozvojem výpočetní techniky a záznamových médií odborné informace začaly 

kromě tradiční podoby tištěné vyskytovat také v elektronické podobě a kdy se také 

s nástupem komerčního internetu staly snáze šiřitelnými
28

. Neochvějnou pozici si vedle 

dosavadního způsobu publikování v 90. letech vydobylo elektronické publikování.   

V souvislosti s doslova exponenciálně rostoucím mnoţstvím odborných článků i časopisů se 

v posledním desetiletí uplynulého století objevil populární názor, ţe se vědecká komunikace 

dostala do stavu krize
29

. Vedle kvantity to byla také neúnosně se zvyšující cena, která vedla 

k tomu, ţe mnohé univerzity a příslušné akademické knihovny nemohly nadále odebírat 

všechny tituly relevantní k nabízeným oborům studia. Další oblast krize představovaly 

bariéry, které tradiční model vědeckého publikování stavěl mezi obsah a jeho potenciální 

příjemce: odborníci, kteří nebyli afilovaní s univerzitami a vědeckými institucemi, se tak 

nemohli k aktuálnímu výzkumu vůbec dostat. Slabinou komerčních časopisů existujících 

pouze v elektronické podobě se také stalo dlouhodobé uchovávání obsahu – jakmile jejich 

                                                           
27

 BELLARDO HAHN, Trudi, Mariann BURRIGHT a Heidi NICKISCH DUGGAN. Has the Revolution in 

Scholarly Communication Lived Up to Its Promise? Bulletin of the American Society for Information Science 

and Technology [online]. June/July 2011, vol. 37, no. 5 [cit. 2015-04-01]. ISSN 2373-9223. Dostupný z: 

https://www.asis.org/Bulletin/Jun-11/JunJul11_Hahn_Burright_Nickisch.pdf. 

28
 ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 80-200-0755-5. 

29
 Scholarly communication. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): 
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vydavatelé z jakéhokoliv důvodu ukončili činnost, přístup k němu mohl být nenávratně 

ztracen
30

.   

Výše uvedené problémy se staly důvodem k volání po radikální proměně vědecké 

komunikace. Její podstatou by mělo být především nahrazení existujícího ekonomického 

modelu publikování modelem novým, který by přiblíţil cenu relevantních materiálů 

rozpočtovým moţnostem akademických knihoven a zároveň zachoval jejich vysokou kvalitu 

skrze recenzní řízení. Změna by také vyţadovala větší svobodu pro autory s ohledem na 

nakládání s jejich vlastními pracemi: udrţeli by si tak právo uloţit kopii publikace do 

digitálního archivu či repozitáře, popřípadě ji zaslat komukoliv, kdo si ji vyţádal. 

Odstraněním finančních a právních bariér by se vědecké informace tak staly přístupnými 

všem bez rozdílu
31

.  

Odpovědí na toto volání, která do jisté míry naplňuje poţadavky navrhované proměny, se 

stalo tzv. hnutí za otevřený přístup (angl. Open Access movement). Jeho specifika 

i prognóza do budoucna jsou rozvedeny v následující podkapitole.  

 

1.3.2. Otevřený přístup 

1.3.2.1.Historie a základní principy 

Otevřený přístup
32

 je jedním z šesti základních principů
33

 tzv. otevřené vědy
34

 (angl. Open 

Science), iniciativy, která usiluje o to učinit vědecký výzkum, data a informace ve všech 

úrovních volně přístupné zainteresovaným stranám, bez ohledu na to, zda se jedná 

o odborníky nebo laickou veřejnost. Michael Nielsen, významný australský fyzik 

                                                           
30

 SUCHÁ, Ladislava. Nové modely vědeckého publikování. Brno, 2011. Rigorózní práce (PhDr.). Masarykova 

univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. Dostupný také z: 

http://is.muni.cz/th/65170/ff_r/Sucha_rigo_final.pdf.  

31
 BELLARDO HAHN, Trudi et al., ref. 27.  

32
 SUBER, Peter. Open Access. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 2012. MIT Press Essential 

Knowledge. ISBN 978-0-262-51763-8.  

33
 K dalším principům patří otevřená data (angl. Open Data), otevřený zdroj (angl. Open Source), otevřená 

metodologie (angl. Open Metodology), otevřená recenze (angl. Open Peer Review) a otevřené vzdělávací 

zdroje (angl. Open Educational Resources).  

34
 Open science. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia 

Foundation, 2001- , last modif. 26 November 2014 [cit. 2015-04-01]. Anglická verze. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_science.  
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a propagátor otevřené vědy, ji definuje jako „myšlenku, že vědecké poznatky všech druhů by 

měly být otevřeně sdíleny od samého počátku vědeckého procesu“
35

. 

Hlavním posláním hnutí za otevřený přístup (také zkratka OA) je zajistit bezprostřední 

a neomezený přístup k vědeckým publikacím a poznatkům na internetu a nabídnout tak 

alternativu k tradičnímu procesu vědecké publikační činnosti. Počátky hnutí sahají do 70. let 

20. století, kdy informatici a počítačoví vědci začali archivovat své články v anonymních FTP 

archivech. V 90. letech se k nim přidali odborníci na poli fyziky a v roce 1991 vznikl velmi 

slavný preprintový archiv arXiv.org.  

Oficiální definici a formální vymezení principů otevřeného přístupu však přineslo aţ nové 

tisíciletí. Klíčovým mezníkem se stala tzv. Budapešťská iniciativa (angl. Budapest Open 

Access Initiative, také zkratka BOAI) pořádaná Institutem pro otevřenou společnost (angl. 

Open Society Institute) v únoru 2002, kdy byla představena první definice a způsoby 

implementace otevřeného přístupu. V dubnu 2003 následovalo tzv. Prohlášení z Bethesdy 

(angl. Bethesda Statement on Open Access Publishing), které stanovilo konkrétní kroky pro 

rychlý a efektivní přechod k otevřenému publikování. Berlínská deklarace (angl. Berlin 

Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), která byla 

vystavena v říjnu 2003, posléze nejen přinesla aktuální definici OA, ale zároveň vyzvala 

odborníky a vědecké instituce z celého světa, aby přijali principy publikování s otevřeným 

přístupem za vlastní
36

.  

Výše uvedená veřejná prohlášení, souhrnně také označovaná jako BBB-iniciativy, tedy 

definují a dále specifikují dvě hlavní cesty (respektive strategie) k otevřenému publikování. 

První z nich představuje tzv. zlatá cesta (angl. Gold Open Access), kdy otevřený přístup 

k odbornému textu zajišťuje vydavatel časopisu, v němţ byl publikován. Můţe se přitom 

jednat o nekomerční (jejichţ provoz hradí třetí strana) nebo komerční periodika (v jejichţ 

případě náklady hradí autoři a reklama). Druhou strategii je tzv. zelená cesta (angl. Green 

Open Access), která vychází z procesu autoarchivace v OA repozitářích a v jejímţ případě tak 

přístup k pracím poskytují sami autoři
37

.  
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 Was ist Open Science. In: openscienceASAP [online]. Graz (Německo): Stefan Kasberger, 2000- [cit. 2015-

04-01]. Dostupný z: http://openscienceasap.org/open-science/.   

36
 BARTOŠEK, Miroslav. Open access – otevřený přístup k vědeckým informacím: Úvod do problematiky. 

Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. 20, č. 2 [cit. 2015-04-01]. ISSN 1212-0901. Dostupný z: 

http://webserver.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html.  

37
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Uvedené metody se však liší ve více aspektech. Tím základním je vztah k recenznímu řízení: 

zatímco OA časopisy, podobně jako konvenční periodika, řízení provádějí sami, OA 

repozitáře zpravidla zpřístupňují jiţ recenzované práce. Tento fakt se samozřejmě odráţí na 

výši celkových nákladů nutných pro provoz otevřeného publikování.  

Další aspekt reprezentují autorská a vydavatelská práva (neboli copyright). OA časopisy 

copyright obdrţí přímo od jeho drţitelů, coţ mimo jiné také znamená, ţe mohou generovat 

povolení k opětovnému uţití obsahu; provozovatelé OA repozitářů na druhé straně poţadují, 

aby jej získali autoři sami před tím, neţ v nich uloţí svá díla.  

Rozdíl je patrný také v charakteristice samotného obsahu předloţeného k otevřenému 

publikování. Zatímco OA časopisy akceptují pouze postprintové verze odborných prací, OA 

repozitáře nabízejí větší flexibilitu a příjmají preprinty i postprinty. Autorům navíc umoţňují 

uloţit materiály, které recenzovaná periodika nepublikují, jako zdrojové kódy, datasety, 

diplomové a disertační práce a další.  

Uvést je také nutné dva poddruhy, respektive stupně otevřeného přístupu, které mohou dále 

specifikovat výše uvedenou zlatou a zelenou cestu. Jedná se o tzv. gratis OA a tzv. libre OA. 

Přestoţe oba termíny byly představeny jiţ v rámci Budapešťské inciativy, s ohledem na jejich 

praktické vyuţití bylo zapotřebí je blíţe definovat. Gratis OA znamená, ţe daný vědecký 

materiál je uţivatelům k dispozici zdarma, k jeho řádnému uţití (angl. Fair use) však potřebují 

souhlas. Libre OA na druhou stranu nejen odstraňuje finanční bariéry, ale zároveň poskytuje 

i určitá práva k uţití díla
38

.  

 

1.3.2.2.Výhody otevřeného přístupu 

Adaptace principů publikování s otevřeným přístupem přináší celou řadu výhod
39

. Na straně 

autorů zvyšuje viditelnost, čtenost a dopad jejich odborných prací, posiluje moţnosti 

mezioborového výzkumu a spolupráce a urychluje tempo vědeckého výzkumu a inovací. Na 

straně institucí významnou měrou přispívá jejich základnímu poslání, tedy pokroku, 

odstraňuje bariéry v přístupu k vědeckým poznatkům, zvyšuje kvalitu vzdělávání 

zprostředkováním aktuálních relevantních studijních materiálů a zvyšuje jejich 

konkurenceschopnost. Na straně veřejnosti nabízí přístup k dříve nedostupným materiálům 
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 Why Open Access? In: SPARC [online]. Washington (D.C.): The Scholarly Publishing and Academic 
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vztahujícím se k zdraví, přírodnímu prostředí a dalším zájmovým oblastem a podněcuje 

k aktivnímu zapojení se v rámci tzv. občanské vědy (angl. Citizen science). V neposlední řadě 

na straně vlády, grantových agentur a dalších organizací podílejících se na financování vytváří 

transparentnost výsledků výzkumu, poskytuje nástroje k jejich správě a umoţňuje se vyhnout 

financování duplicitního výzkumu.  

 

1.3.2.3.Budoucnost otevřeného přístupu 

Vzhledem k faktu, ţe stále více akademických knihoven buduje své vlastní digitální 

repozitáře s otevřeným přístupem, lze předpokládat, ţe i v následujících letech a desetiletích 

budou právě tyto instituce hlavním katalyzátorem hnutí OA. Akademické knihovny a jejich 

personál tak zaujmou centrální roli v procesu vědecké komunikace nejen zprostředkováním 

přístupu k výzkumným datům v repozitářích, ale také jejich správou a šířením, vydáváním 

OA časopisů a poskytováním otevřených vzdělávacích zdrojů
40

. 

V souvislosti s výše uvedenou rostoucí důleţitostí knihoven lze očekávat také nevyhnutnou 

evoluci modelu otevřeného publikování. Zatímco v současnosti stále převládá dichotomie 

zlaté a zelené cesty (viz výše), v budoucnosti by měl nastat posun směrem k jednotným 

standardům kladoucím důraz na okamţitý a zároveň nelimitovaný přístup k vědecky vysoce 

hodnotným textům recenzovaným prostřednictvím redakční rady působící přímo v rámci 

institucionálních repozitářů.  

Současný trend také směřuje k propojování individuálních otevřených archivů v rámci 

národních a především nadnárodních struktur. Tyto snahy ilustruje například dosud největší 

program pro výzkum a inovace s názvem Horizont 2020
41

, který v roce 2012 schválila 

Evropská komise a jehoţ integrální součástí je adaptace politiky otevřeného přístupu napříč 

vědeckými pracovišti členských států a vytvoření jednotného portálu OpenAIRE (angl. 

OpenAIRE portal) zajišťujícího přístup k výsledkům vědecké činnosti (více v kapitole 3.5.).  
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1.3.3. Vědecké sociální sítě 

Rostoucí vyuţití digitálního obsahu ve výzkumu a v šíření odborných znalostí se na počátku 

21. století stalo klíčovou charakteristikou moderní vědy. Internet nejenţe odstranil časové 

a fyzické bariéry a umoţnil okamţitý přístup k vědeckým informacím, ale zároveň otevřel 

cestu pro vývoj efektivních komunikačních prostředků. Trendem se stala spolupráce 

v týmech, často na mezinárodní úrovni, která probíhá de facto ve virtuálním prostředí nebo 

přinejmenším prostřednictvím specifického softwaru pro snadnou komunikaci a sdílení dat. 

Pro uţití informačních technologií za účelem podpory existujících i nových forem výzkumu 

se ujal termín e-výzkum (angl. E-Research)
42

.  

Jeden v současné době z nejuţitečnějších nástrojů zaměřených na podporu komunikace 

informací vědecké povahy představují tzv. vědecké sociální sítě (angl. Social Research 

Network Sites, popř. Scientific Social Networks, dále zkratka SRNS)
43

. Tyto sítě, zaloţené na 

technologii Webu 2.0 a prvcích sociálních sítí, se objevily aţ v první dekádě 21. století 

(jednou z prvních je populární LinkedIn, který byl spuštěn v roce 2003). SRNS svým 

uţivatelům nabízejí celou řadu moţností a dílčích funkcí, které zahrnují: 

- Vytvoření uţivatelského profilu, u kterého lze dále specifikovat úroveň 

transparentnosti (veřejný/částečně veřejný). Profil (v závislosti na pravidlech dané 

SRNS) zahrnuje osobní informace týkající se vzdělání a oborového zaměření, 

zaměstnání i publikační činnosti.  

- Vytvoření seznamu ostatních vědců a výzkumníků, se kterými je daný uţivatel ve 

spojení.  

- Sdílení dokumentů a informací v rámci dané SRNS. 

- Spolupráci s ostatními vědci a výzkumníky registrovanými v dané SRNS. 

V závislosti na tom, na kterou z výše uvedených funkcí je v systému kladen důraz, se SRNS 

dají rozdělit do 4 základních skupin
44

:  
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- Výzkumné adresáře (angl. Research directory sites), které slouţí k identifikaci osoby 

vědce na základě různých kritérií. 

- Sítě ke zvýšení povědomí o výzkumu (angl. Research awareness sites), jejichţ cílem 

je umoţnit vědcům spravovat dynamická data v rámci jejich uţivatelského profilu 

a oboru. 

- Sítě pro správu výzkumu (angl. Research management sites), které zahrnují nástroje 

pro podporu práce s vědeckými informacemi a publikační činnosti. 

- Sítě pro vědeckou spolupráci (angl. Research collaboration sites), které zprostředkují 

virtuální prostředí pro společnou vědeckou a výzkumnou činnost. 

Mezi nejvyuţívanější SRNS se v současné době řadí ResearchGate, Mendeley, Academia, 

ResearcherID, COS Scholar Universe a další.  
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2. Úvod do problematiky služeb nad digitálními archivy 

V následující podkapitole je nastíněn vývoj sluţeb nad digitálními archivy od počátku 21. 

století do současnosti. Pozornost je věnována zejména jejich charakteristikám a parametrům 

a tomu, jakých změn dostály v průběhu jejich patnáctiletého vývoje. Dále je představen 

seznam sluţeb, který slouţí jako základ pro výběr čtyř reprezentantů podrobněji 

analyzovaných a porovnávaných v další kapitole, a jejich pracovní typologie.  

 

2.1. Vývoj služeb 

2.1.1. Období před vznikem Iniciativy otevřených archivů 

Počátky integrace digitálních archivů, respektive vzniku sluţeb a platforem, které by 

uţivatelům umoţňovaly z jednotného rozhraní vyhledávat informace z různých datových 

úloţišť, sahají jiţ do druhé poloviny 90. let uplynulého století. Jedním z prvních – a dodnes 

nejvýznamnějších – systémů splňujících výše uvedenou charakteristiku je sluţba RePEc
45

 

(zkratka pro Research Papers in Economics), která vznikla v roce 1997. Jedná se v podstatě 

o mezinárodní distribuovanou digitální knihovnu pro oblast ekonomie, která pomocí tzv. 

Guildfordského protokolu46 stahuje metadatové záznamy z repozitářů institucí, které jsou 

členy systému RePEc, do vlastní metadatové databáze. Právě Guildfordský protokol je jedním 

z prvních komunikačních protokolů určených pro sklízení metadat z kooperujících úloţišť
47

.  

Protokol je zaloţen na HTTP (popřípadě FTP) a skriptovacím jazyku Perl. Je implementován 

v systému, který funguje na distribuovaném principu: data z jednotlivých archivů jsou 

rozšířena na několik internetových stránek (angl. sites), z nichţ kaţdá se skládá z lokálního 

archivu a periodicky aktualizovaných kopií ostatních (vzdálených) archivů. V rámci celého 

systému jsou tedy tyto stránky „zrcadleny“. Guildfordský protokol také definuje vlastní 

formát pro kódování informací o primárních dokumentech – ReDIF (zkratka pro Informační 

formát výzkumného dokumentu, angl. Research Document Information Format)
48

.  

Dalším významným systémem, jehoţ kořeny sahají do 90. let, byla Síťová technická 

referenční knihovna pro počítačovou vědu NCSTRL (angl. Networked Computer Science 

                                                           
45

 RePEc – Research Papers in Economics [online]. St. Louis (Missouri): NetEc Group, 1997- [cit. 2015-04-01]. 

Dostupné z: http://repec.org/. 

46
 KRICHEL, Thomas. Guildford protocol [online]. Greenvale (New York): Open Library Society, Inc., 2006- 

[cit. 2015-04-01]. Dostupný z: http://openlib.org/acmes/root/docu/guilp.html.  

47
 Efektivnější komunikační protokol, který představuje protokol OAI-PMH, v té době ještě neexistoval.  

48
 KRICHEL, Thomas, ref. 46.  

http://repec.org/
http://openlib.org/acmes/root/docu/guilp.html


28 

 

Technical Reference Library)
49

. Podobně jako u výše uvedeného systému RePEc se jednalo 

o distribuovanou digitální knihovnu zaměřenou na oblast počítačové vědy, která původně 

fungovala na principu federace distribuovaných FTP archivů, z nichţ kaţdý disponoval 

vlastním indexem metadat. Komunikaci informací a dat mezi centrálním vyhledávacím 

rozhraním a příslušnými archivy zajišťoval dnes jiţ nepouţívaný protokol Dienst. Ten 

digitální knihovnu modeloval jako sadu dokumentů, z nichţ kaţdý je opatřený jedinečným 

identifikátorem DocID. Dienst pracoval s příkazy zakódovanými v řetězci URL; ty však byly 

specifické pro kaţdou jednotlivou sluţbu tvořící výslednou digitální knihovnu
50

. 

Opomenout nelze ani Síťovou digitální knihovnu diplomových a disertačních prací NDTLD 

(angl. Networked Digital Library of Theses and Dissertations)
51

, která vznikla v roce 1996. 

Stejně jako v případě výše uvedených sluţeb se jedná o distribuovanou digitální knihovnu 

zaměřenou na elektronické disertační práce, která původně adaptovala bývalý protokol Dienst 

(v roce 2001 byl nahrazen protokolem OAI-PMH) a definovala metadatovou specifikaci 

ETD-MS (angl. Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations). Do systému 

NDLTD se v průběhu téměř dvaceti let zapojilo významné mnoţství univerzit z USA i ze 

světa a v současné době patří k nejvýznamnějším sluţbám zaměřeným na zpřístupňování 

elektronických disertací.  

 

2.1.2. Iniciativa otevřených archivů a protokol OAI-PMH 

Klíčovým mezníkem se stal rok 1999, kdy byla zaloţena mezinárodní Iniciativa otevřených 

archivů (angl. Open Archives Initiative)
52

. V říjnu téhoţ roku se v Santa Fe konalo setkání 

představitelů nejvýznamnějších digitálních archivů a technických odborníků na elektronické 

publikování. Jeho cílem bylo prodiskutovat otázky vzájemné součinnosti elektronických 

archivů a budování nadstavbových sluţeb určených pro koncové uţivatele. Na konferenci byl 
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představen model Univerzální preprintové sluţby (UPS)
53

, který stanovil dvě základní role: 

„poskytovatele dat“ (angl. Data provider), který provozuje datová úloţiště a zpřístupňuje 

v nich uloţené digitální objekty tak, aby bylo moţné sklízet jejich metadata, a „poskytovatele 

sluţeb“ (angl. Service provider), který vystavovaná metadata sklízí za účelem budování 

vlastní metadatové databáze a poskytování nadstavbových sluţeb nad touto databází. 

Současně s modelem UPS byl vytvořen transportní protokol nazvaný podle místa konání 

konference Santa Fe konvence (angl. Santa Fe Convention)
54

. Představoval první etapu 

a zároveň první verzi ve vývoji protokolu OAI-PMH (Protokol iniciativy otevřených archivů 

pro sklizeň metadat, angl. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting); 

zaloţen byl ještě příkazech protokolu Dienst
55

.  

V roce 2001 byla výše uvedená verze nahrazena verzí novou (v1.0) – v té době 

experimentální, která jiţ nesla jméno OAI-PMH. Ta jiţ pro výměnu metadat představila 

soubor prvků nekvalifikovaného schématu Dublin Core, byla zaloţena na transportním 

protokolu HTTP s vyuţitím poţadavků GET a POST a odpovědích ve formátu XML 

a vyuţívala vlastní příkazy, resp. soubor šesti základních příkazů56: 

- Identify, který slouţí k získání základních informací o archivu 

- ListMetadataFormats, který poskytuje seznam dostupných metadatových formátů 

- ListSets, který poskytuje informace o uspořádání, respektive struktuře záznamů 

v archivu 

- ListIdentifiers, který poskytuje jen hlavičky záznamů 

- ListRecords, který sklízí metadatové záznamy z archivu 

- GetRecord, který poskytuje konkrétní metadatový záznam z archivu  

V roce 2002 byla vydána poslední (jiţ stabilní) verze protokolu (v2.0). V porovnání 

s předchozí verzí byla rozšířena o metadata popisující zdrojové objekty. Zároveň byl vytvořen 
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jediný povinný formát Dublin Core ´oai_dc´ (nekvalifikovaný DC), který je definovaný 

schématem OAI-PMH DC XML57.  

 

2.1.3. Vývoj po roce 2000 

Krátce po svém zaloţení nabyla Iniciativa otevřených archivů na významu a v jejím rámci 

začali provozovatelé registrovat své digitální archivy, institucionální repozitáře, digitální 

knihovny i nově vznikající sluţby.  

Vůbec prvním zaregistrovaným systémem byla v roce 2000 sluţba ARC (angl. zkratka pro 

A Cross Archive Search Service). Zároveň byla také prvním poskytovatelem sluţeb, který 

vycházel z modelu UPS a implementoval protokol OAI-PMH
58

. Provozovatelem sluţby ARC 

byla Výzkumná skupina pro digitální knihovny na Univerzitě Old Dominion (angl. Old 

Dominion University Digital Library Research Group)
59

. Sluţba nabízela moţnosti 

jednoduchého a pokročilého vyhledávání i prohlíţení a uţitečné nástroje pro následnou práci 

s vyhledanými informacemi. K 22. březnu 2001 jiţ disponovala 325 814 metadatovými 

záznamy sklizenými z celkem 18 archivů a repozitářů. 

Dalším významným systémem, který vznikl na počátku nového tisíciletí, byla v roce 2002 

sluţba OAIster
60

. Vznikla na Michiganské univerzitě (angl. University of Michigan) za 

finanční podpory Nadace Andrewa W. Mellona (angl. Andrew W. Mellon Foundation). Cílem 

bylo vytvořit systém schopný prohledávat zdroje dostupných digitálních knihoven. V průběhu 

následujících let se ze sluţby OAIster stal jeden z nejvýznamnějších agregátorů metadat na 

světě. V současné době ji provozuje OCLC a její metadatovou databázi tvoří více neţ 30 

miliónů záznamů pocházejících z více neţ 1 500 zdrojových archivů.   
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Vedle výše uvedených sluţeb v průběhu následujících let vznikly další, které byly taktéţ 

zaregistrovány v rámci iniciativy OAI. Zakládány byly na národní i mezinárodní úrovni, 

zaměřovaly se na specifický obor, skupinu oborů nebo naopak pokrývaly všechny oblasti 

lidského vědění a metadatové záznamy sklízely z archivů, které byly zaregistrovány
61

 v rámci 

iniciativy OAI jako poskytovatelé dat, i repozitářů, databází a úloţišť provozovaných při 

univerzitách, vědeckých institutech a dalších entitách.  

Vedle víceoborových sluţeb také pokračoval vývoj systémů zaměřených na zpřístupňování 

elektronických disertačních prací. Uvést lze například dnes jiţ zaniklou sluţbu Australské 

digitální disertace ADT (angl. Australian Digital Theses)
62

, která byla do provozu uvedena 

v roce 2000. Sluţba, koordinovaná Radou knihovníků australských univerzit CAUL (angl. 

Council of Australian University Librarians), se v roce 2005 stala oficiálním 

Australoasijským programem pro digitální disertace (angl. Australasian Digital Theses 

Program). Pomocí protokolu OAI-PMH sklízela metadatové záznamy z repozitářů univerzit 

v Austrálii a na Novém Zélandu. V roce 2010 ale byla její činnost ukončena.  

Současně s tím, jak rostl počet sluţeb, začalo také docházet k pozvolné změně jejich 

charakteru. Nejvíce se tato změna týkala nadstavbových sluţeb, kdy k moţnostem 

vyhledávání a prohlíţení indexu metadatové databáze přibyly například citační nástroje 

a sluţby signálního informování. Zde je potřeba uvést dnes jiţ zaniklou sluţbu CiteBase 

Search, která byla v roce 2001 spuštěna na Southamptonské univerzitě (angl. University of 

Southampton) v rámci čtyřletého britského projektu Open Citation Project (OpCit). Sluţba 

pomocí protokolu OAI-PMH od poskytovatelů dat sklízela metadatové záznamy e-printů, 

analyzovala jejich citace a na základě této analýzy byla posléze schopná záznamy 

propojovat
63

.  

Nástup a rozmach technologií Webu 2.0 v prvním desetiletí 21. století se promítnul i do 

vývoje sluţeb nad digitálními archivy. Jako příklad lze uvést dnes jiţ zaniklou sluţbu 

ColLib
64

, která byla spuštěna v roce 2005 Magnusem Engerem, studentem na norské 

Univerzitě v Tromsø. Jednalo se o hybridní platformu zaloţenou na principu wiki, která na 
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jedné straně umoţňovala sklízení metadatových záznamů dokumentů z oblasti knihovní 

a informační vědy pomocí protokolu OAI-PMH a na druhé straně implementovala taggování 

sklizených záznamů, jejich shlukování do kategorií a anotování uţivateli.   

Významný krok ve vývoji sluţeb představoval projekt DRIVER (Digital Repository 

Infrastructure Vision for European Research), který v roce 2006 iniciovala Evropská komise. 

Projekt si kladl za cíl vybudovat robustní infrastrukturu zahrnující digitální archivy 

a institucionální repozitáře v celoevropském měřítku, která by jednoduchým způsobem 

zprostředkovala přístup k výsledkům evropské vědecké činnosti pro odborníky i širší 

veřejnost. Ve své první fázi, která proběhla v letech 2006–2007 vznikla testovací verze 

systému, který fungoval na bázi sklízení metadatových záznamů ze zdrojových archivů 

s otevřeným přístupem a poskytování vyhledávacího rozhraní formou webového portálu.  

Druhá fáze (v letech 2007–2009) jiţ představila kvalitní a stabilní infrastrukturu, zaloţenou 

na softwarové platformě D-NET. Oproti předchozí fázi se vyznačovala řadou inovací, 

zejména rozšířením o zdrojové archivy s nepublikovaným obsahem a jinými neţ textovými 

zdroji (zvukové a audiovizuální materiály, primární data, obrázky, prezentace a další) 

a rozšířením nadstavbových sluţeb pro uţivatele. Specifikem se také stala konstrukce tzv. 

„přidruţených publikací“ (angl. Enhanced publications), tedy propojování jednotlivých 

informačních objektů do logických celků
65

. V polovině roku 2012 jiţ portál DRIVER 

umoţňoval vyhledávání více neţ 5 miliónů metadatových záznamů pocházejících z více neţ 

330 archivů a repozitářů.  

