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1 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 
V ELEKTRONICKÝCH ZDROJÍCH 

1.1 Definice pojmu vyhledávání informací  

Je vhodné uvést definice klíčových obecných slovníků z oblasti informační vědy. Je možno 
vyjít ze dvou základních pohledů – Wikipedie a její anglické verze, neboť česká verze je 
velmi nepřesná a často zatížená marketingovými informacemi u vlastních hesel. Osvědčená je 
česká Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [TDKIV].  

1.1.1  Definice dle Wikipedie  

Vyhledávání informací (information retrieval) je z pohledu Wikipedie chápáno jako věda o 
vyhledávání dokumentů, informací uložených v dokumentech, metadat o dokumentech, stejně 
tak jako vyhledávání v relačních databázích a vyhledávání informací na webu.  
Existuje zde významné překrývání pojmů vyhledávání dat, vyhledávání dokumentů, 
vyhledávání informací a textové vyhledávání.  
Vyhledávání informací je interdisciplinární problematika, která vychází z počítačové vědy, 
matematiky, z informační a knihovní vědy, z oborů jako jsou informační architektura, 
kognitivní psychologie, lingvistika, statistika atp. Automatizované systémy vyhledávání 
informací se používají k eliminaci důsledků informační exploze, tedy informačního přehlcení 
moderní doby. Mnoho univerzit a veřejných knihoven využívá aplikace z této vědní disciplíny 
pro zajištění efektivního přístupu k informačním zdrojům, knihám, časopisům a dalším 
dokumentům.  

1.1.2  Definice dle TDKIV  

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy definuje pojem „vyhledávání 
informací jako činnost, jejímž cílem je identifikace relevantních dokumentů nebo informací v 
informačních zdrojích (např. plnotextové nebo bibliografické databáze). Vyhledávání 
informací probíhá obvykle na základě konkrétního požadavku uživatele za pomoci 
dotazovacích a selekčních jazyků.”  

1.1.3  Porozumění pojmům v oblasti vyhledání informací  

Vyhledávání informací v elektronickém prostoru je z hlediska terminologie širší a jednotlivé 
termíny se mohou překrývat. Dokonce pro řadu stejných činností dějících se při vyhledávání 
informací jsou použity rozdílné pojmy (information retrieval, information searching, 
information seeking a information hunting).  
Z hlediska informační a knihovní vědy je pro nejširší použití v procesu hledání informací 
použit anglický termín information seeking. Ten odpovídá uživatelově informační potřebě a 
informačnímu zájmu. Pojí se proto přirozeně k myšlenkovému procesu uživatele a  je proto v 
tomto kontextu možno hovořit o spjatosti s tzv. kognitivním modelem uživatele. Tím se 
zabývá mezioborová disciplína o vztahu člověka a počítače, kterou v českém jazyce často 
již nepřekládáme a používáme termín human-computer interaction (HCI). V počítačové a 
informační vědě a v oblasti informačních online služeb a systémů se tento termín pojí k 
tématu uživatelského rozhraní, které je z hlediska vyhledávání informací nejbližší. 
Následující schéma ukazuje vztah mezi information seeking a information retrieval.  



 
Obrázek 1 Vztahy mezi klíčovými procesy vyhledávání informací [MARCHIONINI, 

1998] 

