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Abstrakt 
Budoucnost je nezbytně ovlivněna svými historickými základy i současnou situací. Nutnost uchování 
kontinuity a potřeba snadnějšího vyhledávání dostupných informačních zdrojů vyžaduje digitalizaci pramenů 
z "předpočítačové éry". 
Současný uživatel dává přednost vyhledávání informací v elektronické podobě a mnoho „klasických“ 
papírových nedigitalizovaných a do databází nezpracovaných informačních zdrojů mu tak uniká. Informační 
technologie, zejména nástroje pro zpracovávání a vyhledávání informací, procházejí prudkým vývojem. 
Kvalita vědeckotechnických publikací periodických i neperiodických se však také mění. Řada odborných 
časopisů změnila svůj profil i charakter. Články bývají stručnější a s chudším faktografickým vybavením. 
Došlo k zániku či fúzi řady časopisů. V důsledku klesající institucionální finanční podpory publikační činnosti 
v mnoha odborných časopisech převažuje reklamní inzerce nad vlastním odborným obsahem. Vedle nových 
forem a možností publikování se objevují i nová omezení přenosu informací. Firmy mnohem přísněji než 
dříve utajují jakékoliv zmínky o svém know-how, proto nabývají na významu patentové databáze. V 
akademické sféře se publikační činnost zaměřuje především na publikování výsledků nejrůznějších grantů. 
Globalizace podnikání logicky vyžaduje i globalizaci databází. Dnešní databáze zpravidla neobsahují velice 
cenné informace z lokálních národních či regionálních konferencí apod., jejichž získávání a zpracování nelze 
zajistit centrálně a neobejde se bez spolupráce s lokálními partnery. Fulltextové databáze musejí lépe 
pokrývat zdroje z neanglických pramenů. V praxi se stále více uplatňují systémy knowledge managementu. 
Ani budoucnost se neobejde bez základního článku – informačního střediska a informačního pracovníka. 
 
Abstract 
The future is necessarily influenced by its historical foundations and the present state. The necessity for 
preservation of continuity and need of easier search of available information sources requires digitisation of 
sources from “pre-computer era”.  Contemporary user prefers search of information in electronic form and he 
is therefore unaware of many “classical” paper non-digitised sources that are not included in databases. 
Information techniques, particularly tools for information processing and searching, undergo a turbulent 
development. Quality of periodical and non-periodical scientific and technical publications, however, changes 
as well. Many professional journals have changed their profile and character. Articles are nowadays more 
concise and contain less factographic accessories. Many journals were also discontinued or they merged 
with other titles. Due to decreasing institutional financial support of publication activities many professional 
journals contain nowadays more publicity advertisements than professional articles. Along with new forms 
and possibilities for publication there appear new limitations of information transfer. The companies 
nowadays conceal much more strictly any references about their know-how, that’s why importance of patent 
information becomes more significant. In academic sphere publication activities focus primarily on publishing 
of results of various grants. Globalisation of business logically requires also globalisation of databases. The 
existing databases usually do not contain very valuable information from local, i.e. national or regional 
conferences, etc., acquiring and processing of which cannot be made centrally and cannot be realised 
without collaboration with local partners. Fulltext databases must ensure better coverage of non-English 
sources. Knowledge management systems assert themselves more and more in practice. The future cannot 
do without the basic chain link – information centre and information specialist. 
 
 
 



Motto:  
“If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants. 

 
„Viděl-li jsem dále nežli jiní, pak proto, že jsem stál na ramenech gigantů.“  

Isaac Newton 
 

Obáváme se, že navzdory nevídanému rozmachu informačních technologií nemusí 
mít dnešní Newtonové dostatečně dobrý rozhled a přehled. K těmto obavám nás vedou 
níže uvedené skutečnosti: 

 
Změny nosičů informací 
Není sporu o tom, že budoucnost má své kořeny v minulosti, jelikož přítomnost je 

neuchopitelná, neboť i dnešek je pro budoucnost minulostí. Povinností každé generace je 
předat další generaci zděděné dědictví, pokud možno rozšířené o nová bohatství. 
V kontextu informačních činností jsou tímto zděděným bohatstvím znalosti zpracované do 
formy informací, které můžeme nazvat „archivem vědomostí lidstva“. Zde jsme nejen 
svědky, ale i přímými účastníky tohoto procesu uchovávání znalostního a informačního 
bohatství pro budoucnost. Na jedné straně se množství informací neustále zvyšuje, na 
druhé straně se nesmírným tempem rozvíjejí i technologie pro zpracování, uchovávání a 
šíření těchto informací. Formy záznamu informací se po tisíciletí vyvíjely a měnily, zmiňme 
jen letmo první malby pračlověka v jeskyních, uzlové písmo, hliněné desky s hieroglyfy, 
záznamy na papyru, ručně psané a krásně iluminované knihy středověku a donedávna 
knihtisk, který toto dědictví dokázal ve veliké míře převést do podoby doposud 
nejpoužívanějšího nosiče informací všeho druhu – do knih. 