Změna v charakteristikách sluţeb nad digitálními archivy se týkala také podstaty sklízených 

dat. V roce 2011 byl na Institutu znalostních médií při Otevřené univerzitě (angl. Knowledge 

Media Institute, The Open University) představen britský systém CORE
66

 (Connecting 

Repositories). Ten, na rozdíl od ostatních poskytovatelů sluţeb, neagreguje pouze metadatové 

záznamy, nýbrţ i kopie plných textů primárních dokumentů, a buduje tak vlastní plnotextovou 

databázi. K sémantickému obohacení sklízených dat navíc vyuţívá principy dolování z textů 

(angl. text mining) a vedle sady sluţeb s přidanou hodnotou nabízí také programovatelné 

rozhraní pro strojový přístup (angl. Application Programming Interface, téţ jako zkratka 

API).  
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2.1.4. Registry digitálních archivů 

Svébytnou kapitolu vývoje sluţeb nad digitálními archivy představují online dostupné registry 

a rejstříky digitálních archivů a institucionálních repozitářů. Vedle webového adresáře 

iniciativy OAI, kam byly registrovány jako poskytovatelé dat, je nutné také zmínit světovou 

registrační databázi ROAR
67

 (Registry of Open Access Repositories). Databáze vznikla roku 

2003 na Southamptonské univerzitě (angl. University of Southampton) s původním cílem 

zajistit efektivnější správu repozitářů a úloţišť vyuţívajících softwarovou platformu Eprints. 

Brzy v jejím rámci začaly být registrovány také archivy vyuţívající jiná softwarová řešení 

i některé sluţby (např. RePEc a NDLTD). K 1. březnu 2015 jiţ databázi tvořilo 3 924 

záznamů. Ty lze pohodlně vyhledávat pomocí klasického dotazového vyhledávání, popřípadě 

prohlíţení rejstříků. K dispozici je dokonce i funkce plnotextové vyhledávání obsahu 

jednotlivých archivů zaloţené na nástroji ‚Google Custom Search‘. 

Opomenout nelze ani registrační databázi OpenDOAR
68

 (Directory of Open Access 

Repositories). Ta byla zaloţena roku 2005 na Nottinghamské univerzitě (angl. University of 

Nottingham) a k 1. březnu 2015 v ní bylo zaregistrováno jiţ 2 833 archivů i – podobně jako 

v případě databáze ROAR – sluţeb (např. RePEc). Databáze nabízí vícehlediskové 

vyhledávání i prohlíţení záznamů repozitářů a některých sluţeb a sofistikované statistické 

nástroje. Podobně jako databáze ROAR i lze je uţivatelům nabízena moţnost plnotextového 

vyhledávání v obsazích archivů.  

Další online databází, která podobným způsobem registrovala repozitáře, jejichţ obsah bylo 

moţné sklízet pomocí protokolu OAI-PMH, byla databáze Openarchives.eu
69

. Spuštěna byla 

roku 2006 společností Horizons Unlimited srl se sídlem v Boloni. Jejím cílem bylo pomoci 

vědecké komunitě i širší veřejnosti při vyhledání digitálních sbírek a repozitářů vyhovujících 

protokolu OAI-PMH a zároveň zprostředkovat bránu (angl. gateway service) pro vyhledávání 

metadatových záznamů skrze nejvýznamnější poskytovatele sluţeb včetně sluţby OAIster, 

RePEc a NCSTRL. Na rozdíl od výše uvedených databází ROAR a OpenDOAR si 

provozovatelé Openarchives.eu navíc zakládali na vícejazyčném popisu repozitářů. Databáze 

nicméně zanikla v roce 2009. 
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2.1.5. Současný stav 

Vývoj sluţeb nad digitálními archivy je v posledních letech a v současnosti neodmyslitelně 

spjat s principy otevřeného přístupu. Rozmach otevřeného publikování a implementace politik 

a strategii otevřeného přístupu v institucionálních repozitářích se pozitivně projevuje na faktu, 

ţe poskytovatelé sluţeb ve valné většině případů ve výsledku zprostředkují přístup 

k primárním dokumentům.  

Roste také význam poskytovatelů sluţeb ve vztahu ke komunikaci výsledků vědeckého 

výzkumu. Zde je nutné uvést příklad portálu OpenAIRE
70

 (Open Access Infrastructure for 

Research in Europe), který navazuje na výše uvedený projekt DRIVER. Portál, který vznikl 

v roce 2009 v rámci tříletého projektu Evropské komise, si klade za cíl představit robustní 

infrastrukturu, zaloţenou na softwarové platformě D-NET, v jejímţ rámci jsou všechny 

výstupy vědecké činnosti v Evropě ukládány, propojovány, hodnoceny a zpřístupňovány. 

Portál se momentálně nachází ve třetí fázi svého vývoje, označené jako OpenAIRE2020, která 

je přímo svázaná s Rámcovým programem pro výzkum a inovace Evropské unie Horizont 

2020.  

Trendem současnosti je také propojování sluţeb se sociálními sítěmi, jak běţného – 

Facebook, Twitter, Google+ a další, tak i vědeckého charakteru – jako příklad lze uvést sítě 

Mendeley a ResearchGate. Zajišťována je také interoperabilita s externími citačními nástroji 

typu Zotero a systémy pro přidělování trvalých digitálních identifikátorů typu ORCID.  

Problémem, kterému jsem čelil při zpracování diplomové práce, je zastaralost a do značné 

míry i nepřesnost rejstříků poskytovatelů sluţeb. Rejstřík publikovaný na webových stránkách 

Iniciativy OAI obsahuje velké mnoţství záznamů sluţeb, které v současné době jiţ v provozu 

nejsou. Zároveň jsou v něm uvedeny systémy, které svou podstatou neodpovídají 

charakteristikám sluţeb nad digitálními archivy, jako například webový nástroj Repository 

Explorer
71

 k testování otevřenosti archivů na základě příkazů protokolu OAI-PMH nebo 

bývalá mezisluţba DP9
72

 pro přidělování permanentních adres URL metadatovým 

záznamům.  
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 OpenAIRE [online], ref. 4.   
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 Open Archives Initiative – Repository Explorer [online]. Cape Town (Jihoafrická republika): University of 

Cape Town, 2000- [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: http://re.cs.uct.ac.za/.  
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 DP9- An OAI Gateway Service for Web Crawlers [online]. Norfolk (Virginia): Old Dominion University, 

2001- [cit. 2015-03-23]. Dříve dostupný z: http://arc.cs.odu.edu:8080/dp9/index.jsp.  
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2.2. Charakteristika a parametry služeb nad digitálními archivy 

Na základě výše uvedeného rozboru jejich vývoje je moţné sluţby nad digitálními archivy 

definovat následujícím způsobem: jedná se o webové platformy zaloţené na specifickém 

softwaru, které jsou provozovány externími entitami (vědeckými a akademickými 

insititucemi, popřípadě institucemi a organizacemi komerčního charakteru) a které pomocí 

softwarové aplikace (resp. protokolu pro komunikaci dat) „sklízejí“ metadatové záznamy 

primárních dokumentů, popřípadě kopie primárních dokumentů samotných ze zdrojových 

archivů (resp. poskytovatelů dat) za účelem budování vlastní organizované metadatové, 

popřípadě i plnotextové, databáze opatřené vyhledávacím systémem a uţivatelským 

rozhraním. Vzhledem k faktu, ţe v současné době převáţná většina sluţeb vyuţívá standard 

OAI-PMH, je vhodné zde uvést definici přímo z jeho dokumentace, podle které poskytovatelé 

sluţeb „vydávají příkazy poskytovatelům dat a používají metadata jako základ pro budování 

služeb s přidanou hodnotou“
73

. 

Ve výsledku tedy tyto sluţby nejen zprostředkují jednotný přístup do různých datových 

zdrojů, zejména tedy jiţ zmiňovaných digitálních archivů a knihoven, webových 

univerzitních repozitářů, úloţišť šedé literatury i zdrojů hlubokého webu, ale současně také 

zajišťují celou řadu dalších dílčích nadstavbových sluţeb, včetně
74

:  

- Prohlíţení indexů (angl. Browsing) 

- Slovníku synonym a překladů do jiných jazyků 

- Moţnosti propojení na sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+, etc.) 

- Kompatibility s mobilními zařízeními (Smartphones, Tablety, etc.) 

- Moţnosti vytvoření vlastního uţivatelského účtu pro efektivní práci s vyhledanými 

metadatovými záznamy (včetně tvorby personalizovaných seznamů) 

- Podpory různých externích citačních manaţerů 

- Různých nástrojů pro statistickou analýzu primárních archivů a repozitářů 

- Zásuvného modulu pro internetové prohlíţeče 
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 Open Archives Initiative Frequently Asked Questions (FAQ). In: Open Archives Initiative [online]. Ann Arbor 

(Michigan): The Open Archives Initiative, 2000- [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: 

http://www.openarchives.org/documents/FAQ.html.  
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2.3. Seznam služeb 

2.3.1. Sledované údaje 

V následující části je představen seznam sluţeb nad digitálními archivy. Jedná se o širší výběr 

jejich představitelů, protoţe není běţnými postupy moţné zjistit úplnou mnoţinu sluţeb ve 

světě, včetně těch na úrovni států a lokálních systémů. K vypracování seznamu bylo vyuţito 

především seznamu registrovaných poskytovatelů sluţeb na webových stránkách Iniciativy 

otevřených archivů (http://www.openarchives.org/service/listproviders.html)
75

, dále také 

stručných seznamů uvedených ve webovém rozhraní britského fulltextového vyhledávače 

SHERPA (http://www.sherpa.ac.uk/repositories/)
76

 a na stránkách Úřadu Spojeného 

království pro knihovní a informační síťování (angl. UKOLN – United Kingdom Office for 

Library and Information Networking, http://iplus.ukoln.ac.uk/component-

function/aggregator.html)
77

.  

V rámci kaţdého záznamu v seznamu jsou uvedeny následující údaje: 

NÁZEV: název sluţby (v původním jazyce)  

URL: hypertextový odkaz vedoucí na webové sídlo sluţby 

STAV: zdali je sluţba ještě v provozu nebo jiţ zanikla 

PROVOZOVATEL: organizace nebo instituce, která sluţbu provozuje (v původním jazyce) 

ZAMĚŘENÍ: obsahové zaměření sluţby (v češtině); sluţby mohou být jednooborové, 

víceoborové nebo univerzální 

GEGRAFICKÉ POKRYTÍ: úroveň, na které jsou sluţby provozovány; jedná se o úroveň 

národní, mezinárodní nebo světovou 

PROTOKOL: protokol uţívaný pro sklizeň metadat 

POVAHA ZDROJŮ: povaha zdrojů, které sklízené záznamy popisují; jedná se o zdroje 

výhradně textové nebo textové i jiné povahy 
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DRUHY DOKUMENTŮ: údaj vztahující se k rozmanitosti druhů dokumentů, na které se 

sluţby zaměřují; jedná se tak o sluţby zaměřené výlučně na jeden druh dokumentu nebo 

naopak na více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: počet archivů/repozitářů, ze kterých sluţba 

sklízí metadatové záznamy 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: počet záznamů v metadatové databázi sluţby 

POPIS: stručná anotace sluţby (v češtině) 

Vzhledem k faktu, ţe značné mnoţství sluţeb v současnosti jiţ nefunguje, nebylo moţné 

v některých záznamech uvést všechny údaje. V takovém případě je uvedeno „nezjištěno“, 

popřípadě „není relevantní údaj“. Záznamy v následující části (podkapitola 2.3.2.) jsou 

abecedně uspořádány podle počátečního písmene názvu sluţeb.  

 

2.3.2. Seznam záznamů služeb 

ADT (Australian Digital Theses) 

STAV: zanikla 

URL: http://adt.caul.edu.au/  

PROVOZOVATEL: Council of Australian University Librarians CAUL (Austrálie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: jeden druh dokumentu (Elektronické disertace) 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 24 (k červnu 2002) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 710 (k červnu 2002) 

POPIS: 

Sluţba ADT se zaměřovala na elektronické disertační práce vzniklé na univerzitách v Austrálii a na Novém 

Zélandu. Pomocí protokolu OAI-PMH sklízela jejich metadatové záznamy a budovala vlastní databázi opatřenou 

vyhledávacím rozhraním. Sluţba také zahrnovala retrospektivní zpracování disertací.  

 

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva ARA 

STAV: v provozu 

URL: http://ara.srce.hr/  

PROVOZOVATEL: Sveučilišni računski centar (Chorvatsko) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

http://adt.caul.edu.au/
http://ara.srce.hr/
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POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 13 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 138 372 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Agregátor chorvatských repozitářů a archivů ARA pomocí protokolu OAI-PMH sklízí a agreguje metadatové 

záznamy z chorvatských úloţišť (institucionálních repozitářů, digitálních a webových archivů, archivů časopisů 

i databází vědeckých dat). Agregátor ARA nabízí přehledné uţivatelské rozhraní k vyhledávání i prohlíţení 

metadatové databáze i moţnost vytvoření uţivatelského účtu. 

 

ARC (A Cross Archive Search Service) 

STAV: nefunkční 

URL: http://arc.cs.odu.edu/  

PROVOZOVATEL: Old Dominion Univerzity Digital Library Research Group (USA) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 18 (k 22. březnu 2001)  

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 325 814 (k 22. březnu 2001) 

POPIS: 

Sluţba ARC byla vůbec prvním poskytovatelem sluţeb, který byl zaregistrován v rámci Iniciativy otevřených 

archivů. Byla zaloţena na modelu UPS a vyuţívala protokol OAI-PMH ke sklízení metadatových záznamů 

z různých digitálních archivů a repozitářů včetně archivů arXiv.org, CogPrints a M.I.T. Theses.  

 

Avano  

STAV: nefunkční 

URL: http://www.ifremer.fr/avano/  

PROVOZOVATEL: Bibliothèque La Pérouse (Francie) 

ZAMĚŘENÍ: víceoborové (mořské vědy) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 141 (ke květnu 2009) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: více neţ 163 000 (ke květnu 2009) 

POPIS: 

Avano byl poskytovatel sluţeb se zaměřením na oblast mořských věd, který provozovala Bibliothèque La 

Pérouse ve Francii. Pomocí protokolu OAI-PMH sklízel záznamy z digitálních archivů a repozitářů a budoval 

vlastní metadatovou databázi opatřenou rozhraním pro vyhledávání. 

 

http://arc.cs.odu.edu/
http://www.ifremer.fr/avano/
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BASE: Bielefeld Academic Search Engine 

STAV: v provozu 

URL: http://www.base-search.net/  

PROVOZOVATEL: Universitätsbibliothek, Universität Bielefeld (Německo) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 3 436 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 71 574 639 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Bielefeldský akademický vyhledávač (angl. Bielefeld Academic Search Engine, dále zkratka BASE) v současné 

době patří k nejkvalitnějším a nejvyuţívanějším poskytovatelům sluţeb nad digitálními archivy, který se 

primárně soustředí na webové akademické zdroje s otevřeným přístupem. Pomocí protokolu OAI-PMH sklízí 

metadatové záznamy z více neţ 3 400 zdrojových archivů a repozitářů.   

 

BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações) 

STAV: v provozu 

URL: http://bdtd.ibict.br/  

PROVOZOVATEL: IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Brazílie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální  

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: jeden druh dokumentu (Elektronické disertace) 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 94 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 264 140 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Sluţba BDTD plní funkci národní digitální knihovny zaměřené na diplomové a disertační práce. Z archivů 

a repozitářů univerzit, které jsou členy systému BDTD, pomocí protokolu OAI-PMH sklízí metadatové záznamy 

a buduje jednotnou centralizovanou databázi opatřenou vyhledávacím rozhraním.  

 

Callima (The Open Archive Search Engine) 

STAV: nefunkční (zanikla roku 2007) 

URL: http://www.callima.com/  

PROVOZOVATEL: infoball GmBh (Německo) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové  

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

http://www.base-search.net/
http://bdtd.ibict.br/
http://www.callima.com/
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CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 8 (k roku 2007) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 253 000 (k roku 2007) 

POPIS: 

Callima byl akademický vyhledávač, který indexoval obsah významných archivů s otevřeným přístupem včetně 

archivů arXiv.org, CogPrints, BioMed Central a NACA. Svým uţivatelům tak zajišťoval jednotný přístup ke 

značnému mnoţství zdrojů.  

 

CitebaseSearch 

STAV: nefunkční (zanikla) 

URL: http://www.citebase.org/  

PROVOZOVATEL: University of Southampton (Velká Británie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální  

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: necelých 465 000 (k dubnu 2006) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 6 (k dubnu 2006) 

POPIS: 

CitebaseSearch představuje experimentální sluţbu tehdejšího doktoranda T. Brodyho, která byla vyvinuta 

v rámci americko-britského projektu OpCit (zkratka pro Projekt otevřených citací, angl. The Open Citation 

Project). Principem jejího fungování je sklízení záznamů pomocí protokolu OAI-PMH a budování vlastní 

metadatové databáze opatřené vyhledávacím rozhraním a citačními nástroji.  

 

Clio-i: Integrador de Repositórios 

STAV: nefunkční (webové rozhraní disponuje nefunkčními odkazy) 

URL: http://www.liber.ufpe.br/clioi  

PROVOZOVATEL: LIBER, UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Brazílie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 10 (k 12. červnu 2007) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 42 059 (k 12. červnu 2007)  

POPIS: 

Brazilský systém Clio-i vyuţívá protokolu OAI-PMH ke sklízení metadatových záznamů i plných textů 

dokumentů z repozitářů s otevřeným přístupem z celého světa (zastoupeny jsou například Archiv elektronických 

disertací Pittsburghské univerzity nebo Digitální sbírky Wisconsinské univerzity). Uţivatelům nabízí jednoduché 

a pokročilé vyhledávací rozhraní i reţim prohlíţení rejstříků.  

 

colLib  

STAV: nefunkční (zanikla roku 2007) 

http://www.citebase.org/
http://www.liber.ufpe.br/clioi
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URL: http://collib.info/  

PROVOZOVATEL: Universitetet i Tromsø (Norsko) 

ZAMĚŘENÍ: jednooborové (knihovní a informační věda) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 5 (k prosinci 2005) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 4 389 (k prosinci 2005) 

POPIS: 

colLib byl netradiční projekt studenta Magnuse Engera s cílem zjistit, jestli materiály pocházející z repozitářů 

s otevřeným přístupem mohou být organizovány koncovými uţivateli. Jednalo se tak o hybridní platformu plnící 

funkce poskytovatele sluţeb podle definice OAI a zároveň obohacenou o prvky Webu 2.0 (wiki). Sklizené 

metadatové záznamy tak mohly být uţivateli ručně „otaggovány“, propojeny na jiné záznamy nebo shlukovány 

do skupin podle obsahového zaměření.  

 

CORE: Connecting Repositories 

STAV: v provozu 

URL: http://core.ac.uk/  

PROVOZOVATEL: Knowledge Media Institute, The Open University (Velká Británie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální  

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové  

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 659 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 24 271 248 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Systém CORE představuje významný projekt sluţby nad digitálními archivy celosvětového rozsahu, který sklízí 

a agreguje data z repozitářů a dalších typů úloţišť s otevřeným přístupem. Primárním cílem systému je agregovat 

obsah s otevřeným přístupem z různých archivů po celém světě, tento obsah obohatit a zajistit k němu přístup 

prostřednictvím dílčích sluţeb. 

 

Cross Archive Search Services for Indian Repositories (CASSIR) 

STAV: v provozu 

URL: http://casin.ncsi.iisc.ernet.in/  

PROVOZOVATEL: National Centre for Science Information, Indian Institute of Science, Bangalore (Indie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

http://collib.info/
http://core.ac.uk/
http://casin.ncsi.iisc.ernet.in/
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CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 33 (k lednu 2012) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: více neţ 180 000 (k lednu 2012) 

POPIS: 

Sluţba CASSIR je součástí probíhajícího projektu „Vývoj sluţeb institucionálních výzkumných repozitářů 

zaloţených na OAI v Indii“ (angl. Development of OAI-Based Institutional Research Repository Services in 

India). Sluţba vyuţívá protokolu OAI-PMH ke sklízení dat z indických archivů s otevřeným přístupem a buduje 

vlastní metadatovou databázi opatřenou moţnostmi vyhledávání a prohlíţení.  

 

CYCLADES 

STAV: v provozu 

URL: http://www.ercim.eu/cyclades/  

PROVOZOVATEL: European Research Consortium for Informatics and Mathematics (Itálie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: nezjištěno 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Systém CYCLADES představuje otevřené virtuální prostředí, které svým uţivatelům kromě základních funkcí 

vyhledávání v archivech s otevřeným přístupem také nabízí nástroje ke spolupráci, například filtrování 

a doporučování záznamů, jiných uţivatelů, komunit a sbírek. Provozovatelé mohou také své archivy v rámci 

systému registrovat.  

 

DART-Europe 

STAV: v provozu 

URL: http://www.dart-europe.eu/  

PROVOZOVATEL: Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (Nizozemsko) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: mezinárodní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: jeden druh dokumentu (Elektronické disertace) 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 103 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 580 008 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Internetový portál elektronických disertací DART-Europe představuje jedinečný výsledek strategické spolupráce 

výzkumných knihoven a knihovnických konsorcií za účelem zlepšení globálního přístupu k evropským 

disertacím. Jeho účelem je vědecké komunitě zprostředkovat jednotné online rozhraní, které na jedné straně 

nabídne ničím nelimitovaný přístup k významným evropským odborným dokumentům v elektronické podobě 

a na druhé straně podpoří myšlenku digitálního publikování právě tohoto typu prací.  

 

http://www.ercim.eu/cyclades/
http://www.dart-europe.eu/
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digitAlexandria 

STAV: nefunkční (zanikla k 26. listopadu 2013) 

URL: http://www.digitalexandria.com/  

PROVOZOVATEL: digitAlexandria (Itálie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální  

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 100 (k 13. červenci 2006)  

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 801 802 (k 13. červenci 2006) 

POPIS: 

digitAlexandria byla netradičním typem distribuované digitální knihovny zaloţené na principu peer-to-peer sítí. 

Kromě moţností vyhledávání a prohlíţení metadatových záznamů také nabízela softwarové nástroje k tvorbě 

vlastních digitálních archivů libovolné velikosti (slouţící potřebám jednotlivců nebo naopak celých institucí). 

 

DL-Harvest 

STAV: nefunkční (zanikla roku 2009) 

URL: http://dlharvest.sir.arizona.edu/service_provider.php  

PROVOZOVATEL: University of Arizona (USA) 

ZAMĚŘENÍ: jednooborové (Informační věda a technologie) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 14 (k 11. listopadu 2009) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 38 934 (k 11. listopadu 2009) 

POPIS:  

DL-Harvest je sluţbou Digitální knihovny pro informační vědu a technologie DLIST (angl. Digital Library of 

Information Science and Technology), která sklízí metadatové záznamy z různých archivů s otevřeným 

přístupem včetně archivů arXiv.org, ELIS a OCLC Research publications.  

 

DP9 

STAV: nefunkční  

URL: http://arc.cs.odu.edu:8080/dp9/index.jsp  

PROVOZOVATEL: Old Dominion University (USA) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

http://www.digitalexandria.com/
http://dlharvest.sir.arizona.edu/service_provider.php
http://arc.cs.odu.edu:8080/dp9/index.jsp
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CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 410 (k 25. září 2008)  

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

DP9 představuje bránu (angl. Gateway service) s otevřeným zdrojovým kódem, která umoţňuje konvenčním 

vyhledávačům typu Google nebo Yahoo! (které nepodporují protokol OAI) indexovat obsahy digitálních archivů 

jako poskytovatelů dat. Sluţba DP9 poskytuje individuálním metadatovým záznamům trvalou adresu URL 

a umoţňuje, aby byly vyhledatelné pomocí poţadavků protokolu OAI-PMH. Na rozdíl od většiny ostatních 

sluţeb ale DP9 nebuduje vlastní metadatovou databázi; její kvalita tedy závisí na zdrojových archivech.  

 

EThOS: e-theses online service 

STAV: v provozu 

URL: http://ethos.bl.uk/  

PROVOZOVATEL: British Library (Velká Británie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: jeden druh dokumentu (Elektronické disertace) 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 131 (k roku 2014) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: více neţ 380 000 (k roku 2014) 

POPIS: 

Cílem britské sluţby EthOS je maximalizovat viditelnost a dostupnost disertačních a kvalifikačních prací 

vzniklých na britských institucích vyššího vzdělání. Sluţba pomocí protokolu OAI-PMH sklízí metadatové 

záznamy z archivů a repozitářů a buduje vlastní metadatovou databázi. Webové rozhraní nabízí moţnosti 

jednoduchého a pokročilého vyhledávání i nadstandardní sluţby dodání tištěných kopií disertačních prací.  

 

Federacja bibliotek cyfrowych 

STAV: v provozu 

URL: http://fbc.pionier.net.pl/  

PROVOZOVATEL: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Polsko) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 123 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 2 265 937 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Sluţba Federacja bibliotek cyfrowych představuje sadu pokročilých síťových sluţeb zaloţených na digitálních 

zdrojích polských digitálních knihoven a repozitářů, které jsou součástí sítě PIONIER. Digitální zdroje, které 

jsou v síti zahrnuty, jsou vytvářeny akademickými institucemi, knihovnami, muzei i vědeckými centry. 

 

 

http://ethos.bl.uk/
http://fbc.pionier.net.pl/
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GAVO data center searchable VO registry 

STAV: v provozu  

URL: http://dc.zah.uni-heidelberg.de/wirr/q/ui/fixed  

PROVOZOVATEL: Zentrum für Astronomie, Universität Heidelberg a German Astrophysical Virtual 

Observatory (Německo) 

ZAMĚŘENÍ: jednooborové (Astronomie) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: nezjištěno 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Registr GAVO svým uţivatelům nabízí webové rozhraní, které umoţňuje přístup ke sklízeným metadatům 

z oblasti astronomie. K dispozici je také moţnost zpřístupnit přímo databázi Mezinárodní aliance virtuálních 

observatoří (angl. International Virtual Observatory Alliance) pomocí standardu RegTAP.  

 

GEO-LEO 

STAV: v provozu  

URL: http://www.geo-leo.org/  

PROVOZOVATEL: SUB Göttingen a Universitätsbibliothek der Technische Universität Bergakademie Freiberg 

(Německo) 

ZAMĚŘENÍ: víceoborové (vědy o Zemi a těţba) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: nezjištěno 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Německá digitální knihovna GEO-LEO nabízí přes 6 miliónů bibliografických záznamů dokumentů z oblasti věd 

o Zemi a těţby. Zároveň také sklízí tematicky podobné metadatové záznamy z repozitářů, katalogů a databází. 

Reţim jednoduchého a pokročilého vyhledávání i prohlíţení rejstříků je snadno dostupný z webového rozhraní 

lokalizovaného do německého jazyka.  

 

Harvester@UABT 

STAV: v provozu 

URL: http://harvester.univ-tlemcen.dz/  

PROVOZOVATEL: Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen (Alţírsko) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální  

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

http://dc.zah.uni-heidelberg.de/wirr/q/ui/fixed
http://www.geo-leo.org/
http://harvester.univ-tlemcen.dz/


46 

 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 4 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 3 038 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Sluţba Harvester@UABT pomocí protokolu OAI-PMH sklízí metadatové záznamy i kopie primárních 

dokumentů z digitálních archivů s otevřeným přístupem. Prostřednictvím webového rozhraní je uţivatelům 

k dispozici reţim jednoduchého a pokročilého vyhledávání i další nástroje pro práci se záznamy.  

 

HISPANA 

STAV: nedostupná 

URL: http://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd  

PROVOZOVATEL: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Španělsko) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 203 (k 27. květnu 2014)  

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 4 830 824 (k 27. květnu 2014) 

POPIS:  

Španělská sluţba HISPANA agreguje metadatové záznamy z digitálních sbírek muzeí, archivů a knihoven 

i z institucionálních repozitářů a zprostředkuje tak přístup k národnímu kulturnímu dědictví i vědeckému 

bohatství státu. Její nedílnou součástí je zároveň adresář všech digitalizačních projektů a iniciativ ve Španělsku.  

 

iCite 

STAV: nefunkční 

URL: http://icite.sissa.it/  

PROVOZOVATEL: SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Itálie) 

ZAMĚŘENÍ: jednooborové (Fyzika) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 1 (k 10. únoru 2003) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 150 984 (k 10. únoru 2003) 

POPIS: 

Sluţba iCite plnila roli automatického citačního systému zaměřeného na odborná periodika z oblasti fyziky. 

Pomocí protokolu OAI-PMH sklízela metadatové záznamy od poskytovatelů dat.  

 

Intute Repository Search 

STAV: nefunkční (zanikla v červenci 2011) 

http://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd
http://icite.sissa.it/
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URL: http://www.intute.ac.uk/irs  

PROVOZOVATEL: Joint Information Systems Committee (Velká Británie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 90 (k lednu 2009) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Sluţba Intute Repository Search umoţňoval vyhledávat data uloţená v britských institucionálních repozitářích. 

Pomocí protokolu OAI-PMH z nich sklízel metadatové záznamy a následně je ukládal do vlastní databáze 

opatřené vyhledávacím rozhraním.  

 

IRS: Institutional Repository Search 

STAV: v provozu 

URL: http://irs.mimas.ac.uk/  

PROVOZOVATEL: Mimas (Velká Británie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 130 (k roku 2014) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Britská agregační sluţba IRS byla původně vyvinuta Komisí propojených informačních systémů a v současné 

době je provozována skupinou Mimas. Na rozdíl od valné většiny ostatních popisovaných sluţeb sluţba IRS 

vyuţívá specifické softwarové nástroje: tzv. konceptuální vyhledávání (angl. Conceptual Search), které nabízí 

moţnost vyhledávat dokumenty na základě podobnosti slov k určitému konceptu, nikoliv přesné shody termínů, 

a dolování z textů.   