Z hlediska na uživatele orientovaných návrhů (user-centered, resp. human-centered) 
uživatelských rozhraní a informačních systémů je termín information seeking výstižnější než 
termín information retrieval. Je totiž spojen i s jakousi přirozenou schopností člověka 
informace hledat a proces vyhledávání neplánovat ve stylu analytické strategie. Jde např. o 
tzv. techniku prohlížení (browsing strategy).  
Dle výše uvedeného schématu G. Marchioniniho se k pojmu information seeking váží 
termíny analytical strategy a browsing strategy.  
Prohlížecí strategie (browsing strategy) je intuitivní a na první pohled možná bezcílně 
vypadající technika vyhledávání informací, ale poskytuje velký přehled a navíc je to 
přirozená technika dětí, lidí bez informační a počítačové gramotnosti, uživatelů, kteří chtějí 
vidět souvislosti a okolí výstupu z informačního systému. Rozhodující je, že člověk spouští 
zároveň asociace s letmým přehlížením textu a obrazových informací a problém obsahově 
zpracovává. Tato technika má uplatnění v dnešních hypertextových technologiích. Tvůrci 
informačních systémů, multimédií, bází dat, kteří studují problematiku HCI, se na tento 
způsob rozhraní zaměřují tvorbou speciálních uživatelských rozhraní. Internetové technologie 
ještě více podpořily tyto tendence přístupů do obsahu dokumentů.  
Vyhledávání metodou prohlížení (browsingu) je stejně důležité jako jsou nástroje 
analytického vyhledávání. Není účelné stavět proti sobě tyto styly vyhledávání informací. 
Prohlížení (listování) je specifické pro určitý typ elektronických informačních zdrojů na jedné 
straně (často dnes spojených s hypertextovými odkazy) a na druhé straně se pojí k typickému 
uživatelskému chování vidět kontext prohledávaných informací, tedy ke kategorii 
seznamujícího se uživatele a je z hlediska jeho kognitivního modelu velmi důležitá. Je možno 
se v této souvislosti podívat na problematiku čtení textu v elektronických informačních 
zdrojích. Odtud je krátká cesta k tzv. online čtení (online reading). Při čtení knihy v 
elektronické podobě (e-book), převažující metody vyhledávání budou právě metody zběžného 
prohlížení (browsing), které umožní vidět souvislosti v globální představě i v detailech, ale 
uživatel bude tento styl prostřídávat i analytickými metodami vyhledávání. Tato kombinace 
čtení není často lineární, ale je nelineární. Techniky čtení s podporou různých strategií 
vyhledávání mohou být nelineární stejně, jako je nelineární naše myšlení a pohyb asociací při 
procházení textu strategií prohlížení (browsing strategy v kombinaci s analytical strategy).  



Termíny, které se používají v souvislosti s vyhledáváním informací jsou následující:  
• information seeking, je možno přeložit jako hledání informací, 

• information retrieval, je možno přeložit jako vyhledávání informací, 

• information acquiring, je možno přeložit jako získávání informací, 

• online retrieval, je možno přeložit jako dialogové vyhledávání, interaktivní 
vyhledávání nebo online vyhledávání, 

• online searching, je možno přeložit jako dialogové nebo online vyhledávání, 

• online hunting, používal se dřívev několika pracech v anglickém jazyce, ale nyní 
se již nepoužívá, překlad do českého jazyka neexistuje, 

• information gathering, je možno přeložit jako shromažďování informací. 

Chápat tyto pojmy hierarchicky by bylo částečně správné, ale přes jisté rozdíly 
terminologické neexistuje přísná hierarchie a mnozí autoři je chápou rozdílně a jiní autoři je 
chápou i synonymicky. Z hlediska zastřešující funkce či nejširšího termínu je to zřejmě oblast 
information retrieval.  
Online retrieval a online searching jsou termíny pojící se k online (dialogovým) službám. 
Stejně tak platí, že v posledních letech se již méně používá termín dialogové nebo interaktivní 
vyhledávání, ale v českém jazyce již se usadil termín online vyhledávání.  

