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Úvod
• Klasifikace disciplín
• Charakter společenských věd (není inflace 
času, konzervativní uživatelé, problematika 
hodnocení a měření „vědeckosti“

• Bibliografické, plnotextové, faktografické
a obrazové databáze, rozsáhlé digitální
knihovny, e-knihy, e-časopisy

•



Sociální vědy
(Social sciences)

• Anthropology, COMMUNICATION, CULTURAL STUDIES
• Business and Management
• Economics
• Education
• Environmental Science
• European Studies
• Geography
• Government Policy Law, HISTORY, JOURNALISM, LINGUISTICS
• Philosophy
• Politics
• Psychology
• Research Tools and Methods
• Social Welfare
• Sociology, DEMOGRAPHY, SECURITY SERVICES
• Statistics
• Women's Studies



Humanities
• Religion and philosophy 
• The arts 
• The classics (klasická řecká studia)
• Languages and literature 
• Music 



Art
• Art / Visual arts 
• Architecture 
• Crafts 
• Comics 
• Dance 
• Drama 
• Drawing 
• Film 
• Literature 
• Music 
• Painting 
• Photography 
• Pottery 
• Sculpture 
• Theatre / Performing arts



EIZ - obecné trendy
• Problém především managementu zdrojů, jednotná

rozhraní=brány pro e-zdroje, časopisy, holdings, 
provázání bibliografických zdrojů s fulltexty a 
rozsáhlé digitální knihovny, (vyhledávač nad EIZ 
MU)

• Multilevel linking (LinSolver od Ovid, 
SWETSWISE od Swets Informational Services, 
SFX a Metalib od Exlibris)

• Personalizované nastavení info bran „my library“
• profesionální EIZ všude na světě téměř shodné

tituly

























Cílem práce je analyzovat strukturu elektronických zdrojů MU. 
Naprogramovat vyhledávací a stahovací systém, který uživateli nabídne ke stažení
relevantní publikace. Systém bude realizován jako webová služba (webservice).



Výzkumy využívání EIZ, uživatelského 
chování při vyhledávání v EIZ

• „National Survey of Information Users in 
Colleges and Universities“

• „Search Engine User Behavior Study“
2006

• „Attitudes to Search amongst
experiences internet user“ 2006

• „Search Engine User Attitude“ 2004
• Proquest



National Survey of Information Users
in Colleges and Universities, 

2001/2002
• Digital Library Federation (DLF) Council on Library and 

Information Resources (CLIR)
• Přes 3000 respondentů (studenti, zaměstnanci) na 392 uni
• Vysoká užívanost + komfort přístupu, tištěné x digitální zdroje, 

knihovny x internet, inf. potřeby
• klasické papírové zdroje užívá 97% studentů a zaměstnanců

fakult
• elektronické zdroje e-knihy, e-časopisy, online databáze užívá

82% studentů a zaměstnanců fakult
• nejvíce konzervativní skupinou, která preferuje tištěné

informace před elektronickými byli respondenti z humanitních 
oborů

• pro potřeby výzkumu užívá 41,7% 
• pro výuku 21,9%
• pro cvičení, úlohy při studiu 42,8% studentů a zaměstnanců

fakult



Chování uživatelů při vyhledávání v EIZ
www vyhledávače x databáze

Search Engine User Attitude, 2004

• Přes 1600 amerických respondentů (uživatelů internetu)
• Potvrzení loajality k určitému vyhledavači 56,7% užívá 1 

stejný systém (65,8 % užívá Google)
• Rozšíření toolbarů, nástrojů konkrétních systémů
• Uživatelé prohlížejí maximálně první 3 stránky 

vyhledaných výsledků
• Uživatelé s VŠ vzděláním a dlouhodobějším (více jak 6 

let) a častějším uživáním internetu (více než 4x denně) 
shledávají výsledky vyhledávání relevantnější než
uživatelé se SŠ a ZŠ vzděláním s krátkodobějším (méně
jak 6 let) a méně častým užívání internetu (méně než 4x 
denně)



Chování uživatelů při vyhledávání v EIZ
www vyhledávače x databáze

Search Engine User Behavior Study, 2006

• Přes 2000 amerických respondentů (uživatelů
internetu)

• Jen 10% respondentů prohlíží více jak 3 strany 
výsledků vyhledávání 62 % prohlíží pouze první
stranu

• 82% uživatelů při neúspěšném vyhledávání
přeformuluje dotaz (více klíčových slov) a použije 
ten stejný vyhledavač

















…hm, nabízela pomoc,
že bych ji  zavolal 
nebo napsal?

PETRA ŠEDINOVÁ
e-mail:sedinova@ped.muni.cz

tel:54949 7113
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