 

MeIND (Metadata on Internet Documents) 

STAV: nefunkční (webové rozhraní disponuje nefunkčními odkazy) 

URL: http://www.meind.de/  

PROVOZOVATEL: Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (Německo) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů  

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: nezjištěno 

http://www.intute.ac.uk/irs
http://irs.mimas.ac.uk/
http://www.meind.de/
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CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 26 985 (k 24. září 2004) 

POPIS: 

Poskytovatel sluţeb MeIND sklízel metadatové záznamy z různých německých institucionálních repozitářů. 

Z hlediska typu primárního zdroje se zaměřoval na disertační a kvalifikační práce, články, periodika 

a digitalizované materiály.  

 

METALIS 

STAV: nefunkční (zanikla roku 2011) 

URL: http://metalis.cilea.it/  

PROVOZOVATEL: AEPIC Project (Itálie) 

ZAMĚŘENÍ: jednooborové (Knihovní a informační věda) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 9 (k listopadu 2008) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Poskytovatel sluţeb METALIS pomocí protokolu OAI-PMH sklízel metadatové záznamy i plné texty 

primárních dokumentů z oblasti knihovní a informační vědy.  

 

NCSTRL 

STAV: nefunkční (vyhledávání a prohlíţení informací nelze realizovat) 

URL: http://www.ncstrl.org/ 

PROVOZOVATEL: Old Dominion University a University of Virginia (USA) 

ZAMĚŘENÍ: jednooborové (Počítačová věda) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: Dienst, OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: více neţ 100 (k roku 2001) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: více neţ 20 000 (k roku 2001) 

POPIS: 

Distribuovaná digitální knihovna NCSTRL zprostředkuje jednotný přístup k technickým zprávám 

a elektronickým tiskům z institucí, laboratoří a oddělení v oblasti počítačové vědy. Systém původně vyuţíval 

komunikační protokol Dienst; ten však byl později, v roce 2001, nahrazen protokolem OAI-PMH. 

 

NDLTD  

STAV: v provozu 

URL: http://www.ndltd.org/  

PROVOZOVATEL: Virginia Polytechnic Institute and State University (USA) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

http://metalis.cilea.it/
http://www.ncstrl.org/
http://www.ndltd.org/
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GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: Dienst, OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: jeden druh dokumentu (Elektronické disertace) 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 137 (k 30. červnu 2013) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 3 112 286 (k 30. červnu 2013) 

POPIS: 

Sluţba NDLTD představuje distribuovanou digitální knihovnu zaměřenou na elektronické disertační 

a diplomové práce, které pochází z univerzit v USA i ve světě. Sluţba původně ke sklízení metadat pouţívala 

protokol Dienst; ten byl později nahrazen protokolem OAI-PMH. V současné době patří k nejvýznamnějším 

systémům zprostředkujícím přístup k elektronickým disertacím na světě.  

 

NORA 

STAV: v provozu  

URL: http://www.ub.uio.no/nora/search.html  

PROVOZOVATEL: Openaccess.no (Norsko) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 16 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 94 739 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Sluţba NORA sklízí metadatové záznamy z norských univerzitních repozitářů a několika výzkumných institutů.  

 

OAIster 

STAV: v provozu  

URL: http://www.oaister.org  

PROVOZOVATEL: Online Computer Library Center (USA) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiného druhu 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: více neţ 1 500 (k roku 2014) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: více neţ 30 miliónů (k roku 2014) 

POPIS: 

Nadnárodní sluţba OAIster pomocí protokolu OAI-PMH sklízí metadatové záznamy z archivů s otevřeným 

přístupem po celém světě. Záznamy jsou posléze vyhledatelné prostřednictvím katalogu WorldCat.org.  

 

http://www.ub.uio.no/nora/search.html
http://www.oaister.org/


50 

 

OASIC 

STAV: nefunkční (zanikla roku 2005) 

URL: http://oasic.ccsd.cnrs.fr/  

PROVOZOVATEL: Centre pour la Communication Scientifique Directe (Francie) 

ZAMĚŘENÍ: jednooborové (Komunikační a informační vědy) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 3 (k 3. dubnu 2005)  

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Sluţba OASIC představovala vyhledávač zaměřený na francouzské články, disertační práce a memoáry z oblasti 

komunikační a informační vědy. Zprostředkovala jednotný přístup k archivům s otevřeným přístupem v uvedené 

oblasti. 

 

OpenAIRE portal 

STAV: v provozu 

URL: https://www.openaire.eu/  

PROVOZOVATEL: OpenAIRE Consortium (Belgie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: mezinárodní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 579 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 9 980 369 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Portál OpenAIRE představuje jeden z nejvýznamnějších projektů sluţeb nad digitálními archivy 

a institucionálními repozitáři s otevřeným přístupem v oblasti vědy, výzkumu a inovací v 21. století. Jeho 

hlavním cílem je skrze jednotné uţivatelské rozhraní zprostředkovat přístup k výsledkům vědecké činnosti ve 

formě elektronických dokumentů rozmanitých typů a formátů v celoevropském měřítku. 

 

Openarchives.eu 

STAV: nefunkční (zanikla roku 2009) 

URL: http://www.openarchives.eu/  

PROVOZOVATEL: Horizons Unlimited srl (Itálie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální  

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: není relevantní údaj 

DRUHY DOKUMENTŮ: není relevantní údaj 

http://oasic.ccsd.cnrs.fr/
https://www.openaire.eu/
http://www.openarchives.eu/
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CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: není relevantní údaj 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Openarchives.eu byl evropský průvodce digitálních archivů a institucionálních repozitářů, které umoţňují 

sklízení záznamů pomocí protokolu OAI-PMH. Jeho hlavní součást tvořil index samotných archivů včetně 

popisů sbírek, které obsahují. Zároveň nabízel moţnost vyhledávat metadatové záznamy skrze další 

poskytovatele sluţeb včetně sluţeb OAIster, RePEc a NCSTRL.   

 

Open Archives Initiative – Repository Explorer 

STAV: v provozu 

URL: http://re.cs.uct.ac.za/  

PROVOZOVATEL: Digital Libraries Laboratory at the University of Cape Town (Jihoafrická republika) 

ZAMĚŘENÍ: není relevantní údaj 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: není relevantní údaj 

PROTOKOL: není relevantní údaj 

POVAHA ZDROJŮ: není relevantní údaj  

DRUHY DOKUMENTŮ: není relevantní údaj 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: není relevantní údaj  

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: není relevantní údaj 

POPIS:   

Interaktivní webový nástroj Repository Explorer byl původně vyvinut na Virginijské univerzitě. Jeho hlavním 

účelem je pomoci při zakládání a vytváření digitálních archivů a repozitářů – umoţňuje testovat otevřenost 

těchto archivů na základě příkazů protokolu OAI-PMH.  

 

Perseus 

STAV: v provozu  

URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/search?redirect=true  

PROVOZOVATEL: Tufts University (USA) 

ZAMĚŘENÍ: víceoborové (Humanitní vědy) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: nezjištěno 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Digitální knihovna Perseus pomocí protokolu OAI-PMH sklízí záznamy z repozitářů, které jsou registrovány 

v rámci Iniciativy otevřených archivů jako poskytovatelé dat, a buduje vlastní metadatovou databázi opatřenou 

vyhledávacím rozhraním.  

 

PLEIADI: Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi 

Istituzionali 

STAV: v provozu 

http://re.cs.uct.ac.za/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/search?redirect=true
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URL: http://www.openarchives.it/pleiadi/  

PROVOZOVATEL: Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell’Italia 

Nord-orientale CINECA (Itálie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 60 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 960 650 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Portál PLEIADI slouţí jako italská národní platforma, která pomocí protokolu OAI-PMH sklízí metadatové 

záznamy odborných prací z institucionálních repozitářů, digitálních archivů a archivů odborných periodik. Portál 

uţivatelům nabízí rozhraní pro jednoduché a pokročilé vyhledávání a prohlíţení i návazné sluţby zaměřené na 

práci se záznamy (řazení dle relevance, doporučování dalších zdrojů, signální informování RSS). 

 

Public Knowledge Project Open Archives Metadata Harvester 

STAV: nefunkční (zanikl roku 2005) 

URL: http://www.pkp.ubc.ca/harvester  

PROVOZOVATEL: University of British Columbia (Kanada) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální  

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 117 (k 7. dubnu 2005) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 121 752 (k 7. dubnu 2005) 

POPIS: 

Sluţba Public Knowledge Harvester pomocí protokolu OAI-PMH sklízí metadatové záznamy primárních 

dokumentů ze zdrojových archivů. V současné době jiţ sluţba k dispozici není.  

 

RePEc: Research Papers in Economics 

STAV: v provozu 

URL: http://repec.org/  

PROVOZOVATEL: dobrovolníci z lokálních archivů 

ZAMĚŘENÍ: jednooborové (Ekonomie) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: Guildfordský protokol 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 1 750 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 1 733 212 (k 1. dubnu 2015) 

http://www.openarchives.it/pleiadi/
http://www.pkp.ubc.ca/harvester
http://repec.org/
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POPIS: 

RePEc (v plném znění Research Papers in Economics) představuje projekt decentralizované bibliografické 

databáze, která umoţňuje přístup k pracovním materiálům, odborným článkům, knihám i sborníkům z oblasti 

ekonomie, finančnictví a jim příbuzných věd. Na rozdíl od valné většiny ostatních poskytovatelů sluţeb RePEc 

vyuţívá Guildfordský protokol ke komunikaci metadat. 

 

RepUK 

STAV: nefunkční 

URL: http://repuk.ukoln.ac.uk/  

PROVOZOVATEL: UKOLN – United Kingdom Office for Library and Information Networking (Velká 

Británie) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 148 (k 22. dubnu 2012) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 1 286 165 (k 22. dubnu 2012) 

POPIS:   

Sluţba RepUK pomocí protokolu OAI-PMH agregovala metadatové záznamy z britských institucionálních 

repozitářů do vlastní databáze. Kromě moţností vyhledávání informací také svým uţivatelům nabízela prototyp 

sluţby zaměřené na business intelligence.  

 

SAIL-eprints 

STAV: nefunkční 

URL: http://eprints.bo.cnr.it/  

PROVOZOVATEL: CNR Area della Ricerca di Bologna (Itálie) 

ZAMĚŘENÍ: víceoborové (Přírodní vědy, vědy o Zemi, počítačové vědy a elektronika) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 76 (k 13. dubnu 2008) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 397 066 (k 13. dubnu 2008) 

POPIS:   

SAIL-eprints byl italský poskytovatel sluţeb, který pomocí protokolu OAI-PMH sklízel metadatové záznamy 

primárních dokumentů z výše uvedených oblastí z archivů a repozitářů s otevřeným přístupem. Ačkoliv se 

primárně zaměřoval na záznamy prací autorů afilovaných s institutem CNR, mezi poskytovateli dat byly 

zahrnuty také archivy z celého světa. 

 

ScientificCommons 

STAV: nefunkční (zanikla roku 2013) 

URL: http://www.scientificcommons.org/  

http://repuk.ukoln.ac.uk/
http://eprints.bo.cnr.it/
http://www.scientificcommons.org/
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PROVOZOVATEL: Universität St. Gallen (Švýcarsko) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 1 269 (ke 4. lednu 2012) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 38 245 864 (ke 4. lednu 2012) 

POPIS:   

Sluţba ScientificCommons vznikla s cílem podpořit ideologii hnutí otevřeného přístupu zaloţením největšího 

archivu vědeckých znalostí a informací svého druhu na světě. Pomocí protokolu OAI-PMH sklízela metadatové 

záznamy z repozitářů a zároveň vědcům umoţňovala sluţbu vkládání plných textů jejich prací v rámci procesu 

tzv. cachování. Webové rozhraní bylo vybaveno vyhledávačem a nabízelo doplňkové sluţby pro práci s daty, 

signální informování pomocí RSS a interoperabilitu s citačním nástrojem Zotero.  

 

Scirus 

STAV: nefunkční (zanikla roku 2014) 

URL: http://www.scirus.com/  

PROVOZOVATEL: Elsevier (Nizozemsko) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: nezjištěno 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: přes 370 miliónů (k počátku roku 2014) 

POPIS:   

Vyhledávač Scirus se zaměřoval výhradně na vědecký obsah dostupný jak z volně přístupných webových 

stránek a úloţišť, tak ze zdrojů hlubokého webu. Jeho cílem bylo vědecké komunitě poskytnout jednotnou 

platformu, která by umoţňovala zpřístupnit dokumenty vysoké informační hodnoty. Mimo jiné také pomocí 

protokolu OAI-PMH sklízel metadata z archivů s otevřeným přístupem. 

 

Sheet Music Consortium 

STAV: v provozu 

URL: http://digital2.library.ucla.edu/sheetmusic/  

PROVOZOVATEL: University of California, Los Angeles (USA) 

ZAMĚŘENÍ: jednooborové (Hudba, resp. noty) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové  

DRUHY DOKUMENTŮ: jeden druh dokumentu (Noty) 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 39 (k 1. dubnu 2015) 

http://www.scirus.com/
http://digital2.library.ucla.edu/sheetmusic/
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CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 498 294 (k 1. dubnu 2015) 

POPIS: 

Sluţba Sheet Music Consortium, která funguje v rámci digitální knihovny Kalifornské univerzity, usiluje 

o vybudování otevřené ucelené sbírky digitalizovaných not. Pomocí protokolu OAI-PMH sklízí záznamy od 

poskytovatelů dat, kterými jsou archivy a repozitáře ostatních amerických univerzit.  

 

SuUB Bremen 

STAV: v provozu 

URL: http://suche.suub.uni-bremen.de/  

PROVOZOVATEL: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (Německo) 

ZAMĚŘENÍ: univerzální 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: nezjištěno 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Státní a univerzitní knihovna v Bremen provozuje online katalog, ve kterém jsou zahrnuty poskytovatelé dat 

s otevřeným přístupem. K těm patří archivy arXiv.org, PubMed Central, BioMed Central a repozitáře při 

různých německých univerzitách.  

 

TORII 

STAV: nefunkční 

URL: http://torii.sissa.it/  

PROVOZOVATEL: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA (Itálie)  

ZAMĚŘENÍ: víceoborové (Fyzika, počítačová věda) 

GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: světové 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: nezjištěno  

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: nezjištěno 

POPIS: 

Portál TORII vznikl s cílem poskytnout jednotný přístup k různým archivům s otevřeným přístupem v oblasti 

fyziky a počítačové vědy.  

 

Université Numérique Ingénierie et Technologie 

STAV: v provozu 

URL: http://www.unit.eu/  

PROVOZOVATEL: Foundation UNIT (Francie) 

ZAMĚŘENÍ: víceoborové (Inţenýrství, technologie) 

http://suche.suub.uni-bremen.de/
http://torii.sissa.it/
http://www.unit.eu/
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GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ: národní 

PROTOKOL: OAI-PMH 

POVAHA ZDROJŮ: textové i jiné povahy 

DRUHY DOKUMENTŮ: více druhů dokumentů 

CELKOVÝ POČET ZDROJOVÝCH ARCHIVŮ: 7 (k 1. dubnu 2015) 

CELKOVÝ POČET ZÁZNAMŮ: 1 940 (k 1. dubnu 2015)  

POPIS: 

UNIT je představitelem tzv. digitální univerzity, která shromaţďuje vzdělávací materiály v elektronické podobě 

a nabízí k nim volný přístup pro studenty a učitele z oblasti inţenýrství a technologii.   
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2.4. Pracovní třídění a typologie služeb 

Sluţby nad digitálními archivy lze na základě výše uvedeného seznamu rozdělit podle 

několika základních hledisek. Zároveň je však nutné podotknout, ţe mnoho sluţeb včetně 

těch, které jsou dále podrobeny detailní analýze, lze zařadit do více kategorií.  

Jedním z nejdůleţitějších hledisek je hledisko geografické. Na jeho základě lze vyčlenit 

sluţby provozované na úrovni: 

- národní, které jsou provozovány jen v rámci jednoho státního celku a sklízí metadata 

z lokálních archivů (např. EThOS: e-theses online service nebo Federacja bibliotek 

cyfrowych) 

- mezinárodní, které sklízí metadata z archivů z několika různých zemí (např. DRIVER 

nebo OpenAIRE) 

- světové, které usilují o co nejširší záběr (např. OAIster nebo Scirus) 

Dalším klíčovým hlediskem je oborové zaměření. Podle něj se můţe jednat o sluţby: 

- jednooborové, které cíleně sklízí metadatové záznamy dokumentů ze specifického 

vědního oboru (např. RePEc pro oblast ekonomie nebo ColLib pro oblast knihovní 

a informační vědy) 

- víceoborové, které se zaměřují na skupinu souvisejících disciplín (např. Avano pro 

oblast mořských věd nebo TORII pro oblast fyziky a počítačové vědy) 

- univerzální, které pokrývají všechny vědecké oblasti (např. BASE: Bielefeld 

Academic Search Engine nebo OAIster) 

Uvést je nutné také hledisko povahy zdrojů, které sklízené metadatové záznamy popisují. 

Rozlišit tak lze sluţby zaměřené na zdroje: 

- pouze textové (např. DART-Europe nebo CORE)  

- textové i jiné povahy včetně materiálů zvukových, audiovizuálních, typu softwaru, 

primárních dat a souborů dat (např. DRIVER nebo OpenAIRE) 

Paralelně s uvedeným hlediskem lze aplikovat také hledisko druhů dokumentů, na jehoţ 

základě je moţné vyčlenit sluţby zaměřené na: 

- jeden druh dokumentu (např. DART-Europe nebo EthOS, které se soustředí jen na 

elektronické disertace) 

- více druhů dokumentů (např. BASE, který zahrnuje více druhů dokumentů) 

Velmi specifickým kritériem je také implementovaný komunikační protokol pro sklízení 

metadatových záznamů ze zdrojových archivů a repozitářů. Pouţívanými protokoly jsou: 
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- Dienst, na jehoţ základě byla původně provozována distribuovaná digitální knihovna 

NCSTRL 

- Guildfordský protokol, který ke komunikaci metadat pouţívá sluţba RePEc 

- OAI-PMH, který v současné době patří mezi nejrozšířenější protokol a který vyuţívá 

naprostá většina sluţeb 

V současné době se nejvíce vyskytují následující typy sluţeb nad digitálními archivy: 

- Jednooborové světové textové, např. sluţba RePEc 

- Univerzální národní textové, např. britské sluţby EthOS nebo Intute Repository 

Search 

- Univerzální světové textové, např. systém CORE nebo bývalá sluţba CitebaseSearch 

- Univerzální národní textové i jiné povahy, např. sluţba Federacja bibliotek cyfrowych 

nebo bývalá sluţba HISPANA 

- Univerzální světové textové i jiné povahy, např. sluţba OAIster nebo vyhledávač 

BASE   
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3. Analýza vybraných služeb 

3.1. Metodologický úvod 

Cílem této kapitoly je představit výsledky analýzy a hodnocení čtyř vybraných představitelů 

sluţeb nad digitálními archivy v oblasti vědy a výzkumu. Součástí prezentace jsou nejen 

kvantitativní a kvalitativní charakteristiky systémů těchto sluţeb, týkající se mnoţství 

zpřístupňovaných datových zdrojů, typu materiálů reprezentovaných v metadatových 

záznamech, specifik metadatového záznamu a dodatečných sluţeb, ale i informace 

o subjektech odpovědných za jejich provozování, financování a technickou údrţbu. 

Hlavním informačním zdrojem uţitým pro vypracování následujících popisů jsou především 

samotná webová rozhraní sluţeb a statistiky vedené jejich provozovateli. V podstatné míře je 

čerpáno také z externích zdrojů, tedy článků v profesionálních oborových databázích 

a odborných periodicích. Dodatečné informace jsou v případě některých sluţeb získány také 

prostřednictvím e-mailové komunikace se zodpovědnými osobami.  

Ke čtyřem vybraným sluţbám nad digitálními archivy patří: 

- BASE: Bielefeld Academic Search Engine 

- CORE: Connecting Repositories 

- DART-Europe portal 

- OpenAIRE portal 

 

3.1.1. Kritéria výběru jednotlivých služeb 

Výše uvedené online informační sluţby byly za účelem analýzy, hodnocení a závěrečného 

srovnání pečlivě vybrány na základě několika hledisek. V prvé řadě se jedná o výše zmíněné 

kvantitativní charakteristiky: počet sklízených archivů, počet digitálních dokumentů v nich 

uloţených i počet záznamů v metadatových databázích samotných sluţeb. Mezi další kritéria 

patří rozmanitost typů primárních dokumentů, jejichţ záznamy jsou sluţbami sklízeny, 

rozmanitost formátů metadat, kvalita uţivatelských rozhraní i nabízených podsluţeb, způsoby 

a moţnosti vyhledávání informací v systémech, historie i moţný budoucí rozvoj sluţeb 

a další. Uvést je také potřeba relevantní informace vztahující se k jejich provozovatelům, 

technickému, programovému a finančnímu zabezpečení.  
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Na základě výše uvedeného souboru kritérii byly pro účely práce vybrány představitelé sluţeb 

splňující následující charakteristiky: univerzální záběr, mezinárodní, popřípadě světový 

rozsah a záznamy primárních zdrojů textové, popřípadě textové i jiné povahy. Jedná se 

o poměrně mladé systémy sídlící v Evropě, které ale z hlediska kvantitativních charakteristik 

i významu pro vědeckou komunikaci patří v současné době k nejvýznamnějším na světě.  

 

3.1.2. Sledované charakteristiky služeb 

Představení kaţdé jednotlivé sluţby se skládá z několika částí. V úvodu jsou zmíněny 

základní informace týkající se jejího provozovatele, principu, na jehoţ základě sluţba 

funguje, a jejího hlavního cíle, respektive účelu. Uvedena jsou také kvantitativní data týkající 

se celkové velikosti metadatové databáze a počtu sklízených archivů. 

V následující části je načrtnuta historie dané sluţby, popřípadě také její struktura a stručně 

jsou nastíněny i dílčí podsluţby pro uţivatele.  

Hlavní část analýzy je zaměřena na moţnosti vyhledávání informací včetně dostupných 

reţimů, práce s mnoţinou výsledků vyhledávání a zobrazení metadatového záznamu v plném 

rozsahu a na metadatový záznam samotný. Rozebrány jsou jeho jednotlivé prvky včetně 

prvků povinných, respektive společných všem záznamům, a nepovinných. Důraz je přitom 

kladen na pouţitá věcná pořádání, která se v rámci záznamů do značné míry odlišují a jeví se 

tak hlavním úskalím popisovaných systémů.  

Analyzován je také uţivatelský přístup s důrazem na rozdíl moţností registrovaných 

a neregistrovaných uţivatelů (za předpokladu, ţe systém registraci umoţňuje) a samotné 

webové rozhraní. U toho je hodnocena především přehlednost, dostupnost a jednoduchost 

práce s ním.  

Podstatnou částí analýzy jsou také statistické údaje, které slouţí jako základ pro srovnání 

v následující kapitole. Níţe jsou uvedeny sledované kvantitativní a kvalitativní 

charakteristiky:  

- Celkový počet záznamů v metadatové databázi 

- Celkový počet zdrojových archivů a repozitářů 

- Počet záznamů pocházejících z České republiky 

- Převládající druh primárního dokumentu 
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- Převládající rok publikování primárního dokumentu 

- Převládající jazyk primárního dokumentu 

- Zdrojový archiv s nejvyšším počtem poskytnutých záznamů 

- Zdrojový archiv s nejvyšším počtem poskytnutých záznamů české provenience 

- Země s nejvyšším počtem záznamů 

Tato základní sada údajů je v individuálních případech doplněna o několik dalších údajů, 

které vychází ze specifik dané sluţby: 

- Celkový počet záznamů obohacených plnými texty (Sluţba CORE ze zdrojových 

archivů sklízí také kopie plných textů dokumentů) 

- Celkový počet záznamů dokumentů s otevřeným přístupem (Portál OpenAIRE 

garantuje přístup v reţimu otevřeného přístupu k značnému mnoţství dokumentů) 

- Celkový počet záznamů souborů dat v metadatové databázi (Portál OpenAIRE sklízí 

mimo jiné i záznamy souborů dat) 

Závěrečná část analýzy je poté věnována celkovému zhodnocení sluţby.  

 

3.2. BASE: Bielefeld Academic Search Engine
78

 

Bielefeldský akademický vyhledávač
79

 (angl. Bielefeld Academic Search Engine, dále 

zkratka BASE) v současné době patří k nejkvalitnějším a nejvyuţívanějším poskytovatelům 

sluţeb nad digitálními archivy, který se primárně soustředí na webové akademické zdroje 

s otevřeným přístupem. Jeho producentem a provozovatelem je Univerzitní knihovna 

Bielefeldské univerzity (Universitätsbibliothek, Universität Bielefeld, http://www.ub.uni-

bielefeld.de/), Německo.  

Dnes jiţ vyhledávač BASE zprostředkuje přístup k více neţ 71 miliónům záznamů 

dokumentů pocházejících z téměř 3,5 tisíc zdrojových archivů, repozitářů a dalších typů 

online datových úloţišť. Uţivatelům sluţby je u 75 % těchto záznamů garantován přístup 

k plnému textu.  

                                                           
78

 Podkapitola 3.2. byla samostatně publikována v časopisu Ikaros v dubnu 2014. Pro účely diplomové práce byl 

text článku doplněn o aktuální statistické údaje a rozšířen o část věnovanou struktuře systému.  

79
 BASE – Bielefeld Academic Search Engine [online]. Bielefeld (Germany): Universität Bielefeld, 2004- [cit. 

2015-04-01]. Dostupný z: http://www.base-search.net/.  

http://www.ub.uni-bielefeld.de/
http://www.ub.uni-bielefeld.de/
http://www.base-search.net/
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3.2.1. Vývoj  

Historie vyhledávače BASE se začala psát jiţ roku 2001, kdy tým odborníků z Bielefeldské 

univerzity zahájil v odpovědi na vznik protokolu Inicitativy otevřených archivů OAI-PMH 

práce na vývoji akademického vyhledávače, který by byl zaloţen právě na uvedeném 

protokolu.  

V říjnu 2003 pak vzniklo strategické partnerství mezi projektovým týmem univerzity 

a norskou společností FAST (zkratka pro Fast Search & Transfer) sídlící v Oslu, která se 

specializovala na technologie vyhledávání a dobývání dat
80

.  

Práce vyvrcholily v září následujícího roku, kdy byl po řadě úspěšných testů oficiálně 

představen prototyp vyhledávacího softwaru BASE
81

. Přestoţe na začátku tvořilo jeho index 

jen něco málo přes půl miliónu záznamů dokumentů pocházející z 15 zdrojových úloţišť, 

v průběhu následujících let sluţba zaznamenala takřka exponenciální růst. V květnu 2008 

bylo indexováno jiţ 10 miliónů dokumentů, o pouhý rok později se tento počet zdvojnásobil. 

Na sklonku roku 2013 vyhledávač BASE zprostředkovával přístup k 56 721 741 záznamům. 

Sluţba se v průběhu více neţ deseti let však nevyvíjela jen kvantitativně, nýbrţ značného 

posunu bylo dosaţeno i z hlediska kvalitativního. V říjnu 2007 byl software BASE doplněn 

o moţnost vícejazyčného vyhledávání a byl mimo jiné implementován tezaurus Eurovoc 

(http://eurovoc.europa.eu/). Na začátku roku 2012 byl vyhledávač přizpůsoben pro vyuţití na 

mobilních platformách (včetně operačních systémů Android, Microsoft Windows Phone 

i IOS) a byla spuštěna nadstavbová sluţba zakládání uţivatelských účtů
82

.  

V únoru roku 2011 také provozovatelé připravili přechod k nové verzi vyhledávače 

vycházejícího z knihovnického vyhledávacího nástroje s otevřeným zdrojovým kódem 

VuFind (http://vufind.org/), který vyvíjí Villanova univerzita. VuFind přebírá veškeré funkce 

klasického OPACu a navíc implementuje řadu prvků webu 2.0. V současné době vyhledávač 

                                                           
80

 V dubnu 2008 společnost zakoupil Microsoft a učinil z ní své vývojové centrum (Microsoft Development 

Center Norway). Na sklonku roku 2009 pak její část prodal softwarové firmě Rocket Software.  

81
 LÖSCH, M. A Multidisciplinary Search Engine for Scientific Open Access Documents. In: DEPPING, Ralf 

a Christiane SUTHAUS, ed. Elektronische Schriftenreihe der Universit ts- und Stadtbibliothek K ln [online]. 

Bielefeld: Universität Bielefeld, Universitätbibliothek, 2011 [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: http://pub.uni-

bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2083906&fileOId=2272791.  

82
 Bielefeld Academic Search Engine. In: Wikipedia: Die freie Enzyklop die [online]. San Francisco 

(Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- , zuletzt geändert am 28. November 2013 [cit. 2015-04-01]. 