1.2 Definice pojmu elektronické zdroje informací  

Současná informační společnost je mj. také charakteristická přístupem k elektronizaci a 
digitalizaci dokumentů. Již asi dvě desítky let se používá ve vyspělých zemích termín 
bezpapírová společnost (paperless society).  
Informační zdroj, kterým je myšlen informační objekt a který obsahuje dostupné informace 
odpovídající informačním potřebám uživatele, je v kontextu této práce chápán téměř výhradně 
jako informační zdroj elektronický.  
„Elektronický informační zdroj je informační zdroj, který je uchováván v elektronické podobě 
a je dostupný prostřednictvím počítačových sítí nebo pomocí jiných technologií distribuce 
digitálních dat (např. na discích CD-ROM)“ [TDKIV].  
Elektronickým informačním zdrojem, resp. elektronickým informačním pramenem, je míněno 
i širší pojetí nadřazené termínu databáze. 
Použití termínů v této oblasti je obecně rozmanité a je důsledkem i jisté roztříštěnosti typů 
dokumentů včetně elektronických. Je možno se setkat s označeními elektronické zdroje, 
elektronické informační zdroje, digitální informační zdroje, ale i takovými termíny jako 
elektronické/digitální objekty [ŠUŠOL, 2003, s.41-43]. 
Mezi elektronické informační zdroje (EIZ) můžeme zařadit jak zdroje volně dostupné na 
internetu, tak specializované databáze, elektronické verze odborných periodik, digitální 
knihovny či informace o patentech a normách nebo jiné elektronické dokumenty. Přístup k 
EIZ je často zprostředkován nějakou institucí, např. knihovnou, vysokou školou, podnikem, 
institucí státní správy či databázovým centrem [PILECKÁ; PAPÍK, 2008]. 

1.2.1  Klasifikace elektronických zdrojů z hlediska přístupu 
uživatele  

Současné elektronické informační zdroje můžeme z hlediska cesty k nim všeobecně rozčlenit 
na zdroje: 



• přístupné přes profesionální dialogové (synonymicky interaktivní, on-line, online, 
starším českým výrazem spřažené) systémy  

• přístupné neinteraktivně, tj. off-line (v tzv. dávkovém režimu) 

• přístupné na optických médiích (nejčastější typ databází je na CD-ROM), 

• přístupné výlučně na internetu (v tento moment je to vyčleněno mimo jiné online 
systémy, aby byl internet oddělen od informačních služeb dialogových center, ale 
čím dál více je nutné uvažovat v kontextu jedné kategorie – „celého online”, neboť 
vývoj k tomu směřuje a hranice bude méně znatelná), 

• přístupné v kombinacích různých způsobů (např. webového rozhraní a 
interaktivního vstupu do profesionálního online systému, např. typu databázového 
centra, kombinace databázových zdrojů na nosičích CD, DVD a dostupných na 
internetu, instalace profesionálních komerčních zdrojů do prostředí intranetu a 
extranetu, a dokonce i kombinace tištěných výstupů, které jsou nasnímány 
zařízením typu scanner a vystaveny na některém zmíněném médiu).  

 
Obrázek 2 Telekomunikační cesty k dialogovým systémům 

Další schéma by mělo odrážet přístup k informacím publikovaným, polopublikovaným a 
nepublikovaným. Mezi publikovanými a nepublikovanými typy dokumentů existuje tzv. šedá 
literatura. Díky internetu a nově dostupným informačním zdrojům vzniklým mimo prostředí 
profesionálních nakladatelství a vydavatelství se šedá literatura stala významnou právě 
v tomto prostředí. Také řada kvalifikačních prací je dostupná díky internetovému 
zpřístupnění. Např. lze jmenovat z desítek takto dostupných informačních zdrojů vztahujících 
se k šedé literatuře je možné jmenovat systém THESES.cz (http://theses.cz), jehož prvotní 
funkcí je ochrana před plagiátorstvím a současně zde několik univerzit v ČR vystavuje 
kvalifikační práce, které jsou dostupné v plnotextové formě. 



 
Obrázek 3 Publikované, nepublikované dokumenty a šedá literatura 

1.3 Témata výzkumu ve vyhledávání informací 

SARACEVIC [1997, s.175-190] se spoluautorem P. KANTOREM a spoluautorkami A. 
CHAMIS, D. TRIVISON zmiňují několik směrů, kde se publikuje nejvíce a na základě 
tohoto průzkumu zveřejňují oblasti, které můžeme uvažovat jako nosné pro problematiku 
vyhledávání v nejširším smyslu slova: 

• interakce s informačními systémy (BELKIN, VICKERY), 

• informační potřeby a užití informací (DERVIN, NILES), 

• psychologický výzkum v oboru human-computer interaction (BORGMAN), 

• projektování systémů (SHNEIDERMAN), 

• online vyhledávání (zde míněn searching) v databázích (FENICHEL, BELLARDO). 

