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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 možnost otestovat rychlost a kvalitu sklízení záznamů.  

Do archivu jsem ve dnech 23. a 24. března vložil dva články („BASE: Bielefeldský 

akademický vyhledávač“
1
 a „Portál elektronických disertací DART-Europe“

2
) původně 

publikované v časopisu Ikaros. Detailní náhled na oba metadatové záznamy v archivu ilustrují 

obrázky 25 a 26.  

K 10. dubnu byly již 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 službou Google Scholar 

(viz obrázky 28 a 29). Služba 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).  
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Obrázek 1 - Ukázka metadatového záznamu článku o vyhledávači BASE v archivu E-LIS 
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Obrázek 2 - Ukázka metadatového záznamu článku o portálu DART-Europe v archivu E-LIS 
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Obrázek 3 - Ukázka metadatových záznamů obou článků v databázi BASE 

 

 

Obrázek 4 - Ukázka záznamu článku o vyhledávači BASE v Google Scholar 
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Obrázek 5 - Ukázka záznamu článku o portálu DART-Europe v Google Scholar 

 