Dostupný z: http://de.wikipedia.org/wiki/Bielefeld_Academic_Search_Engine.  

http://eurovoc.europa.eu/
http://vufind.org/
http://pub.uni-bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2083906&fileOId=2272791
http://pub.uni-bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2083906&fileOId=2272791
http://de.wikipedia.org/wiki/Bielefeld_Academic_Search_Engine


63 

 

BASE pouţívá jak nejnovější verzi VuFind, tak i další sofistikovaný vyhledávací software: 

Apache Solr 3.1 (http://lucene.apache.org/solr/)
83

.  

 

3.2.2. Struktura  

Systémová struktura vyhledávače je zaloţena na architektuře klient-server, přičemţ jsou 

rozlišeny různé servery pro frontend a backend.  

Server pro frontend je určen výhradně pro uţivatelská rozhraní, zpracování výsledků 

vyhledávání a prezentování výsledných mnoţin výsledků. Se serverem pro backend, který 

slouţí k samotnému vyhledávacímu procesu s ohledem na dotazy uţivatelů, komunikuje 

pomocí protokolu HTTP a rozhraní pro programování aplikací API. Backend je však 

zodpovědný i za další funkce včetně sklízení metadat prostřednictvím protokolu OAI-PMH, 

prvotní zpracování dat do interního formátu XML a zpracování a indexování dokumentů, 

respektive budování páteře celého systému
84

. 

 

3.2.3. Dílčí služby 

Bielefeldský vyhledávač BASE nabízí dva typy základních a nadstavbových sluţeb
85

 – sluţby 

pro uţivatele a sluţby pro správce databází a repozitářů. První uvedená skupina je o poznání 

početnější a zahrnuje následující sluţby pro uţivatele: 

- Podpora mobilních platforem: Vlastníci chytrých telefonů a mobilních zařízení 

s operačním systémem Google Android, IOS nebo Windows Phone jsou přesměrováni 

na mobilní verzi vyhledávacího rozhraní BASE (http://mobile.base-search.net/).  

- Propojení na Twitter a blog BASE: Bielefeldská univerzitní knihovna provozuje 

samostatný kanál na sociální síti Twitter (@BASEsearch) a dává tak uţivatelům 

moţnost přímé komunikace. Aktuální informace i všeobecné údaje pak nabízí na 

blogu (http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/base/); ten je však lokalizován pouze do 

německého jazyka.  

                                                           
83

 Open Access. Online [online]. May/June 2011, vol. 35, issue 3 [cit. 2015-04-01]. ISSN 0146-5422. Dostupný 

komerčně z: http://web.ebscohost.com.  

84
 LÖSCH, M., ref. 81.  

85
 About BASE: Services. In: BASE – Bielefeld Academic Search Engine [online]. Bielefeld (Germany): 

Universität Bielefeld, 2004 – [cit. 2014-03-31]. Dostupný z: http://www.base-

search.net/about/en/about_develop.php?menu=2.  

http://lucene.apache.org/solr/
http://mobile.base-search.net/
http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/base/
http://web.ebscohost.com/
http://www.base-search.net/about/en/about_develop.php?menu=2
http://www.base-search.net/about/en/about_develop.php?menu=2


64 

 

- Rozhraní pro Zotero: Vyhledávač BASE také nabízí podporu multiplatformnímu 

citačnímu manaţeru Zotero, který vyvíjí Centrum pro historii a nová média (angl. 

Center for History and New Media) na Univerzitě Georga Masona. Umoţňuje 

výsledky vyhledávání z BASE exportovat rovnou do tohoto citačního nástroje.  

- Vícejazyčné vyhledávání a vyhledávání za použití synonymních výrazů: 

Vyhledávač BASE v roce 2007 implementoval tezaurus Eurovoc, který uţivatelům 

umoţňuje vyhledat přes 239 000 synonym a překladů pocházejících z celkem 21 

jazyků.  

- Vyhledávací pole pro vlastní webové stránky: Uţivatelé, kteří provozují vlastní 

webové stránky, do nich mohou jednoduchým způsobem (vloţením krátkého 

segmentu zdrojového kódu) integrovat vyhledávací pole BASE. Jeho grafickou 

podobu je moţné následně modifikovat pomocí kaskádových stylů CSS.  

- Zásuvný modul pro prohlížeče: Provozovatelé BASE nabízejí moţnost instalace 

zásuvného modulu pro webové prohlíţeče Mozilla Firefox a Internet Explorer. 

Pomocí speciální nástrojové lišty tak uţivatelé mohou BASE pouţívat přímo 

v grafickém rozhraní prohlíţeče.  

Sluţby pro správce databází a elektronických repozitářů obsahují: 

- Integrace vyhledávače BASE do lokálních infrastruktur: Správci infrastruktur typu 

online knihovních katalogů nebo metavyhledávačů mohou prostřednictvím HTTP 

rozhraní snadno implementovat vyhledávač BASE. Jediným nezbytným poţadavkem 

ze strany Univerzitní knihovny Bielefeldské univerzity je registrace jejich IP adresy.  

- Vlastní validátor OAI-PMH: Webové sídlo BASE disponuje vlastním nástrojem 

k validaci elektronických repozitářů a úloţišť s otevřeným přístupem – BASE OAI-

PMH validátorem (téţ zkratka OVAL).  

- Vlastní OAI-PMH blog: Podobně jako blog BASE i OAI-PMH blog 

(http://www.base-search.net/blog/baseoai/) plní primárně informační funkci, 

respektive komunikaci informací relevantních ke sklízecím a agregačním aktivitám 

vyhledávače BASE.  

 

 

 

http://www.base-search.net/blog/baseoai/
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3.2.4. Vyhledávání 

Vyhledávání informací v rámci vyhledávače BASE lze realizovat dvěma základními způsoby: 

dotazovým vyhledáváním uţívajícím klasické vyhledávací okno a jednoduchým 

prohlížením.  

První z uvedených způsobů lze dále rozdělit na vyhledávání jednoduché a pokročilé. 

Unikátním rysem jednoduché varianty je našeptávač, který jiţ po zadání prvních tří znaků 

uţivateli nabídne řadu návrhů informačního dotazu. Ten lze následně prostřednictvím 

rozbalovací nabídky aplikovat ve vyhledávání ve všech polích záznamu dokumentu (angl. 

Entire document) nebo v dílčích polích: název, autor a předmět. Velikost výstupu lze před 

provedením samotného vyhledávání také omezit volbou jedné ze tří moţností: vyhledávání 

podle přesné fráze (tzv. Verbatim search), vyhledávání podle odvozených tvarů slova (tzn. 

Additional word forms) a vyhledávání podle vícejazyčných synonym (tzv. Eurovoc 

Thesaurus).  

Pokročilá varianta nabízí moţnost vyhledávání za pouţití více selekčních polí (k dispozici je 

celkem 5 vyhledávacích boxů), které je podobně jako u jednoduchého vyhledávání moţné 

vztáhnout buď ke všem polím záznamu nebo k jednomu či více následujícím: název, autor, 

předmětová hesla, vydavatel a (část) URL (pokročilejší uţivatelé mohou samozřejmě tato 

omezení prostřednictvím příslušné syntaxe aplikovat rovnou ve vyhledávacím okně 

jednoduchého vyhledávání). Výsledná mnoţina záznamů můţe být také omezena na základě 

výběru provenience zdrojového archivu či repozitáře, roku publikování a typu dokumentu.  

Dotazové vyhledávání dokáţe také pracovat se základní sadou Booleovských operátorů AND, 

OR a NOT a pravostranným/levostranným rozšířením termů za pouţití speciálního znaku *.  

Alternativu k dotazovému vyhledávání představuje výše uvedené prohlížení rejstříků. 

Uţivatelům jsou k dispozici dvě moţnosti – prohlíţení podle typu dokumentu a prohlíţení 

podle Deweyho desetinného třídění. První z uvedených variant nabízí následujících 

12 základních typů informačního dokumentu: 

- Články z vědeckých časopisů 

- Zvukové dokumenty 

- Kniţní publikace 

- Obrazové dokumenty 

- Mapy 
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- Primární data 

- Výzkumné zprávy, studie a přednášky 

- Recenze  

- Partitury 

- Software 

- Disertační práce 

- Audiovizuální dokumenty 

Druhý způsob vychází z klasifikace pomocí Deweyho desetinného třídění (dále zkratka DDT) 

a nabízí moţnost jednotlivé záznamy zpřístupnit z kaţdé ze tří úrovní (tříd, podtříd a sekcí) 

prostřednictvím tlačítka „View records“ (viz obr. 1). Úskalím této varianty prohlíţení je však 

na jedné straně fakt, ţe třídníkem DDT je v současné době opatřeno jen necelých 11 miliónů 

záznamů (přibliţně 14 % celkového počtu záznamů v indexu), na straně druhé pak skutečnost, 

ţe klasifikaci vykonává automatický algoritmus
86

, coţ má v některých případech za následek 

nekorektní zařazení (viz obr. 2).  

 

Obrázek 1 - Ukázka metadatového záznamu s korektním třídníkem DDT 
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 LÖSCH, Mathias et al. Building a DDC-annotated Corpus from OAI-Metadata. Journal of Digital Information 

[online]. 2011, vol. 12, no. 2 [cit. 2015-04-01]. ISSN 1368-7506. Dostupný z: http://pub.uni-

bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2144216&fileOId=2535615.  

http://pub.uni-bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2144216&fileOId=2535615
http://pub.uni-bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2144216&fileOId=2535615
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Obrázek 2 - Ukázka metadatových záznamů s nekorektním třídníkem DDT 

Poté, co systém provede vyhledávání nad indexem metadatové databáze, zobrazí uţivateli 

mnoţinu příslušných záznamů, uspořádaných dle klesající relevance (viz obr. 3). Jejich počet 

na jednu zobrazenou stranu je standardně 10 – lze však změnit v nastavení pokročilého 

vyhledávání.  

Mnoţinu záznamů lze alternativně uspořádat podle abecedy (jméno autora a název) a data 

publikování – v obou případech jak vzestupně, tak sestupně. Podobně jako vyhledávač 

Google i BASE nabízí stručná statistická data týkající se přesného počtu nalezených 

relevantních záznamů, všech záznamů v indexu a časového intervalu, ve kterém vyhledávací 

proces proběhl.  

S výslednými záznamy můţe uţivatel také pracovat prostřednictvím četných faset údajů 

(Refine Search Result), které jsou zobrazeny na pravé straně obrazovky. Jsou jimi: autor, 

předmět, klasifikace DDT, rok publikování, konkrétní zdrojový archiv/repozitář, jazyk 

dokumentu, typ dokumentu a přístupnost primárního dokumentu.  
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Uţivatelé mají dále moţnost zobrazit historii vyhledávání – obsahuje maximálně deset 

posledních vyhledávání a automaticky se vymazává, jakmile je zavřeno okno prohlíţeče, 

popřípadě aktuální vyhledávání ve formě hyperlinku zaslat na libovolnou e-mailovou adresu. 

Registrovaným uţivatelům je navíc umoţněno vyhledávání permanentně ukládat do 

personalizovaných seznamů.      

Metadatové záznamy jsou v plném rozsahu zobrazeny přímo na stránkách výsledků 

vyhledávání. Název digitálního objektu přitom představuje aktivní prvek s hypertextovým 

odkazem, který vede na záznam v původním zdrojovém archivu. Součástí jsou kromě sady 

povinných metadat také rozšířené moţnosti: vyhledat v Google Scholar (vyhledá dokument 

podle názvu pomocí akademického vyhledávače Google Scholar), zaslat na e-mail (pošle 

konkrétní záznam na uvedenou e-mailovou adresu), exportovat záznam (pomocí různých 

citačních manaţerů), navrhnout/opravit DDT (odkaz uţivatelům umoţňuje buď nahlásit 

chybně kategorizovaný záznam, nebo navrhnout jeho zařazení v rámci systému DDT 

v případě, ţe kategorizován není
87

) a přidat do oblíbených (moţnost tvorby seznamů 

oblíbených záznamů; pouze pro registrované uţivatele).  

 

Obrázek 3 - Náhled množiny výsledků a faset údajů 

 

 

                                                           
87

 Bezprostřední dopad však na kategorizaci záznamů v rámci BASE tyto moţnosti nemají. 
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3.2.5. Metadatový záznam 

Vyhledávač BASE pouţívá blíţe nespecifikovaný metadatový formát. Jednotlivé prvky 

metadatového záznamu lze rozdělit na základní, které jsou společné mnoţině všech záznamů 

v indexu BASE, a doplňkové, jejichţ mnoţství se liší v závislosti na tom, ze kterého 

repozitáře byl záznam sklizen. Proto panuje mezi záznamy v databázi značná nejednotnost.   

Jednotlivé základní prvky představují: 

- Název: název, pod kterým je záznam vyhledatelný; v záznamu je uveden dvakrát: 

jednou jako aktivní prvek (viz výše) a jednou jako prostý údaj 

- URL: hypertextový odkaz na záznam ve zdrojovém archivu/repozitáři 

- Zdroj: zdrojový archiv, repozitář nebo digitální knihovna, ze které záznam pochází 

Mnoţina doplňkových prvků zahrnuje:  

- Jmenná autoritní data: osoba nebo korporace primárně odpovědná za dílo 

- Popis: abstrakt nebo redukovaný text popisující obsah primárního dokumentu 

- Přispěvatel(é): další osoby nebo korporace podílející se na procesu tvorby díla 

- Vydavatel: instituce/organizace, jejímţ prostřednictvím autor dílo publikoval 

- Rok vydání: časový údaj ve formátu RRRR-MM-DD, popřípadě pouze rok 

- Typ dokumentu: přesně definovaný typ primárního zdroje 

- Jazyk dokumentu: formou zkratky (např. pro angličtinu en, popř. eng – v záznamech 

je patrná značná nejednotnost) 

- Předmětové termíny: jednoslovné, popřípadě víceslovné termíny vyjadřující obsah 

díla. Vzhledem k rozmanité indexační praxi primárních archivů a repozitářů jsou pod 

tímto údajem uváděny jak obyčejná klíčová slova, tak i řízená předmětová hesla: např. 

u některých záznamů pocházejících z archivu arXiv.org bylo moţné identifikovat 

Matematickou předmětovou klasifikaci (angl. Mathematics Subject Classification).  

- DDT: zařazení v rámci systému Deweyho desetinného třídění 

- Práva: údaje o tom, komu náleţí autorská a majetková práva k dokumentu 
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3.2.6. Uživatelský přístup 

Vyhledávač BASE nabízí valnou většinu svých sluţeb uţivatelům zdarma, bez nutnosti 

registrace. Nezpoplatněné je také vytvoření vlastního uživatelského účtu, které vyţaduje 

naprosté minimum vstupních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, země původu 

a uţivatelské jméno). Výhody oproti neregistrovaným uţivatelům v průběhu vyhledávání 

a zobrazování záznamů sice nenabízí, umoţňuje nicméně s nimi dále efektivně pracovat: 

trvale ukládat jednotlivá vyhledávání (Save Search) a metadatové záznamy (Add to 

Favourites). V případě druhé z uvedených funkcí mají uţivatelé dokonce moţnost je opatřit 

vlastními klíčovými slovy a poznámkami. Tyto personalizované seznamy také mohou být na 

základě nastavení soukromé, nebo naopak přístupné všem.  

Uţivatelé se navíc mohou na rozvoji vyhledávače BASE také aktivně podílet. K tomu slouţí 

odkaz Navrhnout repozitář (angl. Suggest repository), za kterým se skrývá interaktivní 

formulář, jehoţ prostřednictvím lze provozovatelům doporučit digitální archiv k indexaci. 

Nezbytnými podmínkami pro přijetí nového archivu jsou zejména jeho obsahová relevance 

(musí se jednat o akademický zdroj) a kompatibilita s protokolem OAI-PMH (otevřenost 

zdroje můţe navrhovatel snadno otestovat prostřednictvím výše uvedeného BASE OAI-PMH 

Validátoru)
88

.  

 

3.2.7. Webové rozhraní 

Webové rozhraní vyhledávací sluţby BASE je koncipováno velmi účelně, aţ jednoduše, 

snadno se v něm tedy zorientují i uţivatelé, kteří disponují méně zkušenostmi s online 

elektronickými zdroji. Hlavní stránka portálu (www.base-search.net) je standardně nastavená 

jako rozhraní jednoduchého vyhledávání (viz obr. 4) a ve své horní části nabízí odkazy na 

vyhledávání pokročilé, nápovědu, režim prohlížení a historii vyhledávání. Dalšími 

odkazy, nalézajícími se ve spodní části obrazovky, jsou odkazy na seznam indexovaných 

zdrojů, stručné informace o vyhledávači, kontaktní informace, seznam sluţeb nabízených 

vyhledávačem BASE, domovské stránky Bielefeldské univerzity a její univerzitní knihovny.    

                                                           
88

 PIEPER, Dirk a Friedrich SUMMAN. Bielefeld Academic Search Engine (BASE): An end-user oriented 

institutional repository search service. Library Hi Tech. 2006, vol. 24, no. 4, s. 614-619. ISSN 0737-8831. 

Dostupný také z: http://pub.uni-

bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1680979&fileOId=2535619.  

 

http://www.base-search.net/
http://pub.uni-bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1680979&fileOId=2535619
http://pub.uni-bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1680979&fileOId=2535619


71 

 

Kompletní webové rozhraní je lokalizováno do německého a anglického jazyka. Jeho funkční 

součást, tedy vyhledávání, prohlíţení a správa uţivatelských účtů je navíc přeloţena do šesti 

dalších jazyků: francouzského, španělského, polského, řeckého, ukrajinského a čínského.  

 

Obrázek 4 - Hlavní stránka webového rozhraní vyhledávače BASE 

 

3.2.8. Statistiky 

Tabulka 1 nabízí dílčí statistické údaje o vyhledávači BASE. K jejich vypracování bylo 

vyuţito rozhraní pokročilého vyhledávání. Uvedená data jsou aktuální k 1. dubnu 2015.  

Největší počet záznamů pochází ze zdrojových archivů původem z USA (27 318 932); velké 

mnoţství také z Německa (7 745 081) a Francie (4 503 739). Z českých archivů bylo prozatím 

sklizeno celkem 205 041 záznamů.  

Převládajícím druhem primárního dokumentu, jehoţ záznamy vyhledávač sklízí, je 

jednoznačně článek z vědeckého časopisu (angl. Article, Journals, 16 279 754 záznamů). 

Hojně jsou zastoupeny také obrazové materiály (angl. Images, 5 495 560 záznamů) 

a disertační a kvalifikační práce (angl. Theses, 3 672 464 záznamů).  

Převládajícími jazyky primárních dokumentů jsou jednoznačně angličtina (31 155 473 

záznamů), francouzština (4 056 839 záznamů) a španělština (3 689 395 záznamů). Záznamů 

dokumentů v českém jazyce je v databázi celkem 152 337. 

V současné době pochází nejvíce záznamů od sluţby DataCite Metadata Store
89

 (3 935 508 

záznamů)
90

. Téměř shodný počet poskytuje sluţba CiteSeer X (3 811 399 záznamů). Nejvíce 

                                                           
89

 DataCite Metadata Store je dílčí sluţbou mezinárodní organizace DataCite, která usiluje o zajištění 

jednoduššího přístupu k výzkumným datům na Internetu, posílení role těchto dat jako legitimního akademického 

zdroje a podporu jejich archivace. Sluţba je zaměřená na poskytovatele dat, resp. datová centra a v jejím rámci 

provozovatelé těchto center přiřazují datovým objektům identifikátor DOI a registrují příslušná metadata. Tato 

metadata jsou ukládána do centrální databáze, nad kterou slouţí vyhledávací systém. Jednotlivé záznamy je také 

moţné exportovat do citačních manaţerů EndNote a BibTeX.  

90
 DataCite Metadata Store. In: DataCite [online]. 2010- [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: https://mds.datacite.org/.  

https://mds.datacite.org/
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záznamů z archivu původem z České republiky poskytuje repozitář Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava (68 943 záznamů). 

Vyhledávač BASE také sklízí metadatové záznamy z mezinárodního otevřeného archivu pro 

vědecké práce v oboru knihovnictví a informační vědy E-LIS (E-Prints in Library and 

Information Science). Vloţením dvou příspěvků do tohoto archivu se mi podařilo vykonat 

menší test rychlosti a kvality sklízení záznamů vyhledávačem BASE (viz Příloha 1).  

Celkový počet záznamů v indexu  71 574 639 

Celkový počet zdrojových archivů 3 436 

Počet záznamů pocházejících z České republiky 205 041 

Převládající druh dokumentu Články z vědeckých časopisů  

Převládající rok publikování dokumentu 2013 (4 852 648)  

Převládající jazyk dokumentu Angličtina  

Zdrojový archiv s nejvyšším počtem 

poskytnutých záznamů 
DataCite Metadata Store  

Zdrojový archiv s nejvyšším počtem 

poskytnutých záznamů české provenience 
DSpace VŠB-TUO 

Země s nejvyšším počtem poskytnutých záznamů USA 

Tabulka 1 - Statistické údaje o vyhledávači BASE k 1. dubnu 2015 

 

3.2.9. Vyhodnocení 

Bielefeldský akademický vyhledávač BASE představuje zdařilý projekt sluţby působící nad 

digitálními archivy a repozitáři v akademickém a vědecko-výzkumném prostředí. Jako jeho 

největší přednosti lze vytknout zejména bohatou nabídku doplňkových sluţeb zaměřených jak 

na uţivatele-jednotlivce, tak i na správce a provozovatele lokálních archivů a úloţišť. 

Vyhledávač BASE kromě toho vyniká také širokými moţnostmi vyhledávání a prohlíţení, 

uţivatelsky přívětivě navrţeným webovým rozhraním, jehoţ funkční část je k dispozici aţ 

v osmi světových jazycích, a důsledně zpracovanou dokumentací. Potřeba je také zdůraznit 

implementaci Deweyho desetinného třídění, které však na druhou stranu trpí váţnými 

nedostatky z hlediska pokrytí záznamů v databázi (třídníkem je opatřena necelá šestina všech 

záznamů) a přesnosti oborového zařazení pramenící z automatizovaného mechanismu 

přidělování třídníků. Dalším drobným nedostatkem je značná nejednotnost v počtu 

jednotlivých prvků metadatového popisu; ta je však důsledkem různorodosti sklízených 

digitálních archivů. 



73 

 

3.3. CORE: Connecting Repositories
91

 

Systém CORE (zkratka pro COnnecting REpositories) představuje významný projekt sluţby 

nad digitálními archivy celosvětového rozsahu, který sklízí a agreguje data z repozitářů 

a dalších typů úloţišť s otevřeným přístupem. Jeho tvůrcem a provozovatelem je Institut 

znalostních médií, Otevřená univerzita (angl. Knowledge Media Institute, The Open 

University, http://kmi.open.ac.uk/).  

Primárním cílem systému je agregovat obsah s otevřeným přístupem z různých archivů po 

celém světě, tento obsah obohatit a zajistit k němu přístup prostřednictvím dílčích sluţeb. 

Z toho ostatně plyne základní charakteristika, kterou se systém odlišuje od většiny ostatních 

poskytovatelů sluţeb – tedy fakt, ţe od spolupracujících archivů a repozitářů přejímá nejen 

metadatové záznamy, ale i kopie primárních dokumentů (v rámci procesu zvaného 

„cachování“), pokud existují, a buduje tak vlastní rozsáhlý repozitář plných textů. Uţivatelé 

tak dostávají moţnost tyto texty zpřístupnit přímo, bez nutnosti přesměrování do lokálních 

úloţišť
92

.  

V současné době umoţňuje webový portál systému CORE vyhledat přes 24 miliónů 

metadatových záznamů, z nichţ je necelá desetina obohacena plnými texty, pocházejících 

z více neţ 650 digitálních repozitářů, coţ z něj činí nejrozsáhlejší fond plných textů 

s otevřeným přístupem na světě a mimo jiné jej také řadí mezi deset nejvýznamnějších 

vyhledávačů pro oblast vědy a výzkumu
93

.  

 

3.3.1. Vývoj  

Prvotní verze systému CORE byla vytvořena na začátku roku 2011 odborníkem Institutu 

znalostních médií na poli získávání informací a zpracování přirozených jazyků, Petrem 

Knothem, s cílem usnadnit přístup a dolování z textů velkého mnoţství vědeckých publikací. 

Jiţ od počátku svého vývoje byl systém finančně podporován mnoha organizacemi a entitami 

včetně Evropské komise a Komise propojených informačních systémů JISC. 

                                                           
91

 Podkapitola 3.3. byla samostatně publikována v časopisu Ikaros v červenci 2014. Pro účely diplomové práce 

byl text článku doplněn o aktuální statistické údaje a rozšířen o část věnovanou vývoji systému.  

92
 CORE [online], ref. 2.  

93
 JACOBS, Neil a Rachel BRUCE. Ten search engines for researchers that go beyond Google. JISC Inform 

[online]. July 2013, issue 37, s. 7 [cit. 2015-04-01]. ISSN 1476-7619. Dostupný z: 

http://www.jisc.ac.uk/inform/inform37/SearchingBeyondGoogle.html.  

http://kmi.open.ac.uk/
http://www.jisc.ac.uk/inform/inform37/SearchingBeyondGoogle.html
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 V dubnu 2011 byla spuštěna beta-verze systému, tehdy ještě pod názvem CORE Harvester 

system. Následovalo testování systému i jeho komponent včetně sklízení metadat a stahování 

plných textů. Projekt byl mimo jiné představen na Workshopu CERN pro inovace ve vědecké 

komunikaci OAI7 na Univerzitě v Ţenevě (angl. CERN Workshop on Innovations in 

Scholarly Communication OAI7), který se konal ve dnech 22. – 24. června 2011.  

 

3.3.2. Struktura  

Srdcem systému CORE je model několikavrstvého agregačního informačního systému. 

Jednotlivé vrstvy jsou v jeho rámci hierarchicky uspořádány a provázány, přičemţ platí, ţe 

kaţdá z nich vyuţívá funkce a zdroje niţší vrstvy a zároveň zprostředkuje funkce a zdroje pro 

vrstvu vyšší. Kaţdá vrstva pracuje s informacemi přijatými od repozitářů na jiné úrovni 

abstrakce
94

.  

Nejniţší vrstvou je tzv. Vrstva pro interoperabilitu přenosu metadat (angl. The Metadata 

Transfer Interoperability Layer), která zajišťuje všechny procesy nezbytné pro sklízení 

metadat z repozitářů. Její klíčovou komponentou je protokol OAI-PMH.  

Další vrstvu představuje tzv. Vrstva metadat a obsahu (angl. The Metadata and Content 

Layer), pro kterou jsou klíčové metadatové a obsahové komponenty. Vrstva zprostředkuje 

procesy potřebné k zajištění jejich ukládání, aktualizace a zpřístupňování. Metadatová 

komponenta pracuje s objekty ve formátech XML a RDF, popřípadě také ve schématu Dublin 

Core, obsahová komponenta pak s dokumenty v různých komerčních i otevřených formátech, 

včetně formátů PDF a DOC.  

Další, hierarchicky nadřazená vrstva, je nazývána Vrstvou obohacování (angl. The 

Enrichment Layer). V ní probíhají procesy zpracování a harmonizace metadat a také jejich 

sémantického obohacování (o další informace a vztahy), které vychází z obsahové analýzy 

a zejména dolování dat z textů. Na rozdíl od niţších vrstev některé z přítomných procesů 

mohou být zcela automatizované, poloautomatizované nebo manuální.  

Následující vrstvou je tzv. Vrstva online transakčního a analytického zpracování (angl. 

The OLTP and OLAP Layer), která zahrnuje dvě komponenty. První z nich, online transakční 

zpracování, je souborem funkcí, které zajišťují přístup k informacím a jejich následné 

                                                           
94

 KNOTH, Petr a Zdenek ZDRAHAL. CORE: Three Access Levels to Underpin Open Access. D-lib Magazine 

[online]. November/December 2012, vol. 18, no. 11/12 [cit. 2014-06-06]. ISSN 1082-9873. Dostupný z: 

http://www.dlib.org/dlib/november12/knoth/11knoth.html.  

http://www.dlib.org/dlib/november12/knoth/11knoth.html
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zpracování na úrovni jednotlivých článků, popřípadě jejich menšího souboru. Komponenta 

online analytického zpracování na druhou stranu nabízí procesy pro podporu analýzy metadat 

a obsahu na úrovni celých sbírek.  

Nejvyšší vrstvu představuje tzv. Vrstva rozhraní (angl. The Interface Layer), která je 

zodpovědná za zajištění komunikace systému CORE s koncovými uţivateli a nabízí řadu 

dílčích sluţeb (o nich dále v podkapitole 3.3.3.).   

Proces přijetí a uloţení digitálního objektu do repozitáře CORE se skládá z několika dílčích 

a na sebe navazujících fází, které vycházejí z výše popsaného několikavrstvého modelu. 