Pro rešeršní praxi je důležité téma vytváření rešeršních strategií včetně speciálních rešeršních 
postupů, znalost problematika koncového uživatele, zkoumání informačních potřeb uživatele a 
zkoumání informačního chování uživatele. 

1.4 Internet – nejdynamičtější elektronický zdroj informací 

1.4.1  Hluboký a povrchový web 

Kromě veřejně přístupných a indexovatelných webových dokumentů síť internet umožňuje 
přístup k obrovskému množství dalších informací, pro něž se vžil termín neviditelný (invisible 
web) nebo také hluboký web (deep web). 
Povrchový nebo také viditelný web (surface web, visible web) obsahuje dokumenty, které 
jsou volně přístupné a snadno vyhledatelné vyhledávacími stroji. 
Pojem neviditelný web zahrnuje internetové informační zdroje, které jsou běžnými 
vyhledávacími stroji obtížně vyhledatelné – tyto zdroje jsou pro ně totiž „neviditelné“. Může 
se jednat o informace, které jsou uloženy v databázích a generují se dynamicky až na základě 
interakce uživatele se systémem (např. online katalogy knihoven nebo bibliografické báze dat, 
kalkulátory; cca 54 % deep webu) nebo o informace, ke kterým je přístup chráněn heslem a 



jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům, často pouze na komerční bázi a s plnými 
texty časopisů, adresáře, specializované vyhledávače, dokumenty v jiných formátech než 
HTML (např. PDF, PS, Macromedia Flesh – v těchto formátech se často publikují výzkumné 
zprávy a studie, příspěvky z konferencí, oficiální zprávy a další významné dokumenty) nebo 
stránky „samotáři“, ze kterých není odkaz na jiné a na které není odkaz. Odhaduje se, že 
množství dokumentů v oblasti neviditelného webu je 500krát větší než na webu viditelném. 
Běžné vyhledávací stroje nemohou ve svých databázích registrovat informace z oblasti 
hlubokého webu, buď pro technická omezení nebo proto, že je jejich robotům vstup do těchto 
zdrojů zakázán. Vyhledávací služby sice poskytnou informaci o existenci podobného 
informačního zdroje, ale nevyhledají informace, které jsou v něm obsaženy. Existují 
specializované vyhledávací služby, které umožňují prohledávání neviditelného webu, např. 
Complete Planet (http://aip.completeplanet.com), Scirus (http://www.scirus.com) [PILECKÁ; 
PAPÍK, 2008]. 
Typickým představitelem neviditelného webu jsou například databázová centra, komerční 
databáze, profesionální poskytovatelé informací a agregátoři dat. 

 
Obrázek 4 Do sféry neviditelného webu patří např. databázová centra, zde je uveden 

příklad  LexisNexis 



2 SUBJEKTY V PROCESU VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ  

Proces vyhledávání informací je úzce spjat se základními subjekty informačního průmyslu. 
Pro výklad základních vztahů mezi těmito subjekty se většinou používá následující, základní 
schéma se třemi následujícími prvky:  

• producenti a tvůrci informací a informačních systémů, 

• zprostředkovatelé a poskytovatelé informačních systémů, 

• uživatelé informací a informačních systémů. 

 Tyto tři skupiny subjektů v podstatě naplňují tzv. architekturu informačního průmyslu.  

 
Obrázek 5 Subjekty informačního průmyslu 

V praxi jsou však vztahy mezi těmito subjekty často komplikovanější. Dnes je velmi často 
producent informací zároveň i poskytovatelem, což je častý případ poskytování databázových 
zdrojů v oblasti státní správy. Např. Národní lékařská knihovna USA (National Library of 
Medicine) naplňuje i provozuje portál medicínských informací PUBMED, 
(http://www.pubmed.gov), jehož součástí je i prestižní profesionální (ale zdarma přístupná) 
databáze Medline. 



 
Obrázek 6 Producent a provozovatel současně – U.S. National Library of Medicine, 

portál PubMed. 

