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Obsah příspěvku:

• jedná se o doplňování pořízených primárních a sekundárních 
informačních zdrojů Zeměměřické knihovny ODIS VÚGTK o 
informace získané formou monitoringu médií. Tím má být 
rozšířena tvorba informační databáze pro výzkum, vývoj a 
řízení v odvětví zeměměřictví a katastru v ČR

• = elektronická výstřižková služba zabezpečující přehled o 
medializaci zvolené tématické oblasti



Technologické zajištění monitoringu médií:

– podklady pro následující zpracování a tvorbu monitoringu 
jsou dodávány firmou NEWTON INFORMATION 
TECHNOLOGY, s. r. o. (http://www.newtonit.cz/). 

– podklady jsou vytvářeny automatickým prohledáváním 
plných textů na výskyt klíčových slov

http://www.newtonit.cz/




Prohledávány jsou texty článků :

– prakticky všech deníků včetně regionálních, suplementů a 
mutací, vycházejících v ČR. Dále zájmové a oborové tituly 
časopisů,

– zpravodajské pořady televizních programů (ČT1, ČT2, 
PRIMA, NOVA, atd.) a rozhlasových stanic (Český rozhlas 1, 
Frekvence 1, BBC - české vysílání, atd.) 

– prakticky všechny důležitější zpravodajské internetové
servery v ČR.

– nalezené články jsou zasílány e-mailem k dalšímu 
zpracování do ODIS VÚGTK



Následná filtrace nepodstatných zpráv:

– ruční vyloučení automaticky nalezených článků jež jsou z 
věcného hlediska zcela nepodstatné,

– zvýraznění článků z věcného hlediska důležitějších. 

– ve výsledném monitoringu by se tedy nemělo objevovat 
žádné „informační smetí“.



Zveřejnění výsledků monitoringu médií:

– každodenně na webu ODIS VÚGTK www.vugtk.cz/vystrizky/

– plné texty článků přístupné pouze registrovaným čtenářům
Zeměměřické knihovny ODIS,

– důvodem je znění smlouvy s dodavatelem monitoru médií

http://www.vugtk.cz/vystrizky/






Sledovanost za rok 2005:

– za rok 2005 do 24. dubna zaznamenáno celkem 73 455 
přístupů na stránky monitoringu médií,

– z toho bylo celkem 50 112 na plné texty vystavených 
článků

– nyní 2 až 9 000 přístupů na plné texty článků týdně.

– jeden přístup = poskytnutí všech článků z daného dne





Závěry:

– po více jak ročním provozu lze konstatovat, že si 
monitoring médií našel svůj okruh uživatelů,

– => interdisciplinární shromažďování informací z médií o 
zájmových oblastech je také smysluplnou činností
jednotlivých odvětvových (oborových) informačních 
středisek. A to i přesto, že se nejedná o „klasické“ odborné
informace z odborné literatury, jak je u informačních 
středisek ve výzkumu a vývoji obvyklé.

– Tyto informace z médií, poskytující především obraz jak 
na daný obor hledí veřejnost včetně laické, poslouží tak v 
prvé řadě ke komplexnímu pohledu a pochopení problémů
ve všech praktických souvislostech.
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