V úvodní agregační fázi systém provede prostřednictvím příkazů protokolu OAI-PMH 

sklizeň metadatových záznamů z cílových repozitářů s otevřeným přístupem. Výsledkem 

úspěšné komunikace je dokument ve formátu XML, který vedle zmíněných metadat obsahuje 

také odkazy na plné texty dokumentů
95

. Systém tyto odkazy automaticky vyuţije ke staţení 

plných textů. Následně proběhne extrakce prostého textu a konverze do formátu PDF. Systém 

CORE umoţňuje simultánní sklízení a stahování obsahu z více digitálních úloţišť, 

synchronizaci s registrem repozitářů OpenDOAR a mimo jiné také plánování a monitorování 

výše uvedených procesů.  

Následující fáze zpracování a sémantického obohacení zahrnuje několik jednotlivých 

kroků, v jejichţ jádru stojí algoritmy dolování dat z textů. Systém nejprve provede základní 

úkony tokenizace (rozdělení na jednotlivé slovní tvary
96

), filtrování, stemmingu a indexace 

přijatých metadatových záznamů a textů. Následují procesy zjišťování sémanticky podobných 

textů, které slouţí nejen jako základ sluţeb pro uţivatele – navigace, doporučení dalších 

dokumentů, a dalších – ale také k odhalení duplicity a případných plagiátů.  

Dalším dílčím procesem této fáze je kategorizace obsahu. Jen velmi malé mnoţství 

dokumentů pocházejících z archivů s otevřeným přístupem je totiţ jiţ před vstupem do 

systému CORE opatřeno nějakým typem třídníku. Vzhledem k nákladnosti a časové 

náročnosti manuální klasifikace jeho provozovatelé přistoupili k testování implementace 

                                                           
95

 Nicméně jen v případě, ţe je zdrojový archiv uvádí jako součást metadat.  

96
 KŘEN, Michal. Srovnávací frekvenční seznamy. In: Český národní korpus [online]. Praha: Ústav Českého 

národního korpusu FF UK, 2000. Dostupné z: http://ucnk.ff.cuni.cz/srovnani10.php.  

http://ucnk.ff.cuni.cz/srovnani10.php
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algoritmů zcela automatizované plnotextové klasifikace s cílem mnoţinu dokumentů rozčlenit 

do 18 hlavních tříd pořádání DOAJ (Directory of Open Access Journals, http://doaj.org/)
97

.  

Posledním z procesů této fáze je extrakce citací z plných textů publikací a jejich propojování 

s cílovými dokumenty (v případě, ţe se také nacházejí v repozitáři CORE). K tomuto účelu je 

vyuţito balíčku programů s otevřeným zdrojovým kódem ParsCit
98

. Proces se podílí také na 

vytvoření a zpřístupnění propracovaných citačních sítí pro vědecké účely v rámci projektu 

DiggiCORE (Pronikání do propojených repozitářů, angl. Digging into Connected 

Repositories).  

Konečně poslední fází je vystavení dokumentů a informací v rámci sluţeb pro uţivatele 

systému CORE.  

 

3.3.3. Dílčí služby 

Specifikem systému CORE je z hlediska výstupu a komunikace informací navenek tzv. 

Tříúrovňový přístup (angl. Three access levels architecture)
99

. Jednotlivé úrovně se 

navzájem odlišují především druhem dat, která zprostředkují, a z toho plynoucími cílovými 

skupinami uţivatelů. V rámci kaţdé úrovně jsou také nabízeny různé dílčí sluţby.  

První z uvedených úrovní přístupu představuje tzv. „Úroveň hrubých dat“ (angl. Raw data 

access). Primárními uţivateli tohoto typu přístupu jsou vývojáři, specializovaní badatelé, 

digitální knihovny, softwarové firmy a další fyzické osoby a korporace, kteří mají zájem 

o hrubá metadata i vlastní obsah. Ta mohou být dále zpracována, obohacována 

a normalizována. Metadata a plné texty mohou být získány ve formě souborů ke staţení nebo 

skrze rozhraní API. Od toho se odvíjejí nabízené sluţby:  

- Rozhraní CORE pro programování aplikací (angl. CORE API): Nabízena je 

dvojice rozhraní, které umoţní externím systémům a sluţbám přímou interakci se 

systémem CORE: REST API, které umoţňuje vícehlediskové vyhledávání informací, 

                                                           
97

 Internetový adresář DOAJ, zaloţený univerzitní knihovnou Lundské univerzity (http://www.lub.lu.se/) v roce 

2003, nabízí hierarchický předmětový pořádací systém. Zahrnuje celkem 18 hlavních tříd, respektive tříd první 

úrovně, 75 tříd druhé úrovně a 38 tříd třetí úrovně.  

98
 KAN, Min-Yen. ParsCit: An open-source CRF Reference String and Logical Document Structure Parsing 

Package. In: WING [online]. Singapur (Singapur): A/P Min-Yen KAN, ca 2000- [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: 

http://aye.comp.nus.edu.sg/parsCit/.  

99
 KNOTH, Petr. CORE: Aggregation Use Cases for Open Access. In: 2nd International Workshop on Mining 

Scientific Publications (WOSP 2013) [online]. 26 July 2013. Indianapolis (Indiana), The Joint Conference on 

Digital Libraries, 2013 [cit. 2015-04-01]. Elektronická kopie dostupná z: http://core-

project.kmi.open.ac.uk/files/jcdl2013_v7.pdf.  

http://doaj.org/
http://www.lub.lu.se/
http://aye.comp.nus.edu.sg/parsCit/
http://core-project.kmi.open.ac.uk/files/jcdl2013_v7.pdf
http://core-project.kmi.open.ac.uk/files/jcdl2013_v7.pdf
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stahování dokumentů ve formátu PDF nebo prostého textu i zjištění tématu odborného 

textu, a tzv. SPARQL endpoint, které poskytuje informace o sklizených datech 

a podobnostech kódované ve formátu RDF.  

- Soubor dat CORE (angl. CORE data dump): Sluţba umoţňuje zdarma stáhnout 

veškerá z repozitářů agregovaná data a metadata ve formě komprimovaných souborů 

dat (angl. dumps, konkrétním pouţitým formátem je .gz).  

Druhou z úrovní přístupu je tzv. „Úroveň transakčních informací“ (angl. Transaction 

information access). Zaměřena je zejména na uţivatele z řad studentů, akademiků a obecně 

širší veřejnosti, kteří usilují o uspokojení svých informačních potřeb. Přístup k obsahu je tak 

typicky realizován prostřednictvím webového portálu CORE (CORE portal) a sady 

doplňkových sluţeb, ke kterým patří:  

- CORE pro mobilní platformy (angl. CORE Mobile): Aplikace pro mobilní zařízení 

(bez ohledu na to, zda se jedná o chytré telefony nebo tablety) s operačním systémem 

IOS nebo Google Android nabízí stejné funkce jako plná desktopová verze portálu 

CORE včetně vyhledávání a navigace v databázi a stahování plných textů dokumentů.  

- Zásuvný modul CORE (angl. CORE plugin): Nabízen je zásuvný modul, který je 

nezávislý na konkrétním typu platformy nebo prohlíţeče. Plugin na základě 

sémantické podobnosti metadat nebo plného textu samotného poskytuje informace 

o spřízněných dokumentech k dokumentu, který si uţivatel v rozhraní digitální 

knihovny nebo institucionálního repozitáře s otevřeným přístupem v daný moment 

prohlíţí.  

Poslední (třetí) úroveň přístupu je tzv. „Úroveň analytických informací“ (angl. Analytical 

information access). Jejími hlavními uţivateli jsou vláda, různorodé nadace, manaţeři 

v podnicích i správci digitálních knihoven a repozitářů, kteří usilují o zjištění statistických 

informací na úrovni sbírek a podsbírek často v podobě přehledných grafů a tabulek. K tomu 

systém CORE nabízí dva sofistikované nástroje: 

- Analytika repozitářů (angl. Repository analytics): Jedná se o sluţbu, která umoţňuje 

monitorovat proces příjmu metadat a vlastního obsahu ze spolupracujících repozitářů 

a uţivatelům nabízí sadu statistických údajů týkajících se jak kvantitativních 

charakteristik – mnoţství a velikosti dat – tak i charakteristik kvalitativních – 

přístupnosti, dostupnosti či platnosti metadat a primárních dokumentů.  
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- „CORE Policy compliance analytics“: Nástroj pro podporu implementace 

a monitorování britské politiky otevřeného přístupu Rady pro financování vyššího 

vzdělání pro Anglii (angl. Higher Education Funding Council for England, zkratka 

HEFCE, http://www.hefce.ac.uk/)
100

. Nástroj umoţňuje zjistit, do jaké míry
101

 se 

jednotlivé repozitáře ve Velké Británii touto politikou řídí.  

 

3.3.4. Vyhledávání 

Vyhledávání metadatových záznamů a plných textů dokumentů, jsou-li k dispozici, je v rámci 

systému CORE moţné realizovat klasickým dotazovým vyhledáváním pomocí 

vyhledávacího okna. Provozovatelé na hlavní stránce portálu také nabízejí alternativní 

moţnost prohlížení podle data přidání, popřípadě prohlíţení menší mnoţiny nejnovějších 

přírůstků.  

Reţim prohlížení se vyznačuje velmi omezenou funkčností (viz obr. 5). Umoţňuje sice 

zobrazit mnoţiny záznamů na úrovni jednotlivých dnů, kdy byly do systému CORE přidány, 

vztahuje se však jen na období od února 2012 do současnosti, navíc je toto členění značně 

nekompletní. Součástí tohoto reţimu je i výše uvedená funkce zobrazení nejnovějších 

přírůstků (angl. Latest additions), jejímţ hlavním úskalím je z pohledu koncového uţivatele 

nemoţnost nabízenou mnoţinu záznamů jakkoliv utřídit či uspořádat.  

Dotazové vyhledávání je k dispozici v jednoduché i pokročilé podobě. Základ první 

z uvedených představuje jediné vyhledávací okno, do kterého lze zadat jednoslovný nebo 

víceslovný informační dotaz. Jednoduchý reţim také dovede pracovat se syntaktickými prvky 

typu pravostranného/levostranného omezení, nahrazení jednotlivých znaků zástupným 

znakem či specifikací dotazu za pouţití znaku („-“). Moţné je samozřejmě uţití jednoho ze 

sady základních booleovských operátorů AND, OR nebo NOT. 

 

                                                           
100

 Policy Guide: Open access research. In: Higher Education Funding Council for England (HECFE) [online]. 

Bristol (Velká Británie): Higher Education Funding Council for England (HECFE), 1992- [cit. 2015-04-01]. 

Dostupný z: http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/rsrch/rinfrastruct/oa/.  

101
 Na základě analýzy dostupnosti všech publikací v repozitáři vypočítá tzv. míru dodrţování (angl. Compliance 

Rate) v procentech. Sledována je také její proměnlivost v čase.  

 

http://www.hefce.ac.uk/
http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/rsrch/rinfrastruct/oa/
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Obrázek 5 - Náhled režimu prohlížení  

Pokročilá varianta (viz obr. 6) vyhledávání umoţňuje vyuţít aţ osm pevně definovaných 

selekčních polí, z nichţ čtyři simulují pouţití výše uvedených booleovských operátorů 

a syntaktických prvků – pole „všechna slova“ (angl. all of the words), „přesná fráze“ (angl. 

exact phrase), „alespoň jeden z výrazů“ (angl. at least one of the words) a „bez těchto výrazů“ 

(angl. without the words). Jejich doplňkem je pak rozbalovací nabídka, která dává moţnost 

pouţité informační dotazy aplikovat na vyhledávání v názvu, v názvu a abstraktu nebo přímo 

v plném textu samotného dokumentu. Prostřednictvím zbývajících čtyř polí lze upřesnit 

autora, vydavatele, repozitář, ze kterého byl záznam sklizen, a rok (popřípadě rozmezí let). 

Zajímavým specifikem – a zároveň nedostatkem – pokročilé varianty je fakt, ţe není přímo 

dostupná z hlavní stránky portálu, nýbrţ se zobrazí jako moţnost aţ poté, co je provedeno 

vyhledávání v jednoduchém reţimu.  

 

Obrázek 6 - Náhled rozhraní pokročilého vyhledávání 
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Poté, co systém vykoná základní vyhledávací proces nad indexem metadatové databáze 

CORE, nabídne mnoţinu záznamů uspořádaných sestupně podle klesající relevance. Záznamy 

jsou zde zobrazeny ve zkrácené podobě: obsahují pouze následující prvky: název (který je 

zároveň vybaven hypertextovým odkazem vedoucím na úplný záznam), autor, typ 

dokumentu, rok publikace a zdrojový archiv. V případě, ţe je k dispozici také kopie plného 

textu, je zkrácený záznam opatřen stručným úryvkem, odkazem k jejímu staţení ve formátu 

PDF a náhledem titulní stránky.   

Vedle výše popsaného pokročilého vyhledávání je s výslednou mnoţinou záznamů moţné 

dále pracovat prostřednictvím faset údajů, které jsou zobrazeny na levé straně obrazovky (viz 

obr. 7). Nabízené údaje jsou však ryze formální povahy, věcné hledisko zde zcela chybí. 

Pravděpodobně nejdůleţitějším z nich je typ publikace, který umoţňuje rešerši omezit pouze 

na záznamy opatřené plnými texty, nebo naopak rozšířit o ty, které jimi nedisponují. K dalším 

údajům patří jazyk dokumentu, zdrojový repozitář a autor. Moţnost vyhledávání omezit 

z hlediska roku publikace reprezentuje interaktivní časová osa.   

 

Obrázek 7 - Náhled množiny výsledků a faset údajů  

Úplný záznam dokumentu nabízí kromě základní sady metadat (popsány v podkapitole 3.3.5.) 

náhled titulní stránky ve větším rozlišení neţ v případě zkráceného záznamu, výsek slepé 

mapy znázorňující lokaci zdrojového repozitáře a znovu také odkaz ke staţení plného textu ve 

formátu PDF (viz obr. 8). Ten si uţivatelé mohou alternativně také v plném rozsahu prohlíţet 
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přímo v reţimu online prostřednictvím vestavěné aplikace Multivio
102

. Opomenout nelze 

funkce „Podobné články“ (angl. Similar articles)
103

, která nabízí stručné seznamy tematicky 

podobných textů a dokonce umoţňuje graficky znázornit vztahy mezi nimi, a „Citace“ (angl. 

Citations), která zobrazí bibliografické záznamy pouţitých zdrojů převzaté z plného textu.  

 

Obrázek 8 - Ukázka metadatového záznamu australské provenience 

 

3.3.5. Metadatový záznam 

Systém CORE pouţívá blíţe nespecifikovaný metadatový formát. Vzhledem k rozmanitosti 

archivů a repozitářů, ze kterých sklízí metadata a případně i plné texty, délka jednotlivých 

záznamů kolísá. Přesto je moţné identifikovat prvky, které jsou všem záznamům společné: 

- Název: název, pod kterým je záznam v systému vyhledatelný 

- Autor: fyzická osoba nesoucí primární odpovědnost za dílo 

                                                           
102

 Multivio [online]. Martigny (Švýcarsko): RERO: Réseau des Bibliothéques de Suisse occidentale, 2007- [cit. 

2015-04-01]. Dostupný z: https://www.multivio.org/main/.  

103
 Funkce vychází z výše popsané sémantické analýzy, která probíhá v rámci vstupních procesů dokumentů do 

systému.   

https://www.multivio.org/main/
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- Rok: rok, kdy byl primární dokument publikován 

- Identifikátor OAI: jednoznačný a jedinečný identifikátor metadatového objektu ve 

zdrojovém repozitáři 

- Poskytovatel (angl. „Provided by“): digitální archiv nebo repozitář, od kterého systém 

CORE získal metadata, popřípadě kopii plného textu dokumentu 

Vedle uvedených pěti prvků je zapotřebí uvést několik dalších, jejichţ výskyt závisí na kvalitě 

metadatového popisu jednotlivých zdrojových archivů: 

- Typ dokumentu: údaj o typu primárního dokumentu, v některých případech doplněný 

o informaci, zda je recenzovaný či nikoliv 

- Abstrakt: redukovaný text vztahující se k tematice a obsahu dokumentu 

- Předmět: v rámci systému CORE prvek uveden jako „Témata“ – angl. „Topics“; 

obsahuje jednoslovná, popřípadě víceslovná označení vystihující obsah dokumentu. 

Na základě průzkumu bylo moţné určit, ţe v některých případech se jedná o autory 

přímo zprostředkovaná klíčová slova (viz obr. 9), v dalších případech je pak 

aplikováno Třídění Kongresové knihovny (viz obr. 10). U příspěvků pocházejících 

z repozitářů australské provenience se dokonce podařilo identifikovat uţití Australské 

standardní vědecké klasifikace (angl. Australian Standard Research Classification). 

- Identifikátor DOI: trvalý identifikátor informačního zdroje přidělený Mezinárodní 

nadací DOI 

- Nakladatel: organizace nebo instituce, která dokument komerčně publikovala 

- Staženo z: hypertextový odkaz vedoucí na elektronickou kopii dokumentu uloţenou 

ve zdrojovém archivu 

 

Obrázek 9 - Ukázka metadatového záznamu s autorským klíčovým slovem 
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Obrázek 10 - Ukázka metadatového záznamu s Tříděním Kongresové knihovny 

 

3.3.6. Uživatelský přístup 

Systém CORE svým uţivatelům prozatím nenabízí moţnost registrace a vytvoření osobního 

uţivatelského účtu. Všechny nabízené sluţby spojené s vyhledáváním a získáváním obsahu 

i doplňkové nástroje jsou k dispozici bez jakýchkoliv omezení zdarma. V tomto ohledu se 

tedy systém výrazně odlišuje od většiny sluţeb nad digitálními archivy. 

Systém mimo jiné také poskytuje sluţbu signálního informování v podobě RSS kanálu. Pro 

účely komunikace s provozovatelem je uvedena e-mailová adresa. 

 

3.3.7. Webové rozhraní 

Webové rozhraní systému CORE je koncipováno přehledně a jednoduše (viz obr. 11). V jeho 

ústřední části se nachází vyhledávací okno jednoduchého vyhledávání, které tak umoţňuje 

přímý přístup do metadatové databáze CORE a zároveň podává aktuální informaci 

o celkovém počtu záznamů. V horní části hlavní stránky nad vyhledávacím rozhraním jsou 

k dispozici základní odkazy na vyhledávání, nástroj pro analytiku repozitářů, informace 

o rozhraní CORE pro programování aplikací a stručnou charakteristiku celého systému. 

Nechybí výše zmíněný odkaz na kontaktní informace provozovatele. 

Prostor pod vyhledávacím oknem je vyplněn dalšími, graficky lépe zpracovanými odkazy na 

informace o procesech, které systém CORE pouţívá k agregaci obsahů z jednotlivých 

repozitářů, aplikaci CORE pro mobilní platformy, nástroji pro analytiku repozitářů 

a CORE rozhraní pro programování aplikací (obsahují stejné hyperlinky jako výše 

uvedené odkazy).  
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Spodní část stránky je věnována stručným popisům systému samotného, jeho komponent 

a nabízených sluţeb, novinek a moţností, jak se mohou další repozitáře a archivy s otevřeným 

přístupem zapojit do projektu, a neustále aktualizovanému seznamu nejnovějších článků 

z blogu CORE (http://core-project.kmi.open.ac.uk/blog). 

Webové rozhraní v plném rozsahu včetně funkčních součástí je lokalizováno výhradně do 

anglického jazyka.  

 

Obrázek 11 - Hlavní stránka webového rozhraní systému CORE 

 

3.3.8. Statistiky  

Tabulka č. 2 zprostředkuje dílčí statistické údaje o systému CORE. K jejich zjištění bylo 

vyuţito rozhraní jednoduchého a pokročilého vyhledávání a přímé komunikace 

s provozovateli systému. Uvedená data jsou aktuální k 1. dubnu 2015. 

K 1. dubnu 2015 umoţňuje systém zpřístupnit aţ 24 271 248 metadatových záznamů, z nichţ 

aţ 1,8 miliónů je opatřeno kopiemi plných textů dokumentů ve formátu PDF. Tyto záznamy 

pocházejí z 659 digitálních repozitářů a úloţišť, z nichţ největší zastoupení má CiteSeer X. 

Nezanedbatelné mnoţství záznamů pochází také z databáze DOAJ: Directory of Open Access 

Journals a známého preprintového archivu arXiv.org.  

http://core-project.kmi.open.ac.uk/blog
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Vzhledem k faktu, ţe v mnoţině zdrojových repozitářů převládají úloţiště britské 

provenience, převládá z hlediska jazyka primárních dokumentů angličtina. Početně hojně 

zastoupené jsou také indonéština
104

, španělština, francouzština a němčina.  

Systém CORE agreguje data i z repozitářů a archivů české provenience. Největší počet 

záznamů pochází z digitálního repozitáře Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava.  

Celkový počet záznamů v indexu  24 271 248 

Celkový počet záznamů obohacených plnými 

texty 

1,8 miliónů 

Celkový počet zdrojových archivů 659 

Počet záznamů pocházejících z České republiky 129 771 

Převládající druh dokumentu Článek (výhradně) 

Převládající rok publikování dokumentu 2013 (1 510 314) 

Převládající jazyk dokumentu Angličtina 

Zdrojový archiv s nejvyšším počtem 

poskytnutých záznamů 

CiteSeer X 

Zdrojový archiv s nejvyšším počtem 

poskytnutých záznamů české provenience 

DSpace VŠB-TUO  

Země s nejvyšším počtem poskytnutých záznamů Velká Británie 

Tabulka 2 - Statistické údaje o systému CORE k 1. dubnu 2015 

 

3.3.9. Vyhodnocení 

Systém CORE představuje významný počin v oblasti vývoje vyhledávačů a sluţeb působících 

nad digitálními archivy a repozitáři. Vedle archivů britské provenience agreguje data také 

z úloţišť z dalších zemí, jeho význam pro vědeckou komunitu je tedy celosvětový. Systém je 

navíc zaloţen na principech otevřeného přístupu, obsahy vysoké informační hodnoty nabízí 

bez omezení uţivatelům ze všech zemí.  

Nezpochybnitelnou předností systému CORE je fakt, ţe neagreguje jen metadatové záznamy 

ale i kopie příslušných plných textů. Dále lze vyzdvihnout také kvantitativní charakteristiky: 

celkovou velikost indexu čítající přes 24 miliónů záznamů, vysoké mnoţství plných textů 

dokumentů, počet a rozmanitost zdrojových archivů. Význam nesou i rysy kvalitativní, 

zejména pestrý výběr nabízených sluţeb a doplňkových nástrojů pro individuální 
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 Jde o nahodilý úkaz, jehoţ důvodem je sklízení velkého mnoţství záznamů a plných textů z repozitáře 

indonéské univerzity v Diponegoro (angl. Diponegoro University Institutional Repository).   
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i institucionální uţivatele, kvalitně pojaté procesy vstupu dat do systému a v neposlední řadě 

také přehledně navrţené uţivatelské rozhraní. 

Vzhledem k tomu, ţe systém dosud prochází neustálým vývojem, je nutné zmínit také několik 

podstatných nedostatků. Tím nejváţnějším se jeví vyhledávání informací. Reţim prohlíţení 

nabízí velmi omezené moţnosti a zvolenou mnoţinu záznamů neumoţňuje nijak utřídit. 

V případě dotazového vyhledávání sice uţivatel má moţnost s nalezenými záznamy dále 

pracovat prostřednictvím faset údajů, tyto jsou však výhradně formálního charakteru. Věcné 

vyhledávání také do značné míry komplikuje různorodost věcného pořádání metadatových 

záznamů. Problematické je mimo jiné i rozhraní pokročilého vyhledávání, které je moţné 

zpřístupnit aţ po provedení vyhledávacího procesu pomocí jednoduchého vyhledávání – 

uţivatel je tedy nucen provést zbytečný krok navíc.  

 

3.4. DART-Europe portal
105

 

Internetový portál elektronických disertací DART-Europe (angl. DART-Europe E-Theses 

Portal)
106

 představuje jedinečný výsledek strategické spolupráce výzkumných knihoven 

a knihovnických konsorcií za účelem zlepšení globálního přístupu k evropským disertačním 

pracím. Portál je do značné míry podporován Asociací evropských výzkumných knihoven 

LIBER (fran. Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, 

http://www.libereurope.eu/) a systémem NDLTD (Networked Digital Library of Theses and 

Dissertations, http://www.ndltd.org/).  

Cílem portálu je tedy zprostředkovat vědecké komunitě jednotné online rozhraní, které na 

jedné straně nabídne ničím nelimitovaný přístup k významným evropským odborným 

dokumentům v elektronické podobě a na druhé straně podpoří myšlenku digitálního 

publikování právě tohoto typu prací.  

V současné době umoţňuje portál DART-Europe svým uţivatelům zpřístupnit jiţ více neţ 

580 tisíc metadatových záznamů disertací, které pocházejí z necelých 600 univerzit z 28 

evropských zemí. Nejvíce příspěvků je původem z Německa (přes 212 tisíc záznamů), 

nejméně naopak z Ukrajiny (pouhý 1 záznam); mezi spolupracujícími univerzitami jsou 

zastoupeny i nejprestiţnější instituce jako Cambridgeská univerzita nebo Londýnská 

                                                           
105

 Podkapitola 3.4. byla samostatně publikována v časopisu Ikaros v květnu 2014. Pro účely diplomové práce 

byl text článku doplněn o aktuální statistické údaje a rozšířen o část věnovanou struktuře systému. 

106
 DART-Europe E-theses Portal [online], ref. 3. 

http://www.libereurope.eu/
http://www.ndltd.org/
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univerzita UCL. Česká republika je zastoupena dvěma reprezentanty – Vysokou školou 

ekonomickou a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.  

 

3.4.1. Vývoj  

Historie portálu DART-Europe započala v roce 2005, kdy byla zahájena první fáze jeho 

budování v podobě 18měsíčního projektu, na kterém se podílely Londýnská univerzita UCL, 

Oxfordská univerzita, Univerzita Nejsvětější Trojice v Dublinu a Dartingtonská univerzita 

umění, přičemţ technické zázemí poskytla společnost ProQuest. Projekt byl zcela výhradně 

financován z příspěvků spolupracujících institucí.  

První fáze usilovala o naplnění celé řady ambiciózních cílů
107

: 

- Vytvoření portálu pro elektronické disertace vytvořené na půdě evropských univerzit 

s otevřeným a bezplatným přístupem  

- Vytvoření vlastního repozitáře pro podporu přispěvatelských institucí, které 

nedisponují lokálním úloţištěm 

- Vytvoření a kontrola směrnic pro správu elektronických disertací včetně autorsko-

právní problematiky a metadat 

- Identifikace obchodního modelu pro dlouhodobou udrţitelnost činnosti portálu
108

 

- Demonstrace sluţby pro digitální archivaci elektronických disertací 

Završení počáteční fáze bylo úspěšné, některé z plánovaných cílů však byly naplněny jen 

částečně, nebo nebyly naplněny vůbec. Nepodařilo se úspěšně navrhnout sluţbu digitální 

archivace ani zmíněný funkční obchodní model; návrh vlastních směrnic pro správu e-

disertací byl nahrazen pracemi skupiny GUIDE (angl. Guiding Universities in Doctoral E-

theses) a provozovatelů online sluţby Britské knihovny EThOS (angl. Electronic Theses 

Online Service)
109

.  
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 MOYLE, Martin. Improving access to European e-theses: the DART-Europe programme. LIBER Quarterly 

[online]. 2008, vol. 18, issue 3/4, s. 413-423 [cit. 2015-04-01]. ISSN 2213-056X. Dostupný z: 

http://discovery.ucl.ac.uk/14006/1/14006.pdf.   

108
 AYRIS, Paul. University and Research Libraries in Europe Working towards Open Access. LIBER Quarterly 

[online]. 2011, vol. 20, issue 3/4, s. 332-346 [cit. 2015-04-01]. ISSN 2213-056X. Dostupný z: 

http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/7998/8327.  

109
 AYRIS, Paul. Developing European Library Services in Changing Times. LIBER Quarterly [online]. April 

2012, vol. 21, issue 3/4, s. 331-346 [cit. 2015-04-01]. ISSN 2213-056X. Dostupný komerčně z: 

http://web.ebscohost.com/.  

http://discovery.ucl.ac.uk/14006/1/14006.pdf
http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/7998/8327
http://web.ebscohost.com/
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Portál DART-Europe vstoupil do druhé fáze svého vývoje v roce 2007. K významné změně 

došlo zejména v organizační struktuře, kdy se do spolupráce původních akademických 

institucí připojila komunita výzkumných knihoven a knihovnických konsorcií. Správou byla 

pověřena Londýnská univerzita UCL a oficiálním řídícím orgánem byla ustanovena Rada 

partnerů (angl. Board of partners), které společně předsedali knihoven Londýnské 

a Nottinghamské univerzity.  

V současné době Radu partnerů tvoří 23 partnerských členů (angl. Partner members) 

zastupujících stejný počet partnerských institucí a 3 přísedící (angl. Attending members), kteří 

reprezentují klíčové organizace
110

 včetně asociace LIBER. Předsedou rady je Paul Ayris 

z univerzitní knihovny UCL.  

 

3.4.2. Struktura  

Architektura portálu je zaloţena na softwarovém nástroji PKP (Public Knowledge Project) 

Harvester2, jehoţ hlavní úlohou je sběr, resp. sklízení metadat ze zdrojových archivů a jejich 

následné vystavení skrze uţivatelské rozhraní.  