V praxi se často vyskytuje model, kdy zprostředkovatel informace je zároveň uživatelem 
s odpovědností za autorská práva. Tento zprostředkovatel provede akvizici informačního 
zdroje, z finančního hlediska pro jednotlivého uživatele nedostupného, a tento zdroj fyzicky 
nebo virtuálně zpřístupní svému registrovanému uživateli. Např. Národní knihovna ČR 
zprostředkovává informační zdroje nakoupené prostřednictvím tzv. konsorcionálních licencí 
svým registrovaným uživatelům.  

2.1 Producenti a poskytovatelé informací a informačních 
služeb 

Mezi instituce, které produkují a poskytují elektronické informační zdroje, v praxi patří:  
• producenti a vydavatelé primárních dokumentů (česká a zahraniční 

nakladatelství, producenti oborových informací, např. v chemii Chemical Abstracts 
Service, http://www.cas.org), 

• distributoři a prodejci (např. Amazon, http://www.amazon.com, EBSCO 
Information Services, http://www.ebsco.com),  

• služby dodávání dokumentů (British Library Document Supply Center, 
http://www.bl.uk/articles, Infotrieve, http://www.publist.com/, Virtuální 
polytechnická knihovna v Národní technické knihovně, 
http://www.techlib.cz/cs/262-vpk databázová centra (Dialog, STN International 
aj.),  

• knihovny,  

• bibliografické, referátové a dokumentační služby,  

• archivy, muzea, galerie (např. Státní ústřední archiv v Praze)  

• instituce státní správy a samosprávy (např. Ministerstvo financí ČR, Úřad 
průmyslového vlastnictví, http://www.upv.cz),  

• specializované informační instituce. 



 
Obrázek 7 Poskytovatel největšího souboru desítek tisíc katalogů z celého světa 

WorldCat 

 



Obrázek 8 Producent a poskytovatel chemických informací, také zprostředkovatel a 

člen databázové sítě STN International – Chemical Abstracts Service, http://www.cas.org 

2.1.1  Nejvýznamnější představitelé databázových služeb 

Z hlediska vyhledávání informací jsou nejdůležitější skupinou provozovatelé databázových 
služeb, kde nejznámějšími skupinami jsou databázová centra a tzv. agregátoři dat. 
Databázová centra poskytují poměrně širokou škálu sofistikovaných nástrojů vyhledávání. 
Příkladem může být databázové centrum Dialog nebo Lexis/Nexis. Agregátoři dat (angl. 
agregator) jsou provozovatelé komplexních informačních systémů se spíše jednoduššími 
nástroji vyhledávání. Typickou cílovou skupinou jsou koncoví uživatelé bez podrobnějších 
znalostí vyhledávacích strategií. Příkladem může být systém EBSCO, ProQuest. Pro 
zjednodušení lze pohlížet na agregátory jako na databázová centra, proto bude dále v textu 
přednostně používán termín databázové centrum nikoliv agregátor. Navíc pokrok 
v sofistikovaných nástrojích vyhledávání je velký a v mnohém se začínají vyrovnávat 
databázovým centrum „klasickým“. Jejich velkou výhodou je uživatelská přívětivost. 
Databázová centra, vznikala již v 60. letech 20. století, byla a stále jsou přístupná po 
profesionálních sítích zcela nezávislých na internetu. V současnosti jsou využívány 
telekomunikační cesty převážně cestou internetu. 
Téměř vždy jsou založena na profesionálních a komerčních základech, přičemž je nutné 
navázat nejdříve smluvní vztahy a služby uhradit (model platby např. formou pay-as-you-go 
nebo formou předplatného).  
Databázová centra lze kategorizovat dle různých kritérií. 
Podle počtu nabízených databází: 

• velká - obsahují stovky databází, např. centrum STN International  

• střední - obsahují desítky databází např. centrum DIMDI  

• malá - obsahují jednotky databází např. centrum OCLC 

Podle oborového zaměření: 
• určené pro konkrétní obor – např. centrum DIMDI  

• polytematické (například pro inženýrské obory) – např. Engineering Village  

• univerzální – např. Dialog 

 
Mezi významná databázová centra současné doby můžeme zařadit (řazení je abecední):  

