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Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) 

navazuje na předchozí projekty MŠMT 

zajišťující přístup k EIZ  

LI2000 (2000-2003) 

1N (2004-2008) 

veřejná soutěž na program INFOZ 

vyhlášena MŠMT 1.7.2009 

cílem INFOZ je mimo jiné také zabezpečit 

kontinuitu v přístupu k informacím 

prostřednictvím EIZ 



INFOZ – projekt VZ09006 

hlavní řešitel PhDr. Hanuš Hemola 

rozpočet VZ09006 téměř 46 mil. Kč 
z INFOZ podpořen více než 29 mil. Kč 

vklad NK ČR a jednotlivých členů konsorcií je 
bezmála 16 mil. Kč 

v průběhu schvalování došlo k redukci o 
760 tis. Kč z dotace 

přímá spoluúčast NK ČR a dalších 
knihoven je ve výši cca 34% uznaných 
nákladů 



INFOZ – projekt VZ09006 

 EBSCO – Academic Search Complete, Business Source 
Complete + další databáze zdarma – přístup pro 60 
knihoven, české rozhraní 

 

 OCLC FirstSearch – 4 databáze pro 12 knihoven 

 

 Konsorcium pro knihovnictví a informační vědu  - 3 
databáze pro 3 vysoké školy 

 

 Plnotextové informační zdroje pro hudbu a hudební vědu 
– 4 databáze přístupné v různé míře 7 knihovnám 

 

  Podpora MMS nákupem IFLA Vouchers 

 



INFOZ – projekt VZ09006 

 individuální licence pro NK ČR 
 
multidisciplinární plnotextová databáze 

OmniFile Full Text Select 
 

elektronická knihovna ebrary, kolekce 
Academic Complete 

 

 získané EIZ jsou podle svých technických 
možností zapojeny do Jednotné informační 
brány, oborových bran KIV a MUS; EZB  



Elektronický katalog NK a e-časopisy 

měsíční aktualizace v katalogu 
prostřednictvím dat ze znalostní báze SFX 

obohacování záznamů e-časopisů pomocí 
služby MARCIt! 

automatizovaný proces 

speciální dílčí báze v Elektronickém 
katalogu NK ČR pro e-časopisy  

záznamy e-časopisu obsahují odkazy pro 
získání plného textu 

 

 



Elektronický katalog NKC a e-knihy 

 měsíční exporty záznamů e-knih ve formátu MARC z 
administrace ebrary 

 zpracování pomocí speciálního skriptu 

 kontrola duplicity záznamů v el. katalogu 

 formální kontrola – vyloučení chybných záznamů 

 pomocí Databáze národních autorit jsou do záznamů 
automaticky doplňována česká předmětová hesla (Dewey > 
Konspekt) 

 pravidelné reporty o průběhu zpracování dávky 

 ruční (od května 2011 automatické) opravy chybných záznamů a 
mazání záznamů e-knih odebraných z ebrary 

 e-knihy z ebrary v elektronickém katalogu od března 2010, od 
roku 2011 i v souborném katalogu – bázi SKC 

 využívání ebrary se díky zapojení do elektronického katalogu 
trojnásobně zvýšilo 

 

 

 



Pohled ze strany NK ČR 

 





        Pohled uživatele 



Vzdálený přístup k EIZ … 

 léto 2007 - systém HAN  
(strukturovaný systém s víceúrovňovým menu, možnost 
vytvářet různé skupiny zdrojů) 

 

2009 – kombinace HAN + EZproxy  
(zlepšení funkcionality u některých EIZ i JIB, KIV a MUS) 

 

2010 – implementace Shibboleth 
 technická spolupráce s Univerzitou Karlovou 

 NK ČR členem české federace eduID.cz 

 NK ČR poskytovatelem identit (IdP) 

 shibbolethizace EIZ dostupných v NK ČR 

 12/2010 – zkušební provoz 



 



Centrální autentizační služba 

vzdálený přístup k EIZ je nyní zajišťován 

souběžně pomocí HAN, EZproxy i 

Shibboleth 

využití dynamického LDAP serveru 

sjednocení všech technologií pro vzdálený 

přístup pomocí Centrální autentizační 

služby 

 

 



SFX JIB a Shibboleth 

shibbolethizace EIZ nativně podporujících 
autentizaci pomocí Shibboleth pro 
poskytování SFX služeb JIB 

 

část EIZ umožňuje linkování s výběrem 
autentizace uživatele u domovské 
organizace (databáze EBSCO, 
WilsonWeb, Elsevier, Web of Knowledge) 

 tyto EIZ jsou v JIB dostupné pro uživatele 
všech oprávněných knihoven 

 



SFX JIB a Shibboleth 

část shibbolethizovaných EIZ zatím 

nenabízí autentizaci uživatelů v prostředí 

Shibboleth (databáze ebrary, Gale, Oxford 

Reference Online, EJS) 

 linkování je řešeno přes proxy server  

 tyto EIZ jsou v JIB dostupné pouze pro 

uživatele NK ČR 

 





UStat 

 nástroj pro analýzu statistik placených EIZ 

 v současnosti pouze pro článkové báze 

 statistiky ve formátu COUNTER  
(Database Report1, Journal Report 1) 

 vkládání dat: automatické (protokol SUSHI) a 
manuální  

 umožňuje např. sledovat 
počty přístupů (sessions) a dotazů (searches)  

počty požadavků na plné texty u e-časopisů 

statistiky podle platformy, vydavatele 

statistiky skupiny zdrojů pro jednotlivé předplatitele 

 

 

 





TOP 10 e-časopisy 



TOP 10 e-knihy  

 



 

Děkujeme za pozornost. 

 

Kontakty: 

Hana.Nova@nkp.cz 

Jindriska.Pospisilova@nkp.cz 
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