Metadata o elektronických disertacích jsou sklízena v jednoduchém schématu Dublin Core, 

přestoţe Harvester2 podporuje i standardy MODS, MARC a další. Metadata jsou následně do 

určitého rozsahu standardizována a v rámci procesu zpracování „očištěna“, obohacena 

a indexována (Harvester2 umoţňuje „neutralizovat“ speciální znaky, takţe vyhledávání např. 

klíčových slov „Tromso“ nebo „Tromsø“ vrátí stejný počet výsledků bez ohledu na to, v jaké 

formě jsou v systému uloţeny).  

Portál DART-Europe získává metadatové záznamy od různých poskytovatelů dat, kterými 

jsou buď univerzitní repozitáře samotné (např. Universidade de Porto), popřípadě struktury 

spojující více repozitářů (např. nizozemský NARCIS) nebo poskytovatelé sluţeb (např. 

polská Federacja bibliotek cyfrowych).   

 

3.4.3. Dílčí služby 

Vedle standardních moţností dotazového vyhledávání a prohlíţení rejstříků nabízí internetový 

portál DART-Europe několik doplňkových funkcí. 
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 Na rozdíl od partnerských institucí tyto organizace nejsou povinny podepsat Dohodu o partnerství DART-

Europe (angl. DART-Europe Partnership agreement).  
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- Historie vyhledávání: umoţňuje zobrazit typ vyhledávání, pouţité formulace 

vyhledávacího dotazu, univerzitu, ze které pochází záznam primárního dokumentu, 

a počet nalezených výsledků. Zobrazí však jen první fázi vyhledávání nebo prohlíţení, 

zpřesnění podle faset údajů zaznamenáváno není. Funkce je omezena také z hlediska 

času – po 20 minutách neaktivity nebo zavření okna prohlíţeče je seznam automaticky 

vymazán. 

- Seznam vybraných záznamů (angl. Marked list): prostřednictvím této sluţby 

mohou uţivatelé tvořit personalizované seznamy nalezených záznamů a ty posléze 

v úplné nebo zkrácené podobě zasílat na uvedenou e-mailovou adresu. Stejně jako 

v případě předchozí sluţby je i tato časově omezena.   

- Pravidelně aktualizované žebříčky: portál nabízí seznam deseti nejstahovanějších 

dokumentů z indexu (vţdy za období posledních 7 dní) a neustále obnovovaný seznam 

nejnovějších přidaných záznamů (zobrazit lze mnoţina z posledního dne, 2 dnů, týdne 

a 2 týdnů).  

- RSS služba: uţivatelé se prostřednictvím RSS kanálu mohou přihlásit k odběru 

novinek z portálu DART-Europe.  

 

3.4.4. Vyhledávání 

K vyhledávání informací a dokumentů v rámci portálu DART-Europe uţivatelům slouţí 

dvojice klasických způsobů – dotazové vyhledávání za pouţití vyhledávacího boxu a prosté 

prohlížení rejstříků, respektive indexu.  

Dotazové vyhledávání nabízí jak svou základní, tak i pokročilou variantu. První z uvedených 

variant je dostupná přímo z hlavní stránky portálu a zprostředkuje tak přímý vstup do jeho 

databáze. Zadaný rešeršní dotaz je přitom standardně vyhledáván ve všech polích záznamu. 

Jednoduché vyhledávání také umoţňuje pracovat se základní sadou Booleovských operátorů 

(v případě, ţe nejsou explicitně pouţity, jsou víceslovné dotazy automaticky spojeny 

operátorem AND), speciálními znaky k jednostrannému nebo oboustrannému rozšíření termů 

(*) a vyhledání přesné shody (“) i diakritikou typickou pro psanou podobu jednotlivých 

národních jazyků. Metadatové záznamy, které jsou zapsány v jiném písmu neţ v latince, jsou 

vyhledatelné pouze za pouţití formulace dotazů v daném konkrétním písmu.   
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Pokročilé vyhledávání umoţňuje pouţití více vyhledávacích polí (aţ šesti: Všechna pole, 

Název, Autor, Abstrakt, Předmětové heslo a Rok; názvy všech jsou ale pevně stanovené 

a nedovolují tak kombinace typu AUTOR + NÁZEV + NÁZEV) a rozbalovacích nabídek 

upřesňujících zemi původu dokumentu, univerzitu, kde vznikl, jazyk a konkrétní sbírku 

(v rámci kaţdé z nabídek můţe uţivatel vybrat i více moţností). Rozhraní pokročilé varianty 

nicméně není běţně dostupné, respektive na něj z ţádné ze stránek portálu nevede odkaz, bez 

předchozí znalosti o jeho existenci je tedy prakticky nepouţitelné
111

. Graficky se navíc od 

zbylých stránek portálu značně odlišuje, s největší pravděpodobností se tedy jedná o jeho 

starší verzi (viz obr. 12). 

Alternativní prohlížení rejstříků uţivatelům nabízí pouze čtyři moţnosti: prohlíţení podle 

univerzity, z níţ dokument pochází, sbírky, popřípadě skupiny sbírek, ze kterých DART-

Europe získává záznamy, země původu dokumentu a roku, ve kterém vznikl. Vzhledem 

k faktu, ţe výsledkem prohlíţení jsou často příliš velké mnoţiny záznamů (např. v případě 

prohlíţení podle univerzity – Universidade de Porto – zobrazí aţ 19 tisíc záznamů), které 

následně nelze uspořádat ani omezit pomocí faset, proto příliš efektivní způsob vyhledávání 

informací nepředstavuje. 

Poté, co systém na základě rešeršního dotazu vykoná vyhledávání nad indexem databáze, je 

uţivateli představena výsledná mnoţina metadatových záznamů ve zkrácené podobě (obsahují 

pouze následující údaje: název, autor, rok vzniku, domovskou univerzitu a zdrojovou sbírku) 

uspořádaných sestupně podle relevance. Jejich celkový počet na jednu zobrazenou stranu je 

omezen na 15 a nelze jej změnit. Úplný záznam lze zobrazit prostřednictvím názvu, který je 

zároveň aktivním hypertextovým odkazem. 
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 Jeho URL tedy musí uţivatel zadat ručně (http://www.dart-europe.eu/advanced-search.php). 

http://www.dart-europe.eu/advanced-search.php
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Obrázek 12 - Náhled rozhraní pokročilého vyhledávání  

Mnoţinu metadatových záznamů je moţné uspořádat abecedně (vzestupně i sestupně) podle 

počátečního písmene v názvu, autorova příjmení, jména univerzity a názvu sbírky nebo 

chronologicky podle roku vzniku.  

Výsledky vyhledávání lze také zpřesnit na základě souboru faset údajů (angl. Refine your 

search), které systém zobrazí na levé straně obrazovky (viz obr. 13). Prvním z nich je 

samostatné vyhledávací pole, jehoţ prostřednictvím uţivatel můţe přidat další klíčové slovo 

a spojit jej s původním buď pomocí operátoru AND (varianta „Results must contain“) nebo 

NOT (varianta „Results don’t contain“). S výsledky lze dále pracovat pomocí faset země 

původu, roku vzniku, počátečního písmene autorova příjmení (třídí je do 5 skupin: A-E, F-

J, K-O, P-T a U-Z), sbírky, domovské univerzity a jazyka dokumentu. V souvislosti 

s fasetami je zapotřebí znovu zdůraznit fakt, ţe se zobrazí jen v rámci základního 
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a pokročilého vyhledávání, nikoliv však při prohlíţení rejstříků – navíc nabízejí pouze údaje 

formálního charakteru, nikoliv věcného.  

 

Obrázek 13 - Náhled množiny vyhledaných záznamů a faset údajů 

Po zobrazení metadatového záznamu v plném rozsahu mají uţivatelé kromě hypertextového 

odkazu vedoucího na záznam ve zdrojovém archivu, popřípadě na elektronickou kopii 

primárního dokumentu samotného, k dispozici také funkci sdílení záznamu (angl. Share this 

record), která jej umoţňuje zaslat na libovolnou uvedenou e-mailovou adresu, a ukládání 

záznamu (angl. Save this record), pod kterou se skrývá výše uvedená sluţba tvorby 

personalizovaných seznamů „Marked list“. V případě, ţe chce uţivatel ve vyhledávání 

pokračovat, můţe tak rovnou učinit prostřednictvím odkazu „znovu vyhledávat“ (angl. 

Search again).  
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3.4.5. Metadatový záznam 

Portál DART-Europe pouţívá ke sklízení metadat ze zdrojových archivů a repozitářů známý 

protokol OAI-PMH a při ukládání do vlastní databáze aplikuje jednoduchou specifikaci 

Dublin Core doplněnou o údaj typu „abstrakt“. Jednotlivé prvky záznamu odpovídají aktuální 

verzi DC v1.1 a jsou jimi: 

- Název: název, pod kterým je záznam v databázi uloţen a podle kterého jej lze 

vyhledat 

- Autor: fyzická osoba
112

 nesoucí primární odpovědnost za dílo 

- Přispěvatel: další fyzické osoby podílející se na tvorbě díla (vedoucí práce, případně 

školitel) 

- Vydavatel: univerzita, na jejíţ půdě dokument vznikl 

- Abstrakt: redukovaný text vystihující obsah primárního dokumentu (v anglickém 

jazyce, popřípadě v jazyce samotného textu práce) 

- Datum: časový údaj ve formátu „rok“  

- Typ dokumentu: vystihuje, o jaký druh kvalifikační práce se jedná, případně je-li 

recenzovaná či nikoliv. V některých případech pod tímto údajem zapsáno obecné 

označení (např. „online zdroj“).  

- Formát: formát, ve kterém je dokument ve zdrojovém archivu uloţen, podle typologie 

standardu MIME. V některých záznamech uvádí také dodatečné informace o jeho 

fyzických atributech – velikost, počet stran apod. 

- Jazyk: formou zkratky 

- Identifikátor: trvalý identifikátor Handle, popřípadě urn-nbn nebo jiné jednoznačné 

označení objektu. U některých záznamů je v rámci údaje uvedeno pouze URL 

elektronické verze dokumentu.  

- Předmět: jednoslovná či víceslovná označení vystihující obsah dokumentu. Zde je 

potřeba uvést fakt, ţe se jedná zejména o autorská klíčová slova, popřípadě 

předmětové termíny či klasifikace jiných systémů, proto v nich v rámci DART-Europe 

panuje značná nejednotnost. Jejich povaha závisí na provenienci zdrojových archivů: 
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 Portál DART-Europe je zaměřen na disertační a kvalifikační práce, autorem se tedy v tomto případě myslí 

pouze fyzická osoba, nikoliv korporace jako v případě jiných sluţeb nad digitálními archivy.  
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převáţné mnoţství německých záznamů je opatřeno třídníkem Deweyho desetinného 

třídění, ve většině záznamů z britských univerzit je přítomen klasifikátor Třídění 

Kongresové knihovny; francouzské a nizozemské záznamy například naopak téměř 

výhradně spoléhají na autorská klíčová slova v anglickém jazyce. Problematická je 

většina záznamů pocházejících z České republiky, Maďarska, Chorvatska nebo 

Estonska, která disponuje autorskými klíčovými slovy v národních jazycích (viz obr. 

14, 15, 16 a 17) 

- Zdroj: zdroj, ze kterého vychází popisovaný dokument 

- Vztah: odkazy na další zdroje, v nichţ je záznam nebo plný text dokumentu uloţen 

- Práva: autorsko-právní status primárního dokumentu 

Výše uvedené prvky se v jednotlivých metadatových záznamech mohou vyskytovat i vícekrát, 

proto se délky jednotlivých záznamů značně liší. 

Významným úskalím záznamů, které se negativně promítá především do efektivity rešeršní 

činnosti prováděné v systému DART-Europe, je skutečnost, ţe tyto záznamy nejsou po přijetí 

nijak upravovány z hlediska věcného pořádání. Klíčová slova, předmětová hesla a abstrakty, 

respektive údaje, na jejichţ základě jsou dokumenty identifikovatelné, jsou ponechávány 

v podobě, v jaké byly autorem vytvořeny. 

 

Obrázek 14 - Ukázka metadatového záznamu české práce 
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Obrázek 15 - Ukázka metadatového záznamu maďarské práce 
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Obrázek 16 - Ukázka metadatového záznamu chorvatské práce 

 

Obrázek 17 - Ukázka metadatového záznamu estonské práce 
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3.4.6. Uživatelský přístup 

Na rozdíl od valné většiny digitálních knihoven, vyhledávačů a sluţeb nad digitálními archivy 

portál DART-Europe svým uţivatelům nenabízí moţnost vytvoření a správy 

personalizovaného uživatelského účtu. Veškeré jeho sluţby, včetně těch plynoucích 

z vyhledávacích procesů (sdílení a ukládání záznamů) a signálního informování formou RSS 

kanálu, jsou tedy dostupné zcela zdarma a bez omezení.  

Na vylepšení sluţeb portálu se uţivatelé mohou podílet prostřednictvím formuláře zpětné 

vazby (angl. Feedback form). Podle slov provozovatelů se jedná o značně vyuţívaný 

nástroj
113

.  

 

3.4.7. Webové rozhraní 

Webové rozhraní portálu DART-Europe je navrţeno přehledně a účelně, veškeré jeho funkční 

prvky jsou snadno dostupné. Ústřední částí hlavní stránky (viz obr. 18) je vyhledávací okno 

jednoduchého vyhledávání, doplněné o základní statistické údaje o portálu: počet 

metadatových záznamů v indexu, spolupracujících univerzit a států, ve kterých sídlí. Ve 

spodní části stránky se nacházejí seznamy nejstahovanějších a nejnovějších záznamů, odkaz 

na sluţbu RSS a stručné informace o vlastním portálu; v horní části nad vyhledávacím 

rozhraním je k dispozici lišta se základními odkazy na reţim prohlížení, historii 

vyhledávání, seznam vybraných záznamů, formulář zpětné vazby a nápovědu. Nechybí 

také odkazy na podrobnější informace o portálu, o jeho partnerech a organizační 

struktuře, o spřízněných organizacích a na dostupné informační materiály.  

Kompletní webové rozhraní včetně jeho funkčních součástí je lokalizováno pouze do 

anglického jazyka.  

                                                           
113

 MOYLE, Martin. DART-Europe: pan-European networking and services. ALISS Quarterly [online]. January 

2010, vol. 20, issue 2, s. 37-40 [cit. 2014-05-15]. ISSN 1747-9258. Dostupný z: 

http://discovery.ucl.ac.uk/19059/1/19059.pdf.  

http://discovery.ucl.ac.uk/19059/1/19059.pdf
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Obrázek 18 - Hlavní stránka webového rozhraní portálu DART-Europe 

 

3.4.8. Statistiky 

Tabulka 3 nabízí dílčí statistické údaje o portálu DART-Europe. K jejich vypracování bylo 

vyuţito rozhraní jednoduchého a pokročilého vyhledávání a prohlíţení. Uvedená data jsou 

aktuální k 1. dubnu 2015. 

Nejvíce záznamů pochází z Německa (212 881), dalšími hojně zastoupenými zeměmi jsou 

Nizozemsko (66 540), Francie (58 884) a Velká Británie (48 009). Z České republiky systém 

prozatím převzal 607 záznamů. 

Z hlediska jazyka primárních dokumentů však převládá angličtina (195 974), dále němčina 

(101 208) a francouzština (51 332). Kvalifikačních prací v českém jazyce je zastoupeno 501.  

Poskytovatelem dat s největším počtem sklizených záznamů je jednoznačně databáze 

bývalého celonárodního projektu digitální knihovny disertačních a kvalifikačních prací 

DissOnline (212 888 záznamů). Jednoznačně největším institucionálním přispěvatelem je pak 
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Portská univerzita (Universidade do Porto, 19 206 záznamů). Vedle výše uvedené Vysoké 

školy ekonomické (606 záznamů) je z České republiky v systému zastoupena také Ostravská 

univerzita, z níţ ovšem pochází pouhý jeden záznam.  

Celkový počet záznamů v indexu  580 008 

Celkový počet zdrojových archivů 103 

Počet záznamů pocházejících z České republiky 607 

Převládající druh dokumentu Disertační a kvalifikační práce (výhradně) 

Převládající rok publikování dokumentu 2012 (62 793) 

Převládající jazyk dokumentu Angličtina  

Zdrojový archiv s nejvyšším počtem 

poskytnutých záznamů 
DissOnline  

Zdrojový archiv s nejvyšším počtem 

poskytnutých záznamů české provenience 
Vysoká škola ekonomická 

Země s nejvyšším počtem poskytnutých záznamů Německo 

Tabulka 3- Statistické údaje o portálu DART-Europe k 1. dubnu 2015 

 

3.4.9. Vyhodnocení  

Internetový portál DART-Europe patří k významným představitelům sluţeb nad digitálními 

archivy ve vědecko-výzkumné oblasti nejen evropském, ale i celosvětovém měřítku. Jeho 

přednosti lze spatřit jak v kvantitativních charakteristikách: velikosti indexu, počtu 

spolupracujících i spřízněných institucí a zemí, ve kterých působí, tak v charakteristikách 

kvalitativních. Zde je potřeba zdůraznit kvalitu metadatového popisu vycházejícího ze 

specifikace Dublin Core, rozmanitost doprovodných sluţeb včetně sluţby signálního 

informování, přehlednost a jednoduchost uţivatelského rozhraní a především fakt, ţe portál 

zprostředkuje funkční odkazy nejen na záznamy v primárních archivech, ale i na plné texty. 

Na druhou stranu však portál DART-Europe trpí několika nedostatky. Jeho největší slabinou 

je naprostá absence jakéhokoliv jednotného systému věcného pořádání, která znemoţňuje 

tematické oborové vyhledávání. Jde o neustále se prohlubující problém, který výraznou 

měrou sniţuje efektivitu vyhledávání v systému. Vytknout je nutné také neviditelnost 

a zastaralost rozhraní pokročilého vyhledávání a značnou omezenost reţimu prohlíţení – 

nabízí pouze 4 různé indexy a na rozdíl od dotazového vyhledávání neumoţňuje s výsledky 

dále pracovat pomocí faset údajů. 
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3.5. OpenAIRE portal
114

 

Portál OpenAIRE (angl. OpenAIRE portal) představuje výsledek jednoho 

z nejvýznamnějších projektů sluţeb nad digitálními archivy a institucionálními repozitáři 

s otevřeným přístupem v oblasti vědy, výzkumu a inovací v 21. století. Portál je financován 

z rozpočtu Evropské komise a v současné době je řízen Konsorciem OpenAIRE (angl. 

OpenAIRE consortium)
115

.  

Hlavními cíli uvedeného projektu byly
116

: 

- vybudování podpůrných struktur pro výzkumné pracovníky, kteří jsou povinni uloţit 

publikované výsledky projektů ze 7. Rámcového programu Evropské unie 

- zřízení a provoz virtuální infrastruktury pro recenzované články a další formy 

výsledků vědecké činnosti 

- vyuţití vědeckých a výzkumných dat a experimentální ověření manipulace s těmito 

daty ve spolupráci s vědeckými komunitami 

- udrţitelnost e-infrastruktury vybudované v rámci projektu OpenAIRE. 

Portál, který v rámci projektu vznikl, umoţňuje skrze jednotné uţivatelské rozhraní 

zprostředkovat přístup k výsledkům vědecké činnosti ve formě elektronických dokumentů 

rozmanitých typů a formátů v celoevropském měřítku. Dále nabízí dílčí sluţby typu statistik, 

signálního informování, personalizovaného uţivatelského rozhraní, propojení na sociální sítě 

a dokonce i vlastního virtuálního úloţiště Zenodo
117

, které směřují k podpoře principů 

otevřeného přístupu v celoevropském měřítku.  

K počátku dubna 2015 portál OpenAIRE nabízel přístup jiţ k více neţ 9 900 000 

metadatových záznamů dokumentů a více neţ 6 800 souborů dat (angl. dataset) pocházejících 

z 579 zdrojových archivů a časopisů s otevřeným přístupem. K více neţ 9,5 miliónům těchto 

                                                           
114

 Podkapitola 3.5. byla samostatně publikována v časopisu Ikaros v březnu 2015. Pro účely diplomové práce 

byl text článku doplněn o aktuální statistické údaje. 

115
 OpenAIRE [online], ref. 4.   

116
 TKAČÍKOVÁ, Daniela. Projekt OpenAIRE – Výzva a příleţitost i pro Českou republiku. In: INFORUM 

2010: 16. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha, 25–27. 5. 2010 [online]. Praha: Albertina 

Icome Praha, 2010 [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2010/tkacikova-daniela-1.pdf.  

117
 Zenodo [online]. Meyrin (Švýcarsko): CERN, 2009- [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: http://www.zenodo.org/.  

http://www.inforum.cz/pdf/2010/tkacikova-daniela-1.pdf
http://www.zenodo.org/
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primárních dokumentů (96 % celkového počtu) je garantován přístup v reţimu otevřeného 

přístupu. Nejvíce příspěvků pochází z Nizozemska (615 tisíc záznamů)
118

.  

 

3.5.1. Vývoj  

Historie portálu je spojena s tříletým projektem Evropské komise OpenAIRE (zkratka pro 

Infrastrukturu s otevřeným přístupem pro výzkum v Evropě, angl. Open Access Infrastructure 

for Research in Europe), který byl realizován mezi prosincem 2009 a listopadem 2012 a jehoţ 

cílem bylo vytvořit infrastrukturu pro komunikaci vědeckých informací v souladu s pilotním 

programem pro OA Evropské komise (angl. European Commision Open Access Pilot) 

a pokyny pro OA Evropské výzkumné rady (angl. European Research Council Open Access 

guidelines). Úspěšné završení projektu představilo nejen výše uvedený portál, ale také tzv. 

Evropský systém helpdesků (angl. European Helpdesk System), zaloţený na distribuované síti 

národních a regionálních kontaktních osob za účelem spolupráce s knihovnickými 

organizacemi zainteresovanými v záleţitostech OA (např. LIBER, SPARC Europe), a vlastní 

digitální úloţiště určený odborníkům, kteří nemají přístup do institucionálních nebo 

předmětových repozitářů.  

V prosinci 2011 byl zahájen návazný projekt OpenAIREplus (zkratka pro 2. Generaci 

Infrastruktury s otevřeným přístupem pro výzkum v Evropě, angl. 2nd Generation of Open 

Access Infrastructure for Research in Europe) financovaný 7. Rámcovým programem 

Evropské komise (angl. The EC 7th Framework Programme), jehoţ záměrem bylo rozšířit 

záběr původní infrastruktury nejen směrem vyššího počtu uţivatelů, ale i typologie odborných 

informací. Zahrnuty měly být materiály – včetně nerecenzovaných publikací a výzkumných 

souborů dat – ze všech vědeckých disciplín v členských státech EU. Mezi dílčí cíle projektu 

patřilo také propojování souborů dat a publikací napříč vědeckými disciplínami pomocí 

sémantických vztahů, tzv. „přidruţených publikací“ (angl. Enhanced publications) 

vytvořených koncovými uţivateli a zajištění interoperability s jiţ existujícími virtuálními 

infrastrukturami jako Mendeley, DataCite a ORCID
119

. Projekt měl původně trvat 30 měsíců 

(do 31. května 2014), ale byl prodlouţen aţ do 31. prosince 2014.  

                                                           
118

 OpenAIRE Monitoring. In: OpenAIRE [online]. OpenAIRE Consortium, 2009- [cit. 2015-04-01]. Dostupný 

z: https://www.openaire.eu/overall-stats/statistics/infra-monitoring.  

119
 Project factsheets. In: OpenAIRE [online]. OpenAIRE Consortium, 2009- [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: 

https://www.openaire.eu/about/general-information/openairefactsheet-40.  

https://www.openaire.eu/overall-stats/statistics/infra-monitoring
https://www.openaire.eu/about/general-information/openairefactsheet-40
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K 1. lednu 2015 byla zahájen navazující projekt OpenAIRE2020 (angl. The OpenAIRE2020 

Project). Projekt je financován z rozpočtu Evropské komise a jeho hlavním cílem je podpora 

programu Horizont 2020 (angl. Horizon 2020) zprostředkováním infrastruktury, v jejímţ 

rámci budou vědecké publikace a výsledky výzkumů ukládány, propojovány 

a zpřístupňovány.  

V současné době je do projektu zapojených jiţ 31 států v Evropě.   

 

3.5.2. Struktura  

Datová infrastruktura portálu OpenAIRE je zaloţena na balíčku nástrojů D-NET Software 

Toolkit
120

. Ten nabízí otevřené prostředí orientované na sluţby, ve kterém mohou být 

komplexní procesy zpracování dat snadno navrţeny, modifikovány a obohaceny o nové 

funkce
121

. V současné době tak struktura portálu sestává ze tří následujících vrstev
122

: 

- Vrstva pro správu dynamické sady heterogenních datových zdrojů: Hlavní funkcí 

je sběr a integrace metadat z institucionálních repozitářů kompatibilních s pokyny 

OpenAIRE (angl. OpenAIRE guidelines) pomocí protokolu OAI-PMH. Za účelem 

pozdějšího propojování záznamů a jejich sémantického obohacování však portál také 

čerpá data z databáze Evropské komise E-CORDA (oficiální seznam projektů tzv. 

Sedmého rámcového programu EC FP7) a adresáře OpenDOAR (oficiální seznam 

institucionálních repozitářů). 

V současné době portál OpenAIRE sklízí metadata všech typů otevřeně přístupných 

dokumentů z mnoha institucionálních repozitářů, z portálů a agregátorů na národní 

úrovni i z archivů OA časopisů. Kromě evropských zdrojů pokrývá také řadu zdrojů 

mimoevropských včetně archivu arXiv.org.   

- Vrstva pro správu informačního prostoru: Zde probíhají procesy „normalizace“ 

(resp. transformace a čištění) a propojování získaných dat a metadat. Vrstva zároveň 

                                                           
120

 Na tomto technologickém řešení byla zaloţena i architektura bývalého portálu DRIVER (zkratka pro „Vize 

infrastruktury digitálních repozitářů pro Evropský výzkum, angl. Digital Repository Infrastructure Vision for 

European Research). Ten z ekonomických důvodů zanikl a roku 2014 byla jeho data sloučena s centrální 

metadatovou databází OpenAIRE.  

121
 D-NET LAB [online]. Athens (Řecko): University of Athens, 2006- [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: 

http://www.d-net.research-infrastructures.eu/.  

122
 MANGHI, Paolo et al. OpenAIREplus: the European Scholarly Communication Data Infrastructure. D-Lib 

Magazine [online]. September/October 2012, vol. 18, no. 9/10 [cit. 2015-04-01]. ISSN 1082-9873. Dostupný z: 

http://www.dlib.org/dlib/september12/manghi/09manghi.html.  

http://www.d-net.research-infrastructures.eu/
http://www.dlib.org/dlib/september12/manghi/09manghi.html
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zprostředkuje funkce automatického odvozování vztahů mezi záznamy publikací 

a projekty. S cílem poskytnout co nejpřesnější statistické informace jsou její součástí 

také deduplikační procesy umoţňující identické záznamy a autory identifikovat 

a sloučit.  

- Vrstva pro podporu přístupu do informačního prostoru: Uvedená vrstva je 

zodpovědná za zprostředkování funkcí zajišťujících přístup koncových uţivatelů 

(vyhledávání, prohlíţení a nadstavbové sluţby) a systémů (všechny entity 

v informačním prostoru jsou dosaţitelné pomocí aplikačních programových rozhraní 

REST, OAI-PMH, OAI-ORE a SRW/CQL)
123

.    

  

3.5.3. Dílčí služby 

Vedle základních moţností vyhledávače nad digitálními archivy, tedy dotazového 

vyhledávání a prohlíţení rejstříků, portál OpenAIRE nabízí několik dílčích sluţeb 

orientovaných jak na autory, resp. poskytovatele obsahu (včetně provozovatelů repozitářů), 

tak i na koncové uţivatele
124

.  

Lokace akademických institucí/repozitářů: Vědcům a odborníkům, kteří mají zájem 

zveřejnit svůj výzkum prostřednictvím portálu, OpenAIRE nabízí jednoduchou funkci 

lokalizace instituce nebo repozitáře, s nimiţ jsou afilovaní. Tato funkce zahrnuje jak dotazové 

vyhledávání opatřené našeptávačem, tak i interaktivní mapu všech repozitářů zapojených do 

projektu.  

Zenodo: V případě, ţe daný repozitář s portálem nespolupracuje, popřípadě se jedná o autora, 

který není afilován s ţádnou akademickou institucí, OpenAIRE umoţňuje dokumenty uloţit 

do vlastního úloţiště Zenodo provozovaného při Evropské organizaci pro jaderný výzkum 

CERN.  

Propojení publikací: Registrovaní uţivatelé mají moţnost propojit výsledky výzkumu ve 

formě publikací a souborů dat s projekty, v jejichţ rámci výzkum proběhl, a entitami, které ho 

financovaly.  

                                                           
123

 CASTELLI, Donatella a Paolo MANGHI. The OpenAIRE Project – Open Access Infrastructure for Research 

in Europe. Ercim News [online]. January 2010, no. 80 [cit. 2015-04-01]. ISSN 0926-4981. Dostupný z: 

http://ercim-news.ercim.eu/en80/es/openaire.  