Tento relativně ustálený stav posledních staletí se ovšem prudce změnil příchodem 
výpočetní techniky, a zejména pak rozšířením osobních počítačů a internetu. Kdosi již 
před časem řekl, že „od nynějška do budoucnosti budou hrát hlavní roli informace 
elektronické, a vše, co nebude elektronické, jakoby přestalo existovat.“ Zatím se tato 
prognóza ještě zcela nenaplnila, ale stupeň jejího naplnění je již značný.  

 
Elektronická skleróza 
S nově vznikajícími informacemi z tohoto pohledu tolik problémů není, protože už 

v naprosté většině vznikají přímo elektronicky, nebo jsou vzápětí do elektronické formy 
převedeny. Horší je to s informacemi o znalostech z „předpočítačové éry". Ty opravdu 
jakoby přestávají existovat, jednoduše proto, že naprostá většina uživatelů dnes 
upřednostňuje elektronické vyhledávání informací. Paradoxně se tak dostáváme do 
situace, kdy na jedné straně zápolíme s přemírou informací, ale na druhé straně se 
dopouštíme „objevování Amerik“ či „vynalézání bicyklu“ jen proto, že nemáme k dispozici 
v elektronické podobě prameny z „předpočítačové éry“ a proto je neznáme. Většina 
dokumentů z doby přibližně před šedesátými léty minulého století, tj. před masovým 
nástupem výpočetní techniky a elektronických databází, se tak dostala do zóny jakési 
„elektronické sklerózy“. Jako příklad uvádíme namátkou vybraný článek z roku 1948, který 
svým vybavením předčí dnešní běžné odborné texty – viz Příloha. Obrovské množství 
podobných článků se dnes nachází právě v zóně „elektronické sklerózy“. 
 



Digitalizace minulosti jako nepřetržitý proces 
Řešení se zdá být samozřejmé a technicky poměrně jednoduché a zvládnutelné – 

provést digitalizaci těchto starších pramenů. Toto triviální řešení má však velice podstatný 
háček – finance. Jakkoliv je objem těchto neelektronických pramenů již konečný a nijak 
neroste, jde přece jen o objem značný, jehož digitalizace si vyžádá nemálo úsilí a času, 
ale také především peněz. Bez vyřešení této finanční otázky nemůžeme předat dalším 
generacím toto bohatství, které jsme zdědili od generací předchozích. Současně se bude 
prohlubovat jakási degenerace historické paměti s mnohými důsledky, které dnes ani 
nedokážeme plně domyslet. 
 Dalším problémem budoucnosti jsou důsledky akcelerovaného vývoje zejména 
výpočetní a telekomunikační techniky pro uchovávání „archivu vědomostí lidstva“ za 
situace, kdy se přibližně po 5 letech mění dominantní způsob uchovávání informací i 
běžné nosiče k tomu používané. Ne tak dávno to byly děrné štítky a pásky, pak 
magnetické pásky, diskety nejprve obří, pak menší a 3,5 palcové, dnes dožívající 
CD-ROMy a DVD a nastupující disky na bázi Blue ray či hologramů atd. Nikdo přitom neví, 
jaký nosič se stane standardem za 10 let. A obrovské a narůstající objemy dat bude nutno 
znovu a znovu přenášet na nové paměťové nosiče. 
 

Zpracovávání a vyhledávání informací 
     S problematikou uchovávání a zpracování informací rovněž úzce souvisí formát, do 
kterého jsou data zpracovávána a v kterém jsou uchovávána. Stále častěji se setkáváme 
například s informacemi zpracovanými ve formátu XML (eXtensible Markup Language), 
který významně usnadňuje automatizaci zpracování obsahu informace a tím otevírá cestu 
k webu nové generace - sémantickému webu. Formát, který popisuje obsah informačního 
zdroje (bibliografické údaje, anotaci, klíčová slova atd.), se musí přizpůsobovat nástrojům 
pro vyhledávání informací, jelikož v souladu s vývojem informačních technologií se 
dynamicky mění i technologie a techniky pro vyhledávání informací. Proto byly vyvinuty a 
stále se vyvíjejí nové standardy pro zpracování informačních zdrojů do databází. Otázkou 
je, jak dlouho se s těmito standardy bude pracovat, než se vynalezne standard nový, 
kompatibilnější, univerzálnější, jednodušší, schopný importovat data zapsaná ve „starších“ 
formátech pomocí jednoduché konverze, či dokonce integrovat a propojovat data různých 
formátů.  
 