124
 Introducing the functionalities. In: OpenAIRE [online]. OpenAIRE Consortium, 2009- [cit. 2015-04-01]. 

Dostupný z: https://www.openaire.eu/functionalities/functionalities/intro-to-functionality/.  

http://ercim-news.ercim.eu/en80/es/openaire
https://www.openaire.eu/functionalities/functionalities/intro-to-functionality/
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Připojení k OpenAIRE: Provozovatelé mohou prostřednictvím jednoduchého rozhraní 

registrovat své archivy a repozitáře v síti OpenAIRE. Nejprve jsou však nuceni otestovat 

jejich kompatibilitu se směrnicemi OpenAIRE, teprve posléze je moţné přistoupit k samotné 

registraci.  

Statistiky: Sluţba OpenAIRE Monitoring uţivatelům nabízí kaţdodenně aktualizované 

statistické informace zahrnující nejen celkové počty publikací, souborů dat a repozitářů, ale 

i dílčí data zohledňující jejich jednotlivé charakteristiky (geografický původ, jazyk, zdrojový 

archiv, typ, datum) a ţebříčky (top 20 převládajících jazyků a top 20 zdrojových archivů). 

Statistiky lze zobrazit ve formě graficky přívětivých tabulek, sloupcových grafů a kruhových 

diagramů).  

OpenAIRE newsletter: Registrovaní uţivatelé se mohou zdarma přihlásit k odběru online 

newsletteru, jehoţ obsah se vztahuje k aktuálnímu dění v oblasti politiky otevřeného přístupu, 

aktivit OpenAIRE, vědecké komunikace a správy výzkumných dat.  

 

3.5.4. Vyhledávání 

Vyhledávání metadatových záznamů dokumentů a souborů dat lze v rámci portálu OpenAIRE 

realizovat dvěma hlavními způsoby: klasickým dotazovým vyhledáváním pomocí 

vyhledávacího okna a alternativním prohlížením rejstříků.  

První z uvedených způsobů nabízí dvě varianty: jednoduché a pokročilé vyhledávání. 

Základem první z uvedených je jediné vyhledávací okno, do kterého je zadán informační 

dotaz jednoslovné či víceslovné povahy. Jednoduchý reţim (viz obr. 19) umoţňuje pracovat 

jak se základními booleovskými operátory AND, OR a NOT, tak i se sadou syntaktických 

prvků zahrnujících zástupné znaky, pravostranné/levostranné omezení a specifikaci dotazu 

pouţitím uvozovek.  
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Obrázek 19 - Náhled rozhraní jednoduchého vyhledávání 

Pokročilé vyhledávání (viz obr. 20) lze zpřístupnit prostřednictvím tlačítka „více 

vyhledávacích moţností“ (angl. More search options). Ve své standardní podobě nabízí jedno 

vyhledávací okno (přidat lze však mnoho dalších) a dvě rozbalovací nabídky, které specifikují 

typ pole (všechna pole, název, autor, vydavatel a předmět) a vztahy mezi zadanými klíčovými 

slovy (všechna slova a jakákoliv slova – moţnosti odpovídající booleovským operátorům 

AND a OR). Uţivatelé mohou dále vyhledávání zúţit výběrem typu dokumentu, jazyka, 

entity, která výzkum financovala, vědecké oblasti, data publikování, způsobu přístupu 

a zdrojového archivu. V neposlední řadě je moţné nastavit počet záznamů na zobrazenou 

stránku výsledků.  
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Obrázek 20 - Náhled rozhraní pokročilého vyhledávání 

Reţim prohlíţení je moţné realizovat výběrem prvku ze sedmi stejných skupin, které jsou 

k dispozici k specifikaci vyhledávacího procesu v pokročilém vyhledávání, tedy: typ 

dokumentu, jazyk, entita, která výzkum financovala, vědecká oblast, rok publikování, 

způsob přístupu a zdrojový archiv.  

Nutné je však uvést, ţe obě výše uvedené varianty, tj. jednoduché dotazové vyhledávání 

i prohlíţení rejstříků, lze provést v následujících obsahových kategoriích
125

: publikace, data, 

projekty, lidé, organizace a datové zdroje. 

Poté, co systém provede vyhledávání nad indexem metadatové databáze, je uţivatelům 

zobrazena příslušná mnoţina metadatových záznamů, uspořádaná podle klesající obsahové 

relevance (viz obr. 21). Záznamy jsou standardně zobrazeny ve zkrácené podobě a obsahují 

pouze následující údaje: název příspěvku (vybavený hypertextovým odkazem vedoucím na 

                                                           
125

 Ve všech kategoriích najednou lze provést pouze jednoduché vyhledávání a prohlíţení, nikoliv vyhledávání 

pokročilé.  
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úplný záznam), jméno autora (popř. autorů), rok publikování a abstrakt. Graficky – formou 

zámku v pravé části záznamu – je také indikován způsob přístupu
126

.  

 

Obrázek 21 - Náhled množiny výsledků vyhledávání a faset údajů 

S výslednými záznamy lze dále pracovat prostřednictvím četných faset údajů (angl. Refine 

by), které jsou zobrazeny v sloupci v levé části obrazovky. Valná většina údajů je ryze 

formální povahy: typ dokumentu, jazyk dokumentu, entita financující výzkum, tzv. Funding 

                                                           
126

 Otevřený přístup je znázorněn ikonou oranţového odemčeného zámku, zatímco omezený (angl. Restricted) 

a embargovaný (angl. Embargoed) obsah indikuje šedý uzamčený zámek.  
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Stream, rok publikace, způsob přístupu a zdrojový archiv. Jediným reprezentantem věcných 

údajů je vědecká oblast
127

.  

Přímou součástí rozhraní zobrazujícího výsledky vyhledávání je také okno jednoduchého 

vyhledávání a prostřednictvím tlačítka „více vyhledávacích moţností“ mohou uţivatelé také 

ihned zpřístupnit vyhledávání pokročilé. 

Úplný záznam dokumentu (viz obr. 22) obsahuje kromě základní sady metadat (viz níţe 

v podkapitole 3.5.5.) následující poloţky: pouţitá literatura (angl. References), související 

data (angl. Related Data) – v případě, ţe je publikace propojena s určitým souborem dat – 

a podobné publikace (angl. Similar Publications) – které na základě sémantické podobnosti 

textu zobrazí seznam tematicky podobně laděných publikací. K dispozici je dále moţnost 

záznam sdílet na sociální síti – Facebooku, Twitteru, Google+ nebo LinkedIn, vygenerovat 

bibliografickou citaci v jednom z nejvyuţívanějších formátů včetně BibTeX, Harvard, APA 

a IEEE a zpřístupnit záznam samotného zdrojového archivu včetně seznamů dokumentů 

a souborů dat a dílčích statistik. Klíčová je poloţka „Stáhnout z“ (angl. Download from), pod 

níţ je uveden seznam odkazů, z nichţ lze stáhnout kopii primárního dokumentu. Pomocí 

tlačítek „Propojit s projektem“ (angl. Link to project) a „Propojit se souborem dat“ (angl. 

Link to dataset) mohou registrovaní uţivatelé vyuţít výše popsané funkce propojení publikace 

se soubory dat nebo projekty.  

                                                           
127

 Kategorizace tohoto údaje vychází ze Sedmého rámcového programu EC FP7, který vyčleňuje čtyři základní 

bloky, resp. programy – Spolupráce (angl. Cooperation), Nápady (angl. Ideas), Lidé (angl. People) a Kapacity 

(angl. Capacities) – a pátý specifický program zaměřený na nukleární výzkum a výcvik (angl. Nuclear research 

and training). V rámci uvedených pěti programů je definováno celkem 22 vědeckých oblastí, podle kterých lze 

výsledky vyhledávání dále zúţit. V samotném systému jsou uvedeny pod zkratkami: ICT pro informační 

a komunikační technologie, ENV pro ţivotní prostředí, atd.  
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Obrázek 22 - Ukázka metadatového záznamu ve výstupním prezentačním formátu 

 

3.5.5. Metadatový záznam 

Standardním formátem metadatových záznamů sklízených portálem OpenAIRE je formát 

OpenAire (angl. OpenAire Format) verze 0.2. V prefixu metadatového záznamu ve schématu 

XML je uvedeno „oaf“. Vzhledem k různorodosti popisu v repozitářích, ze kterých jsou 

sklízena metadata, se jednotlivé záznamy do jisté míry odlišují délkou. Přesto lze 

identifikovat prvky, které jsou společné všem:  

- Název: název, pod kterým je záznam v systému vyhledatelný. Je vybaven 

hypertextovým odkazem, který vede na záznam v primárním archivu.  

- Autor: fyzická osoba, která nese primární odpovědnost za dílo. 

- Typ dokumentu: přesně definovaný typ primárního dokumentu, který záznam 

popisuje 
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Vedle výše uvedených prvků se v metadatových záznamech vyskytují také následující: 

- Předmět (v rámci záznamu v OpenAIRE uveden v angl. Jako „Subject“): obsahuje 

jednoslovné, popř. víceslovné termíny vyjadřující obsah primárního dokumentu. 

Vzhledem k rozmanitosti zdrojových archivů v nich ale panuje značná nejednotnost – 

na základě průzkumu bylo moţné zjistit, ţe v některých případech je uţito neřízených 

klíčových slov přímo zprostředkovaných autory, naopak v dalších je aplikováno 

Třídění JITA pro knihovní a informační vědu (angl. JITA Classification System of 

Library and Information Science) a Třídění Kongresové knihovny (v záznamech se 

vyskytují nejen alfanumerické notace, ale i přesné slovní ekvivalenty). V závislosti na 

provenienci jsou také některá předmětová hesla uvedena v národních jazycích (viz 

obr. 23, kde je vedle klíčových slov ve francouzštině aplikováno také Třídění 

Kongresové knihovny).  

- Abstrakt: redukovaný text vystihující obsahovou stránku dokumentu v národním 

jazyce. 

- Rok: časový údaj vztahující se k publikování primárního dokumentu. V záznamu je 

uveden v závorce za autorovým jménem. 

- Nakladatel: entita, resp. organizace nebo instituce, která dokument publikovala. 

- Typ dokumentu: přesně definovaný typ primárního dokumentu.  

- Jazyk: jazyk primárního dokumentu 

- Identifikátor: trvalý identifikátor informačního zdroje. Podobně jako v případě 

předmětových hesel i zde panuje značná nejednotnost – značné mnoţství záznamů je 

opatřeno identifikátorem DOI; uţito je však také například i identifikátoru databáze 

PubMed Central (angl. PMC ID).  
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Obrázek 23 - Ukázka metadatového záznamu s autorskými klíčovými slovy a termíny z Třídění Kongresové 

knihovny 

 

3.5.6. Uživatelský přístup 

Valná většina dílčích sluţeb portálu OpenAIRE (vyhledávání a prohlíţení záznamů, 

statistické údaje) je uţivatelům k dispozici bez nutnosti vytvoření vlastního účtu. Registrace 

vyţaduje naprosté minimum vstupních údajů (jméno a příjmení, heslo, e-mailovou adresu 

a verifikaci, ţe se jedná o ţivého uţivatele prostřednictvím testu CAPTCHA). Registrovaní 

uţivatelé mají přístup k výše uvedeným funkcím propojování publikací, souborů dat 

a projektů, identifikace vlastních prací a přihlášení se k nim (včetně moţnosti nastavit 

přístupová práva), vytváření akcí (angl. Create an Event)
128

 a k sadě informačních 

a propagačních materiálů o portálu (angl. OpenAIRE NOAD Information and Dissemination 

                                                           
128

 Tato funkce však není určena běţnému uţivateli, nýbrţ primárně účastníkům projektu OpenAIRE. Slouţí 

k vkládání informací o aktuálním dění (konference, semináře, workshopy, etc.) spojeném s projektem a 

souvisejícími projekty.   
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KIT). Samozřejmostí je sluţba signálního informování formou RSS kanálu a propojení na 

sociální sítě.  

Uţivatelé se také mohou dostat do přímého kontaktu s provozovateli portálu prostřednictvím 

propracovaného kontaktního formuláře nabízejícího následující kategorie pro specifikaci 

dotazu: poskytovatelé dat, otevřený přístup, vědci, správci přístupu, sluţby portálu a tvůrci 

politik (angl. Policy makers).   

 

3.5.7. Webové rozhraní 

Webové rozhraní portálu OpenAIRE (viz obr. 24) je koncipováno velmi přehledně 

a jednoduše. Ústřední částí hlavní stránky je dynamické okno, které atraktivní formou 

prezentuje základní informace o portálu včetně stručných aktuálních statistik. V horní části 

obrazovky jsou k dispozici základní odkazy na dílčí služby, vyhledávání a prohlížení, 

statistiky, podporu a často kladené otázky a informace o otevřeném přístupu v Evropské 

unii. Nechybí také odkazy na sociální sítě, newsletter a přihlášení k uţivatelskému účtu.  

Bezprostředně pod výše popsaným dynamickým oknem se nachází rozhraní jednoduchého 

vyhledávání, které umoţňuje prohledávání jak metadatové databáze, tak i webových stránek 

portálu. V dolní části obrazovky lze vyuţít informačních odkazů rozdělených do 4 kategorií: 

výzkumníci (angl. Researchers), poskytovatelé dat (angl. Data Providers), správci výzkumu 

(angl. Research Managers) a financující agentury (angl. Funding Agencies). Uţivatelsky 

atraktivní jsou také sekce nejnovějších zpráv týkajících se otevřeného přístupu, kalendář 

zachycující konference a semináře prosazující principy OA a nejnovější tweet z twitterového 

účtu OpenAIRE.  

Webové rozhraní v plném rozsahu, včetně funkčních součástí a dynamických prvků, je 

lokalizováno výhradně do anglického jazyka.  
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Obrázek 24 - Hlavní stránka webového rozhraní portálu OpenAIRE 

 

3.5.8. Statistiky 

Tabulka 4 nabízí dílčí statistické údaje o portálu OpenAIRE. K jejich vypracování bylo 

vyuţito údajů zprostředkovaných přímo provozovateli portálu prostřednictvím 

propracovaného statistického nástroje i rozhraní pokročilého vyhledávání a prohlíţení. Data 

jsou aktuální k 1. dubnu 2015.  
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Portál OpenAIRE záznamy sklízí nejen přímo z repozitářů při akademických institucích, ale 

i z databází agregátorů. Právě ti patří mezi největší poskytovatele dat, jak je uvedeno níţe.  

Nejvíce záznamů dokumentů pochází z Nizozemska
129

 (615 959); hojně jsou také zastoupeny 

Velká Británie (583 792), Německo (570 418) a Španělsko (549 825). Původem z České 

republiky je v portálu vyhledatelných 90 795 záznamů. Nejméně zastoupenou zemí je naopak 

Slovensko s pouhými 839 záznamy. Je nutné uvést, ţe do těchto statistiky nejsou započítány 

databáze agregátorů, pouze institucionální repozitáře a digitální archivy.  

Z jazykového hlediska však převládá angličtina (6 634 011), dále španělština (497 892), 

němčina (325 970) a překvapivě také portugalština (299 465). Záznamů dokumentů v češtině 

je v systému zastoupeno prozatím 73 190. 

Zdrojovým archivem s jednoznačně největším počtem sklízených záznamů je Europe PubMed 

Central (3 017 086). Značné mnoţství záznamů článků (vedle záznamů periodik) je sklízeno 

také z DOAJ: Directory of Open Access Journals (1 755 162), arXiv.org e-Print Archive 

(1 009 948) a HAL-Inria (337 179). České repozitáře jsou do portálu zapojeny celkem 4, 

přičemţ nejvíce záznamů poskytuje Digitální repozitář Národního úloţiště šedé literatury.  

Celkový počet záznamů v indexu 9 980 369 

Celkový počet záznamů dokumentů s otevřeným 

přístupem 

9 588 911 

Celkový počet záznamů souborů dat v indexu 6 883 

Celkový počet zdrojových archivů 579 

Počet záznamů pocházejících z České republiky 90 795 

Převládající druh dokumentu Článek 

Převládající rok publikování dokumentu 2012 (911 337) 

Převládající jazyk dokumentu Angličtina 

Zdrojový archiv s nejvyšším počtem 

poskytnutých záznamů 

Europe PubMed Central  

Zdrojový archiv s nejvyšším počtem 

poskytnutých záznamů české provenience 

Digitální repozitář NUŠL  

Země s nejvyšším počtem záznamů Nizozemsko  

Tabulka 4- Statistické údaje o portálu OpenAIRE k 1. dubnu 2015 

 

 

                                                           
129

 Prvenství Nizozemsku patří zejména díky repozitářům univerzit ve Wageningen, Eindhovenu a Utrechtu, 

které kaţdý poskytují více neţ 100 000 záznamů.  
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3.5.9. Vyhodnocení 

Portál OpenAIRE je bezpochyby významným počinem v oblasti vývoje vyhledávačů a sluţeb 

nad digitálními archivy s otevřeným přístupem v celoevropském měřítku. Sklízení 

metadatových záznamů primárních dokumentů vysoké informační hodnoty, jejich sémantické 

obohacování o vazby na jiné záznamy a zprostředkování pestré nabídky návazných sluţeb 

z něj činí významný nástroj vědecké komunikace.  

Jako nesporné přednosti portálu lze vyzdvihnout jak kvalitativní – graficky kvalitně 

zpracované, přívětivé a přehledné uţivatelské rozhraní nabízející vyčerpávající informace 

o všech aspektech OpenAIRE včetně často kladených otázek (FAQ), příruček a newsletteru, 

velmi podrobné statistiky zahrnující moţnosti znázornění formou grafů a tabulek 

a v neposlední řadě nadstavbové sluţby orientované na individuální uţivatele i provozovatele 

repozitářů – tak kvantitativní charakteristiky – celkovou velikost indexu čítající více neţ 

10 miliónů záznamů, celkový počet zdrojových archivů (téměř 600) a celosvětový záběr.  

Na druhou stranu je nutné uvést několik nedostatků. Ty spočívají zejména ve vyhledávání 

informací. Rozhraní pokročilého vyhledávání je poměrně obtíţně zpřístupnitelné (uţivatel je 

nucen nejprve zvolit jednu z šesti výše uvedených kategorií; vyhledávání tedy není moţné 

vztáhnout na všechny najednou) a třídění výsledků je uţitím faset je (s jedinou výjimkou) 

omezeno na kategorie ryze formálního charakteru. Kvalitu vyhledávání také značně 

komplikuje fakt, ţe metadatové záznamy se liší svou podrobností a v mnoha případech 

postrádají klíčové prvky.  
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4. Porovnání a vyhodnocení služeb nad digitálními archivy 

V této kapitole jsou porovnávány relevantní parametry sluţeb nad digitálními archivy. Do 

srovnání jsou zahrnuty jak kvantitativní, tak i kvalitativní charakteristiky získané na základě 

analýz uvedených v předcházející kapitole. Uvedeny jsou nejprve rysy, které jsou společné 

všem čtyřem sluţbám, a posléze samotné srovnání. V závěru kapitoly je posléze uvedeno 

závěrečné kritické vyhodnocení sluţeb a nástin jejich budoucího vývoje.  

 

4.1. Společné rysy 

Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých sluţeb lze uvést pouze několik charakteristik, které jsou 

jim všem bez výhrad společné. V prvé řadě jde především o univerzální záběr: sluţby do 

svých metadatových databází zahrnují záznamy bez ohledu na to, do kterého vědního oboru 

zaznamenané dokumenty spadají. Umoţněno je tak vyhledávání dokumentů z přírodních 

a technických věd, humanitních, společenských, ekonomických věd a dalších.  

Všechny vybrané analyzované sluţby také vyuţívají stejný protokol ke sklízení záznamů ze 

zdrojových archivů – protokol OAI-PMH. Jako poskytovatel sluţeb je však v rámci Iniciativy 

otevřených archivů registrován pouze vyhledávač BASE
130

.  

Shodné rysy lze také identifikovat v nabízených moţnostech vyhledávání informací. 

Všechny sluţby svým uţivatelům nabízejí rozhraní jednoduchého a pokročilého vyhledávání 

i reţim prohlíţení rejstříků. Jejich konkrétní parametry, nastavení a prvky se nicméně v rámci 

jednotlivých sluţeb do značné míry odlišují.  

 

4.2. Porovnání 

4.2.1. Kvantitativní charakteristiky 

Prvním bodem vzájemného srovnání je velikost metadatových databází, kterou ilustrují níţe 

uvedená tabulka 5 a graf 1 (Uvedené údaje jsou aktuální k 1. dubnu 2015.). Jednoznačně 

největší počet záznamů je k dispozici prostřednictvím vyhledávače BASE (71 574 639). 

Značně rozsáhlé jsou také databáze systému CORE (24 271 248 záznamů) a portálu 

OpenAIRE, který zpřístupňuje 9 980 369 záznamů dokumentů. Nejméně naopak nabízí portál 

DART-Europe (580 008) – na tomto nízkém čísle se bezpochyby odráţí fakt, ţe se soustředí 
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 Důvodem k tomu je s nějvětší pravděpodobností fakt, ţe na server Iniciativy OAI se jednotlivé subjekty 

(poskytovatelé dat i poskytovatelé sluţeb) hlásí dobrovolně – nejsou k tomu nijak vyzývány.  
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jen na jeden typ dokumentu: elektronické disertace (přičemţ se jedná výhradně o disertační 

práce 3. cyklu)
131

. 

V souvislosti s celkovou velikostí metadatových databází je vhodné uvést, kolik záznamů 

v nich obsaţených pochází z České republiky, respektive z digitálních archivů původem 

z České republiky (viz tabulka 5 a graf 3). V tomto ohledu patří prvenství opět vyhledávači 

BASE (205 041 záznamů); značným mnoţstvím disponují i portál OpenAIRE (90 795 

záznamů) a systém CORE (129 771). Nejméně těchto záznamů lze nalézt opět v databázi 

portálu DART-Europe (607).  

Sluţby je dále moţné srovnat na základě počtu sklízených archivů, ze kterých sklízí 

jednotlivé záznamy (viz tabulka 5 a graf 2). I zde prvenství jednoznačně drţí vyhledávač 

BASE s celkem 3 436 archivy. Podobný počet archivů v současné době sklízí systém CORE 

(659) a portál OpenAIRE (579). Portál DART-Europe zpřístupňuje záznamy od 103 

poskytovatelů dat.  

Na tomto místě je potřeba také uvést počet nahlášených archivů původem z České republiky. 

Vyhledávač BASE sklízí poměrně vysoký počet českých archivů – 17, portál OpenAIRE 

a systém CORE shodně 4 archivy a portál DART-Europe pouhé 2.  

 BASE CORE OpenAIRE DART-Europe 

Velikost 

metadatových 

databází 

71 574 639 24 271 248 9 980 369 580 008 

Počet záznamů z 

ČR 
205 041 129 771 90 795 607 

Počet sklízených 

archivů 
3 436 659 579 103 

Počet sklízených 

archivů původem z 

ČR 

17 4 4 2 

Tabulka 5 - Srovnání kvantitativních charakteristik k 1. dubnu 2015 
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 Zde je vhodné uvést i mnoţství záznamů elektronických disertací v metadatových databázích ostatních 

sluţeb. Vyhledávač BASE disponuje 1 786 423 záznamy (na druhou stranu ale zahrnuje i záznamy bakalářských 

a magisterských prací a neumoţňuje zjistit konkrétní počet disertací 3. cyklu), databáze portálu OpenAIRE 

obsahuje 311 416 záznamů disertací 3. cyklu. Systém CORE záznamy elektronických disertací nesklízí.    
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Graf 1 - Porovnání velikosti metadatových databází 

 

 

Graf 2 - Porovnání počtu sklízených archivů 
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Graf 3 - Porovnání počtu sklízených záznamů původem z ČR 
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4.2.2. Kvalitativní charakteristiky 

4.2.2.1.Typy materiálů 

Prvním bodem vzájemného srovnání z kvalitativního hlediska je typologie materiálů, které 

jednotlivé sluţby umoţňují vyhledat a zpřístupnit. Zatímco portál DART-Europe se zaměřuje 

výhradně na záznamy disertačních a kvalifikačních prací a systém CORE na odborné články, 

zbylé sluţby v tomto ohledu nikterak omezené nejsou a sklízí záznamy článků, monografií, 

konferečních sborníků, zvukových i audiovizuálních materiálů, 3D objektů, softwaru 

a dalších. Portál OpenAIRE navíc vyčleňuje samostatnou kategorií „soubor dat“. Jednoznačně 

převládajícím typem primárního dokumentu v databázích BASE a OpenAIRE je článek 

z časopisu.  

V souvislosti s typologií materiálů je zapotřebí také uvést zastoupení elektronických disertací 

v rámci ostatních sluţeb. Systém CORE jejich záznamy vůbec nesklízí, zatímco databáze 

BASE nabízí poměrně velké mnoţství záznamů disertací v kategorii „Theses“ – na druhou 

stranu ale tato kategorie zahrnuje i bakalářské a magisterské práce a nenabízí moţnost tyto 

dílčí typy samostatně ukázat. Databáze portálu OpenAIRE také obsahuje záznamy 

bakalářských, magisterských i disertačních prací 3. cyklu a navíc umoţňuje tyto dílčí typy 

pohodlně zobrazit.    

Z hlediska jazyka primárních dokumentů jednoznačně převládá angličtina. Hojně 

zastoupenými jazyky jsou ve většině databází jazyky evropské – francouzština, španělština 

a němčina; v rámci systému CORE je druhým nejpočetnějším jazykem indonéština
132

.  

Co se zdrojových archivů, resp. poskytovatelů dat týče, mezi nejvíce sklízené patří CiteSeer 

X, DOAJ: Directory of Open Access Journals, PubMed Central a arXiv.org Eprint Archive. 

Zmínit je nutné také sluţbu DataCite Metadata Store, od které v současné době získává 

nejvíce záznamů vyhledávač BASE. Portál DART-Europe sklízí záznamy z individuálních 

univerzitních repozitářů, popřípadě národních struktur sdruţujících více repozitářů a také od 

několika poskytovatelů sluţeb – nejvíce pak z databáze bývalé digitální knihovny disertačních 

a kvalifikačních prací DissOnline.  

Z českých archivů jsou nejvíce zastoupené Digitální repozitář Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava (je sklízen všemi čtyřmi sluţbami)
133

, Česká digitální 

                                                           
132

 Jak je vysvětleno v podkapitole 3.3.8., jedná se o nahodilý úkaz. 

133
 Zde je však nutné uvést, ţe plné texty dokumentů valné většiny záznamů volně dostupné nejsou.  
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matematická knihovna (angl. Czech Digital Mathematics Library), Digitální knihovna 

Univerzity Pardubice a Digitální repozitář Národního úloţiště šedé literatury NUŠL.  

V souvislosti s typologií je nutné zmínit také vztah k primárním dokumentům samotným, 

respektive k plným textům. Zatímco DART-Europe, BASE i OpenAIRE sklízí výhradně 

metadatové záznamy a přístup k plným textům umoţňují prostřednictvím hypertextového 

odkazu vedoucího na záznam ve zdrojovém archivu
134

, systém CORE agreguje přímo i kopie 

plných textů dokumentů
135

.   

Tabulka 6 ilustruje výše vedené parametry:  

 BASE CORE OpenAIRE DART-Europe 

Převládající typy 

dokumentů 

Článek 

Obrazový materiál 

Kvalifikační práce  

Článek (výhradně) 

Článek 

Konferenční 

materiál 

Disertační práce 

Disertační a 

kvalifikační práce 

(výhradně) 

Převládající jazyky 

dokumentů 

Angličtina 

Francouzština 

Španělština 

Angličtina 

Indonéština 

Španělština 

Angličtina 

Španělština 

Němčina 

Angličtina 

Němčina 

Francouzština 

Převládající 

zdrojové archivy 

DataCite Metadata 

Store 

CiteSeer X 

PubMed Central 

CiteSeer X 

DOAJ 

arXiv.org Eprint 

Archive 

PubMed Central 

DOAJ 

arXiv.org Eprint 

Archive 

Universidade de 

Porto 

Technische 

Universität 

München 

Rijksuniversiteit 

Groningen 

České převládající 

zdrojové archivy 

Technická 

univerzita Ostrava 

Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně 

Univerzita 

Pardubice 

Technická 

univerzita Ostrava 

Czech Digital 

Mathematics 

Library 

Univerzita 

Pardubice 

Digitální repozitář 

NUŠL 

Technická 

univerzita Ostrava 

Czech Digital 

Mathematics 

Library 

Vysoká škola 

ekonomická 

Technická 

univerzita Ostrava 

Plné texty 
Ve zdrojových 

archivech 
Vlastní databáze 

Ve zdrojových 

archivech 

Ve zdrojových 

archivech 

Tabulka 6 - Porovnání služeb z hlediska obsahu 

 

 

                                                           
134

 Zde je nutné uvést rozdíl mezi oběma sluţbami – zatímco vyhledávač BASE garantuje přístup v reţimu 

otevřeného přístupu jen k necelé třetině dokumentů, jejichţ záznamy shromaţďuje ve své metadatové databázi, 

v případě portálu OpenAIRE je to aţ 96 %.   

135
 Plnými texty je však obohacena jen necelá desetina všech záznamů v databázi.  
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4.2.2.2.Provoz a financování 

Všechny čtyři sluţby jsou provozovány nekomerčními subjekty. Vyhledávač BASE a systém 

CORE jsou provozovány při univerzitách: v případě prvního jde o Bielefeldskou univerzitu, 

v případě druhého o Otevřenou univerzitu, respektive Institut znalostních médií (Milton 

Keynes, Velká Británie). Jejich provoz je tedy finančně zabezpečen z rozpočtu univerzit.  

Portály DART-Europe a OpenAIRE na druhou stranu produkují a spravují mezinárodní 

organizace. V případě DART-Europe se jedná o Asociaci evropských výzkumných knihoven 

LIBER; OpenAIRE provozuje Konsorcium OpenAIRE a financuje přímo Evropská komise.  

 

4.2.2.3.Dílčí služby 

Kromě základních moţností vyhledávání a prohlíţení rejstříků, jak je uvedeno výše, sluţby 

nad digitálními archivy nabízí celou sadu dílčích nadstavbových sluţeb. Nejméně moţností 

mají uţivatelé k dispozici v případě portálu DART-Europe, naopak nejpestřejší nabídkou 

disponuje vyhledávač BASE (podpora mobilních platforem, zásuvné moduly pro internetové 

prohlíţeče, interoperabilita s citačním manaţerem Zotero i vícejazyčný tezaurus Eurovoc). 

Specifickými moţnostmi jsou také propojení na sociální sítě, kterou kromě BASE nabízí 

i portál OpenAIRE, statistické a analytické nástroje (velmi kvalitně zpracované v rámci 

OpenAIRE i systému CORE), odběr novinek pomocí RSS sluţby a další prvky Webu 2.0 typu 

blogů (nabízí vyhledávač BASE) a newsletterů (portál OpenAIRE).   

Tabulka 7 nabízí porovnání dílčích funkcí a sluţeb: 

 BASE CORE OpenAIRE DART-Europe 

Statistické nástroje Ano Ano Ano Ano 

Propojení na 

sociální sítě 
Ano (Twitter) Ne 

Ano (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, 

Vimeo a Flickr) 

Ne 

RSS sluţba Ano Ano Ano Ano 

Zásuvný modul pro 

prohlíţeče 
Ano  Ano Ne  Ne  

Tabulka 7 - Porovnání dílčích funkcí a služeb 

 

4.2.2.4.Vyhledávání informací 

Specifika dotazového vyhledávání a prohlíţení rejstříků se v rámci jednotlivých sluţeb do 

značné míry odlišují. Rozdíly lze spatřit zejména v případě reţimu prohlíţení. Vyhledávač 
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BASE nabízí mnoţství selekčních polí formálního charakteru a alternativně také moţnost 

vyuţít Deweyho desetinné třídění, ačkoliv v takovém případě je potřeba vzít v potaz fakt, ţe 

záznamy jsou klasifikovány automaticky a dochází tak v některých případech k nepřesnostem. 

Navíc tato klasifikace nepokrývá zdaleka všechny záznamy. Prohlíţení v rámci systému 

CORE je funkčně velmi omezené, neboť k dispozici je pouze časové hledisko. Portál DART-

Europe umoţňuje prohlíţení dle čtyř věcných hledisek, nicméně protoţe zobrazené mnoţiny 

záznamů nelze nijak uspořádat či omezit, jedná se o značně neefektivní způsob. Portál 

OpenAIRE nabízí moţnost prohlíţení podle více hledisek, které jsou ale s jedinou výjimkou 

výhradně věcného charakteru.   

Jak bylo uvedeno výše, všechny analyzované sluţby nabízí jak jednoduchou, tak pokročilou 

variantu dotazového vyhledávání. V případě vyhledávače BASE jsou obě varianty v rámci 

webového rozhraní snadno dostupné a nabízejí velké mnoţství selekčních prvků. Naopak 

poměrně problematické je zpřístupnění pokročilého reţimu v případě portálu DART-Europe, 

kdy na něj z webového rozhraní nevede ţádný hypertextový odkaz a uţivatel je nucen jeho 

adresu URL zadat manuálně. Pokročilé vyhledávání je obtíţněji přístupné také v případě 

portálu OpenAIRE a systému CORE, nabízí nicméně velké mnoţství selekčních polí.  

Analyzované sluţby sice po provedení dotazového vyhledávání nabízejí moţnosti omezení 

zobrazené mnoţiny výsledků prostřednictvím faset údajů, tyto údaje jsou však s výjimkou 

údaje typu předmět a výše uvedeného třídníku DDT v případě BASE a údaje typu „Vědecká 

oblast“ v případě OpenAIRE ryze formální povahy. Nejvíce faset údajů nabízí portál 

OpenAIRE (9), na druhou stranu na rozdíl od ostatních tří sluţeb mezi nimi není formální 

údaj typu „Autor“. Nejmenší mnoţství naopak nabízí systém CORE (5).  

Sluţby lze také porovnat s ohledem na zobrazování vyhledaných záznamů. Na rozdíl od 

ostatních popisovaných sluţeb vyhledávač BASE v seznamu výsledků vyhledávání zobrazí 

záznamy v plném rozsahu. Systém CORE a portály DART-Europe a OpenAIRE nejprve 

v seznamu výsledků vyhledávání zprostředkují zkrácený záznam obsahující jen několik 

základních údajů (název, autor, rok vydání, popřípadě také abstrakt a zdrojový archiv), který 

je hyperlinkem propojen na příslušný záznam v plném rozsahu.  

Tabulka 8 nabízí porovnání parametrů vyhledávání informací. 
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 BASE CORE OpenAIRE DART-Europe 

Dotazové 

vyhledávání 

Jednoduché 

Pokročilé  

Jednoduché 

Pokročilé 

Jednoduché 

Pokročilé 

Jednoduché 

Pokročilé 

Prohlíţení 

(hlediska) 

Typ dokumentu 

Třídník DDT 

Datum přidání do 

databáze 

Typ dokumentu 

Jazyk  

Rok publikování 

Zdroj dat 

Entita, která 

výzkum financovala 

Mód přístupu 

Kontext 

Univerzita 

Sbírka 

Země původu 

Rok vzniku 

Fasety (po 

zobrazení mnoţiny 

výsledků) 

Autor 

Předmět 

Třídník DDT 

Rok publikování 

Zdrojový archiv 

Jazyk  

Typ dokumentu 

Přístupnost 

Typ publikace 

Jazyk 

Zdrojový archiv 

Rok publikace 

Autor 

Typ dokumentu 

Jazyk  

Rok publikování 

Zdroj dat 

Vědecká oblast 

Entita, která 

výzkum financovala 

Tzv. „Funding 

stream“ 

Mód přístupu 

Kontext 

Země původu 

Rok vzniku 

Autor 

Sbírka  

Univerzita 

Jazyk 

Tabulka 8 - Porovnání služeb z hlediska parametrů vyhledávání informací 

 

4.2.2.5.Metadatové záznamy 

Vedle kvantitativního hlediska uvedeného v předchozí části textu lze metadatové záznamy 

sklízené jednotlivými sluţbami porovnat i na základě dalších kritérií. Z hlediska jejich 

struktury kompletní záznamy nabízí jen portál DART-Europe, který vyuţívá specifikace 

Dublin Core verze 1.1, zatímco v databázích ostatních sluţeb délka zobrazovaných záznamů 

značně kolísá a je v jejich případě moţné identifikovat jen několik společných prvků. 

Důvodem k tomu je značná různorodost sklízených digitálních archivů.  

Vzhledem k rozmanitosti zdrojových archivů a pravidel popisu v nich uplatňovaných lze také 

v metadatových záznamech identifikovat různé systémy pořádání věcné povahy v prvku typu 

předmět. Jedná se buď o standardní klasifikace jako Třídění Kongresové knihovny nebo 

Deweyho desetinné třídění, popřípadě oborově specifické klasifikace jako Matematická 

předmětová klasifikace nebo Třídění JITA pro informační vědy a knihovnictví či geograficky 
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specifickou Australskou standardní vědeckou klasifikaci nebo o autory zprostředkovaná 

klíčová slova.  

Tabulka 9 nabízí porovnání sluţeb z hlediska parametrů metadatových záznamů. 

 BASE CORE OpenAIRE DART-Europe 

Prvky 

metadatového 

záznamu 

Název 

URL 

Zdrojový archiv 

Jméno 

Popis 

Přispěvatel 

Vydavatel 

Rok publikování 

Typ dokumentu 

Jazyk 

Předmětové termíny 

Klasifikace DDT 

Práva 

Název 

Autor 

Rok 

Identifikátor OAI 

Poskytovatel 

Typ dokumentu 

Abstrakt 

Předmět 

Identifikátor DOI 

Nakladatel 

Staţeno z 

Název 

Autor 

Typ dokumentu 

Předmět 

Abstrakt 

Rok publikování 

Nakladatel 

Typ dokumentu 

Jazyk 

Identifikátor 

Název 

Autor 

Přispevatel 

Vydavatel 

Abstrakt 

Datum 

Typ dokumentu 

Formát  

Jazyk 

Identifikátor 

Předmět 

Zdroj 

Vztah 

Práva 

Pouţitá třídění 

Autorská klíčová 

slova 

Deweyho desetinné 

třídění 

Matematická 

předmětová 

klasifikace 

Autorská klíčová 

slova 

Třídění Kongresové 

knihovny 

Australská 

standardní vědecká 

klasifikace 

Matematická 

předmětová 

klasifikace 

Autorská klíčová 

slova 

Třídění Kongresové 

knihovny 

Třídění JITA pro 

informační vědy a 

knihovnictví 

Autorská klíčová 

slova 

Deweyho desetinné 

třídění 

Třídění Kongresové 

knihovny 

Tabulka 9 - Porovnání služeb z hlediska metadatového záznamu 

 

4.2.2.6.Uživatelské rozhraní a přístup 

Analyzované sluţby disponují přehlednými a graficky kvalitně zpracovanými uţivatelskými 

rozhraními, které formou dotazového okna jednoduchého vyhledávání nabízí okamţitý 

přístup do svých databází. S výjimkou vyhledávače BASE, který nabízí rozhraní ve více 

jazykových mutacích a je defaultně nastaven v němčině, jsou sluţby včetně funkčních 

součástí lokalizovány do anglického jazyka.  
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Provozovatelé vyhledávače BASE a systému CORE také nabízí podporu mobilních 

platforem. V případě prvního uvedeného je vyhledávací rozhraní dostupné ve zjednodušené 

podobě (http://mobile.base-search.net/) a v případě systému CORE jde o aplikaci 

kompatibilní s operačními systémy Android a iOS.  

Samozřejmostí je u všech analyzovaných sluţeb moţnost kontaktovat jejich provozovatele. 

CORE nabízí jen kontaktní údaje, zatímco portál DART-Europe a vyhledávač BASE nabízí 

přímo formulář. Nejpropracovanějším systémem – který je ale k dispozici pouze 

registrovaným uţivatelům – disponuje portál OpenAIRE. Ten umoţňuje dotaz před odesláním 

tematicky specifikovat a podporuje také nahrávání příloh.   

Vyhledávač BASE a portál OpenAIRE také nabízí moţnost bezplatné registrace a vytvoření 

uţivatelského účtu. Oproti neregistrovaným uţivatelům tak mají k dispozici uţitečné nástroje 

pro práci se záznamy – ukládání vyhledaných záznamů i jednotlivých vyhledávání, v případě 

portálu OpenAIRE také propojování záznamů mezi sebou a s projekty a identifikování 

vlastních prací.  

Provozovatelům, resp. poskytovatelům dat je v rámci BASE a OpenAIRE také umoţněno své 

archivy a repozitáře do sluţeb efektivně zapojit. Předpokladem je v takovém případě ověření 

kompatibility, ke kterému sluţby přímo nabízí online validátory.  

Tabulka 10 nabízí porovnání webových rozhraní:  

 BASE CORE OpenAIRE DART-Europe 

Jazyková lokalizace 

webového rozhraní 

Angličtina 

Němčina 

Francouzština 

Španělština 

Polština 

Řečtina 

Ukrajinština 

Čínština 

Angličtina  Angličtina  Angličtina  

Moţnost vytvoření 

uţivatelského účtu 
Ano Ne Ano Ne 

Podpora mobilních 

platforem 

Ano (zjednodušené 

rozhraní) 

Ano (samostatná 

aplikace) 
Ne  Ne 

Kontakt na 

provozovatele 
Ano Ano 

Ano (jen pro 

registrované 

uţivatele) 

Ano 

Tabulka 10 - Porovnání webových rozhraní služeb 

http://mobile.base-search.net/
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4.3. Vyhodnocení, současné trendy a nástin budoucího vývoje služeb nad 

digitálními archivy 

Je jisté, ţe v procesu komunikace, resp. výměny a šíření informací v oblasti vědy a výzkumu 

zastávají sluţby nad digitálními archivy velmi důleţitou roli. Jejich hlavní přínos tkví 

v integraci rozmanitých zdrojů dat – digitálních archivů, institucionálních repozitářů, úloţišť 

šedé literatury a dalších – zprostředkováním jednotného vyhledávacího rozhraní 

umoţňujícího jednoduchý a okamţitý přístup k nim a v poskytování nadstavbových sluţeb 

(sluţeb s přidanou hodnotou), které jsou zaměřeny jak na koncové uţivatele samotné, tak i na 

producenty a provozovatele datových úloţišť.  

Tyto sluţby prošly od svých počátků na přelomu 20. a 21. století do současnosti značným 

vývojem. Původní model distribuovaných archivů s příslušnými lokálními indexy metadat byl 

nahrazen efektivnějším modelem UPS, který jednoznačně definoval role poskytovatele sluţeb 

a poskytovatele dat a zavedl centrální metadatovou databázi. Byl vyvinut stabilní 

komunikační protokol OAI-PMH umoţňující automatizované sklízení metadatových záznamů 

z různorodých archivů. Nejvýznamnější změna se týkala právě nadstavbových sluţeb, které 

od původních základních moţností vyhledávání a prohlíţení indexu databáze začaly postupně 

zahrnovat sofistikované nástroje pro práci s vyhledanými daty včetně ukládání a správy 

záznamů, jejich propojování, citačních nástrojů, interoperability se sociálními sítěmi 

a externími systémy a sluţeb signálního informování.  

Čtyři sluţby, které jsou v diplomové práci detailně analyzovány, patří v současné době 

a v celosvětovém měřítku k nejvýznamnějším. Jejich hodnota pro světovou vědeckou 

a odbornou komunitu spočívá nejen v pouhých kvantitativních charakteristikách (akademický 

vyhledávač BASE disponuje metadatovou databází o velikosti více neţ 70 miliónů záznamů 

pocházejících z více neţ 3 400 archivů a repozitářů, coţ z něj činí nejrozsáhlejší sluţbu svého 

druhu na světě), ale především také v charakteristikách a parametrech kvalitativních.  

Všechny tyto sluţby v základu disponují kvalitním a přehledným webovým rozhraním 

a rozhraním pro vyhledávání záznamů v metadatových databázích. To uţivatelům umoţňuje 

uţití syntaktických prvků typu pravostranného/levostranného omezení či rozšíření, 

zástupných znaků i znaků pro specifikaci dotazu, který se skládá z více klíčových slov, 

a následnou práci s mnoţinou vyhledaných záznamů prostřednictvím faset údajů.  

Hodnotu a přínos analyzovaných sluţeb nad digitálními archivy zvyšují zejména dílčí sluţby. 

Zde je potřeba uvést četné statistické nástroje, které uţivatelům umoţňují monitorovat nejen 
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celkový počet sklizených záznamů, ale také jejich původ, stáří a další parametry, sluţbu 

signálního informování zajišťující odběr novinek, propojení na sociální sítě a další prvky 

webu 2.0 včetně blogů i doplňkové aplikace typu zásuvných modulů pro internetové 

prohlíţeče, vyhledávacího pole pro vlastní webové stránky, popřípadě zdarma dostupného 

programu pro mobilní platformy. Systém CORE implementuje algoritmy dolování z textů 

a dolování z dat za účelem sémantického obohacení a zprostředkování nabídky podobných 

dokumentů. Portál OpenAIRE uţivatelům nabízí moţnost manuálního propojování záznamů 

s projekty, v jejichţ rámci primární publikace vznikly, dalšími záznamy a soubory dat s cílem 

vytvořit tzv. „přidruţené publikace“.   

Na druhé straně je potřeba uvést několik nedostatků, kterými analyzované systémy trpí. Tím 

nejzávaţnějším je paradoxně (vzhledem k objemu metadatových záznamů, kterými disponují 

ve svých indexech) efektivní vyhledávání informací z hlediska věcného popisu. Popisné údaje 

jsou totiţ ve valné většině případů výhradně formálního charakteru, a pokud v záznamech 

předmětová hesla přítomna jsou, jedná se o autorská klíčová slova, popřípadě různorodé 

klasifikace včetně Třídění Kongresové knihovny, Deweyho desetinného třídění i oborově 

specifického třídění JITA, případně geograficky specifické Australské standardní vědecké 

klasifikace. Z tohoto důvodu je prakticky nemoţné v systémech provést kvalitní rešerši na 

dané téma.  

Určité pokusy o zlepšení této neblahé situace lze spatřit v případě vyhledávače BASE. Jeho 

provozovatelé implementovali algoritmus, který sklízené záznamy automaticky klasifikuje 

podle Deweyho desetinného třídění. Jak je však uvedeno v rozboru uvedené sluţby, tato 

varianta se neobejde bez nepřesností.  

Další slabinou sluţeb je značná nejednotnost panující v délkách metadatových záznamů. Ta 

pramení z různorodosti pravidel popisu, které jsou implementovány ve zdrojových archivech 

a repozitářích, a podobně jako absence věcných údajů se negativně odráţí na kvalitě 

vyhledávání.  

Prostor ke zlepšení se nabízí v souvislosti s typologií materiálů, jejichţ záznamy sluţby 

sklízejí. Vyhledávač BASE nabízí záznamy velkého mnoţství různých typů primárních 

dokumentů včetně disertačních a kvalifikačních prací, nicméně neumoţňuje zobrazit jejich 

dílčí typy – tedy bakalářské, magisterské a disertační práce 3. cyklu zvlášť.   

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, v posledních letech sílí význam principů 

otevřeného přístupu a otevřeného publikování. V jejich budoucnosti se předpokládá, ţe 
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digitální repozitáře a archivy zakládané při akademických, vědeckých a výzkumných 

institucích se stanou hlavními nositeli vědeckých informací. O tuto vizi se opírá také jedna 

z moţných cest vývoje sluţeb. Zavádění strategií otevřeného přístupu v jednotlivých 

institucionálních repozitářích, ze kterých jsou sklízeny metadatové záznamy, vede k jisté 

standardizaci stran popisu uloţených dokumentů a k nárůstu efektivity sluţeb ve smyslu 

zprostředkování přístupu přímo k primárním dokumentům. Tento trend je nejvíce patrný 

v případě portálu OpenAIRE, který vznikl s cílem posílení vědy, výzkumu a inovací 

v členských zemích Evropské unie. V současné době jiţ provozovatelé OpenAIRE deklarují 

dostupnost více neţ 96 % publikací v reţimu otevřeného přístupu (respektive propojení 

záznamů z metadatové databáze na volně dostupné primární dokumenty ve zdrojových 

archivech).  

Další směr, kterým se budoucnost sluţeb nad digitálními archivy můţe ubírat, reprezentuje 

systém CORE. Ten na rozdíl od ostatních analyzovaných sluţeb nesklízí pouze metadatové 

záznamy, ale v rámci procesu tzv. „cachování“ i kopie samotných plných textů dokumentů. 

Disponuje tak nejen prohledatelnou metadatovou databází, ale i vlastním robustním 

repozitářem, čímţ uţivatelům usnadňuje přístup k primárním dokumentům (odstraňuje tak 

nutný krok přesměrování do zdrojového archivu). Nutné je však zmínit, ţe agregace plných 

textů v systému CORE probíhá velmi pozvolna – v současné době je plnými texty obohacena 

jen desetina celkového počtu záznamů v databázi – a je závislá na specifikacích jednotlivých 

repozitářů.  

Lze předpokládat, ţe výše uvedené trendy v následujících letech budou pokračovat a nadále 

se rozvíjet. Kromě technických a ekonomických faktorů jejich úspěch do značné míry závisí 

také na podpoře ze strany institucí a vědecké komunity a především na viditelnosti a publicitě, 

která podněcuje zájem odborníků i laické veřejnosti. Vedle článků v odborných periodikách 

a dalších druzích literatury je dle mého názoru také zapotřebí vytvořit udrţovat volně 

dostupný jednotný seznam fungujících sluţeb, doplněný jejich charakteristikami 

a statistickými informacemi, ne nepodobný seznamu Iniciativy OAI.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit sluţby, které v současné době působí nad digitálními 

archivy v oblasti vědy a výzkumu v lokálním i celosvětovém měřítku, a důkladně analyzovat, 

popsat a vyhodnotit jejich vybrané představitele. Ve své první kapitole práce představila 

základní termíny spojené s problematikou – digitalizace, digitální dokument, metadatový 

záznam, podrobněji rozebrala koncept digitálních archivů a institucionálních repozitářů 

a představila současnou scénu komunikace vědeckých informací v prostředí internetu.  

Druhá kapitola se ve své úvodní části zaměřila na historii vývoje těchto sluţeb od přelomu 

tisíciletí, kdy vznikla Iniciativa otevřených archivů a komunikační protokol pro sklizeň 

metadat OAI-PMH, aţ do současnosti. Důraz byl přitom kladen na to, jakých změn původní 

model poskytovatele sluţeb v průběhu patnáctileté historie dostál. Hlavní část druhé kapitoly 

se zaměřila na charakteristiku a parametry sluţeb a představila seznam dostupných sluţeb 

vypracovaný na základě seznamů dostupných na webových stránkách Iniciativy OAI, 

britského vyhledávače SHERPA a Kanceláře Spojeného království pro knihovní a informační 

síťování UKOLN. V závěru kapitoly bylo představeno jejich třídění a pracovní návrh jejich 

typologie. 

Bylo zjištěno, ţe značné mnoţství těchto sluţeb jiţ dnes není v provozu, popřípadě byly 

včleněny do nových systémů. Rozbor seznamu také poukázal na fakt, ţe v současné době se 

v praxi nejvíce vyskytují sluţby povahy univerzální národní textové, univerzální mezinárodní 

textové, univerzální mezinárodní textové a jiné povahy, univerzální světové textové a jiné 

povahy a jednooborové textové povahy.  

Ve třetí kapitole byly na základě kvalitativních a kvantitativních kritérií z rejstříku vybrány 

čtyři sluţby – vyhledávač BASE, systém CORE, portál OpenAIRE a portál DART-Europe – 

za účelem podrobné analýzy. Ta byla soustředěna zejména na jejich funkční součásti, tedy 

rozhraní pro vyhledávání a prohlíţení indexů a dílčí sluţby s přidanou hodnotou, a strukturu 

metadatových záznamů. Důkladně byly rozebrány také webové prezentace těchto sluţeb 

a uţivatelské moţnosti. Nedílnou součástí analýz byly také tabulky se statistickými údaji 

a snímky ilustrující jejich jednotlivé součásti.  

Čtvrtá kapitola byla věnována vzájemnému porovnání relevantních parametrů čtyř 

analyzovaných reprezentantů sluţeb nad digitálními archivy. Uvedeny byly nejdříve rysy 

sluţbám společné – univerzální zaměření, komunikační protokol OAI-PMH a moţnosti 

vyhledávání informací. Posléze následovalo porovnání kvantitativních charakteristik – 
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celkového počtu metadatových záznamů v databázích a počtu sklízených archivů. 

Jednoznačně nejrobustnější sluţbou se ukázal být vyhledávač BASE s více neţ 70 milióny 

záznamů a přes 3 400 zdrojovými archivy. Nejmenším počtem záznamů naopak disponuje 

portál DART-Europe s necelými 502 000 záznamy a 104 zdrojovými archivy
136

.  

Porovnány byly také parametry kvalitativní – typologie zpřístupňovaných materiálů, dílčí 

nadstavbové sluţby, moţnosti vyhledávání informací, metadatové záznamy a webová 

rozhraní a uţivatelský přístup. Bylo zjištěno, ţe v rámci metadatových databází všech sluţeb 

jednoznačně převládají záznamy v anglickém jazyce a s výjimkou portálu DART-Europe je 

nejvíce se vyskytujícím typem dokumentu odborný článek. Z hlediska dílčích sluţeb jsou 

všechny analyzované systémy vybaveny funkcí signálního informování prostřednictvím RSS 

a různými formami statistik, zatímco jen vyhledávač BASE a portál OpenAIRE disponují 

propojením na sociální sítě.  

Délka metadatových záznamů v databázích jednotlivých sluţeb – s výjimkou portálu DART-

Europe – značně kolísá. Zároveň záznamy trpí nedostatky ze strany věcného popisu 

a předmětových hesel, neboť zdrojové archivy implementují různá třídění: Třídění 

Kongresové knihovny, Deweyho desetinné třídění, autorská klíčová slova a oborovou 

klasifikaci JITA.  

V následující části práce závěrečné vyhodnocení a nástin budoucích trendů jednoznačně 

poukázaly na to, ţe analyzované systémy jsou velmi významné pro vědeckou komunikaci 

v celosvětovém měřítku. Pozitivně je hodnocena jejich robustnost, rozsah, pokrytí 

a především sofistikované dílčí sluţby s přidanou hodnotou, které zahrnují statistiky, nástroje 

zaloţené na principech webu 2.0, interoperabilitu s citačními manaţery a dokonce 

i doplňkové aplikace a programy. Z hlediska provádění rešerší na dané téma jsou však 

z důvodu absence věcného popisu poměrně neefektivní. Nastíněny byly také dva moţné 

směry budoucího vývoje sluţeb – směr opírající se o sílící trend hnutí otevřeného přístupu a 

jeho principů (který demonstruje portrál OpenAIRE) a směr vycházející z obohacování 

metadatových databází poskytovatelů sluţeb o kopie plných textů dokumentů (který ilustruje 

britský systém CORE). V souvislosti s jejich vývojem v následujících letech bylo 

determinováno, ţe kromě publicity v odborných periodicích a dalších typech literatury je 

nutné vytvořit a udrţovat veřejně dostupný jednotný seznam všech sluţeb. 

  

                                                           
136

 Údaje jsou aktuální k 1. dubnu 2015.  
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Přílohy  

Příloha 1: Test rychlosti a kvality sklízení záznamů vyhledávačem BASE 

 

Jak je uvedeno v podkapitole 3.2.8., jedním ze zdrojových archivů, ze kterých vyhledávač 

BASE pomocí protokolu OAI-PMH sklízí metadatové záznamy, je i archiv E-LIS. Dostal 

jsem tak moţnost otestovat rychlost a kvalitu sklízení záznamů.  

Do archivu jsem ve dnech 23. a 24. března vloţil dva články („BASE: Bielefeldský 

akademický vyhledávač“
137

 a „Portál elektronických disertací DART-Europe“
138

) původně 

publikované v časopisu Ikaros. Detailní náhled na oba metadatové záznamy v archivu ilustrují 

obrázky 25 a 26.  

K 10. dubnu byly jiţ oba záznamy dostupné a vyhledatelné v metadatové databázi 

vyhledávače BASE. Jak ilustruje obrázek 27, systém korektně přebral všechny prvky 

metadatových záznamů s výjimkou prvků typu Stav (angl. Status), Klíčová slova (angl. 

Keywords), Seznam literatury (angl. References), Ostatní abstrakty (angl. Other abstracts), 

Alternativní lokace (angl. Alternative locations), Veřejná doména (angl. Public domain) 

a Nespecifikovaná pole (angl. Unspecified fields). Některé z prvků byly pro účely záznamu 

v databázi BASE sloučeny: údaje z původních prvků Typ předmětu (angl. Item type) 

a Recenzováno (angl. Refereed) byly převedeny pod Typ dokumentu (angl. Document Type). 

Prozatím však nebyl ani jeden ze záznamů reklasifikován podle třídění DDT.  

Oba záznamy z archivu E-LIS byly zároveň mimo jiné indexovány sluţbou Google Scholar 

(viz obrázky 28 a 29). Sluţba převzala pouze následující prvky metadatového záznamu: 

Název (angl. Title), Autor (angl. Authors), Publikace (angl. Publication), Datum (angl. Date; 

zde pouze rok vydání, nikoliv také měsíc) a Abstrakt (angl. Abstract).  

                                                           
137

 LOCHMAN, Martin, ref. 1. 

138
 LOCHMAN, Martin, ref. 3. 



142 

 

 

Obrázek 25 - Ukázka metadatového záznamu článku o vyhledávači BASE v archivu E-LIS 
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Obrázek 26 - Ukázka metadatového záznamu článku o portálu DART-Europe v archivu E-LIS 
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Obrázek 27 - Ukázka metadatových záznamů obou článků v databázi BASE 

 

 

Obrázek 28 - Ukázka záznamu článku o vyhledávači BASE v Google Scholar 
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Obrázek 29 - Ukázka záznamu článku o portálu DART-Europe v Google Scholar 