Změna kvality odborných publikací 
Další charakteristikou vývoje informačních činností v době poměrně nedávné je i 

změna kvality vědeckotechnických publikací periodických i neperiodických. Řada 
odborných časopisů změnila svůj profil i charakter. Články bývají stručnější a s chudším 
faktografickým vybavením. Došlo k zániku či fúzi řady časopisů. V důsledku klesající 
institucionální finanční podpory publikační činnosti v mnoha odborných časopisech 
převažuje reklamní inzerce nad vlastním odborným obsahem. Vedle nových forem a 
možností publikování se objevují i nová omezení přenosu a sdílení informací. Firmy 
mnohem přísněji než dříve utajují jakékoliv zmínky o svém know-how, proto nabývají na 
významu například patentové databáze. V akademické sféře se publikační činnost 
zaměřuje především  na publikování výsledků nejrůznějších grantů, přičemž často 
důvodem k publikování nebývá snaha podělit se o významné dosažené vědecké výsledky, 
nýbrž nutnost splnit podmínku grantu ohledně publikování výsledků grantového projektu. 
Stručně a zjednodušeně řečeno – určitá inflace informací se projevila i v poklesu kvality 
odborných textů. 
 



Globální spolupráce 
Nelze nezmínit další novou črtu dnešní společnosti, která nutně ovlivní budoucí vývoj - 
globalizaci. Svět se postupně zmenšil natolik, že jakýkoliv druh lidské činnosti je dnes 
prakticky prováděn v globálních souvislostech. Globalizace podnikání logicky vyžaduje i 
globalizaci nakládání s informacemi a tedy mj. i globalizaci databází. Dnešní databáze, byť 
„mezinárodní“, zpravidla dosud neobsahují mnohdy velice cenné informace z lokálních 
národních či regionálních zdrojů, např. seminářů, konferencí apod., jejichž získávání a 
zpracování nelze zajistit centrálně a které se tudíž neobejde bez spolupráce s lokálními 
partnery. Budoucnost proto mají databáze globální – se vskutku globálním obsahem a 
globálně budované. Mezinárodní bibliografické i fulltextové databáze jsou dnes postaveny 
převážně na angličtině. Do budoucna bude nutno lépe pokrývat zdroje z neanglických 
pramenů. Právě snaha o zapojení „lokálních zpracovatelů“ do budování mezinárodních 
databází představuje jeden z úkolů řešených v rámci projektu MŠMT „Integrovaný 
informační a knihovnický systém pro rozvoj hutního průmyslu“, na kterém spolupracují 
Informetal, informační středisko hutního podniku Mittal Steel Ostrava a technická knihovna 
VÚHŽ Dobrá. 

 
Integrace informačních zdrojů 
Globalizaci databází je možno chápat nejen jako výše uvedený problém 

zpracovávání lokálních zdrojů v rámci jedné tématicky zaměřené oblasti, ale samozřejmě 
také jako integraci či propojování různých databází s různými informačními zdroji (www 
stránky, firemní literatura, elektronické knihy aj.). Najít co nejvíce relevantních informací na 
jednom místě s použitím jediného dotazu je směrem, kterým se budoucnost vyhledávání 
informací ubírá. Proto vznikají databázová centra, jednotná informační brána, různé 
oborově zaměřené informační portály apod., které nabízejí přístup k „širokému sortimentu“ 
informačních zdrojů z jednoho místa. I zde nabývají na významu metadata, a do budoucna 
zde najdou i své místo technologie pro sémantický web.  

 
Knowledge management 
Pro zvládnutí narůstajícího objemu informací, uchovávání a sdílení know-how 

s využitím moderních informačních technologií se ve  firemní praxi stále více uplatňují 
systémy knowledge managementu. Tomuto tématu je věnována další samostatná 
přednáška v sekci Management informací a znalostí ve firmě. Při všech úvahách se nesmí 
samozřejmě zapomenout na základní článek – na  informačního pracovníka a na 
informační střediska. Neboť i v budoucnu bude nutno při práci s odbornými a vědeckými 
informacemi oddělovat zrno od plev ať již při zpracovávání informačních zdrojů do 
databází tak i při jejich vyhledávání. Tímto oddělováním máme na mysli především výběr 
kvalitního informačního zdroje, ve kterém nepřevažuje reklama nad obsahem, a kvalitní 
zpracování jeho obsahu, neboť jen skutečně relevantní záznam je při vyhledávání 
informací k užitku. 

 
Závěr 
Na čem tedy stojí budoucnost? Především na nás, na zdravém rozumu a na naší 

schopnosti pojmenovat podstatné problémy a vyvodit z toho jednoznačné cíle pro 
budoucnost. Důležité je nejen najít řešení těchto problémů, ale dokázat je i prosadit. Jinak 
hrozí, že rozhledna pro budoucí potenciální Newtony neporoste a že výhled z ní bude 
omezen jejími drolícími se základy. 

 
Příspěvek vznikl v souvislosti s řešením projektu 1N04143 „Integrovaný informační 

a knihovnický systém pro rozvoj hutního průmyslu“ za finančního přispění MŠMT v rámci 
účelové podpory výzkumu a vývoje. 








