• DIMDI - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information  

• Dialog 

• EBSCO 

• Factiva 

• Genios - GENIOS German Business Information 

• GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH 

• LexisNexis® 

• Questel 

• STN International  



• OCLC 

• ProQuest 

2.1.2  Internet, databáze a databázová centra 

Vývoj internetových technologií, které výrazně ovlivnily vztahy mezi producentem, 
vystavovatelem a uživatelem, změnil oblast nazývanou informační průmysl, jehož oporou 
byla vždy především velká a střední databázová centra. 
V 80. letech a zejména v první polovině 90. let databázová centra a jiní poskytovatelé 
dialogových služeb dostali velkého konkurenta v podobě producentů informačních zdrojů na 
optických discích. V druhé polovině 90. let se situace kolem těchto optických disků změnila, 
s komercionalizací internetu dochází ke spojení služeb databázových center a služeb 
internetu.  
Databázová centra začínají přecházet na základní uživatelská rozhraní snadného vyhledávání 
založená na formulářových WWW rozhraních. Do té doby databázová centra komunikovala 
výhradně přes tzv. dotazovací jazyky, případně přes ovládání prostřednictvím řízených menu. 
Také mnozí producenti informačních zdrojů si uvědomili, že není potřeba využívat služeb 
databázových center a začali své informační zdroje zpřístupňovat na svých výkonných 
serverech. Pro databázová centra tak vznikla nepříjemná konkurence a to zvláště na straně 
poskytovatelů dat a informací. Příkladem mohou být patentové informační systémy, které 
začaly provozovat postupně všechny vyspělé země prostřednictvím svých národních 
patentových úřadů. Pro databázová centra nebo jiné poskytovatele online služeb to byl 
v rámci konkurenční strategie impuls k tomu, aby se vydala cestou tzv. informačních služeb 
s přidanou hodnotou, služeb s vyšší kvalitou a intelektuálním vkladem. V současnosti po fúzi 
řady producentů a poskytovatelů informací došlo k jisté stabilizaci na informačním trhu a 
databázová centra nezanikla, ale naopak, díky internetu a jeho uživatelské přívětivosti utvrdila 
svou pozici na trhu a získala řadu zákazníků z řad tzv. koncových uživatelů. Dříve byla nutná 
asistence informačního specialisty znalého dotazovacího jazyka, nyní může koncový uživatel 
provádět rešerši samostatně.  
Internet zpočátku částečně zkomplikoval databázovým centrům jejich situaci, ale centra 
poměrně rychle využila výhod technologií internetu ve svůj prospěch a nabídla zajímavé 
přístupy ke svým zdrojům v uživatelsky přívětivých prostředích. Příkladem může být 
dynamický nástup WWW rozhraní. Dnes je internet neodmyslitelnou součástí producentů a 
poskytovatelů informačních systémů a informačního obsahu. 
Uživatel má dnes přístup k několika tisícům titulů prestižních veřejně přístupných databází 
(veřejně přístupný zdroj neznamená přístupný zadarmo, volně, ale na základě smlouvy) v 
několika desítkách velkých světových databázových center. Další stovky a tisíce databází se 
nachází přímo na serverech producentů informačních zdrojů (poznámka: producent 
informačního zdroje nemusí být provozovatelem zdroje, což je typický příklad vztahu 
výhodné spolupráce databázových center a producentů informací nebo také informačního 
outsourcingu). Případně je možné obojí, jak již bylo naznačeno - databáze se nachází jak na 
serverech producentů (například databáze MEDLINE Plus prostřednictvím vlastního rozhraní 
nebo komplexněji prostřednictvím portálu PubMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez, případně pro Medline Plus je následující URL - 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus). 



 
Obrázek 9 Přístup do databáze Medline se může dít přímo u producenta, stejně tak v 

některém z databázových center a u mnoha dalších poskytovatelů 

Jiným příkladem je americká bibliografická (vybavená i možnostmi přístupu do plných textů) 
databáze pro pedagogické disciplíny ERIC dostupná jak na adrese http://www.eric.ed.gov), 
tak přístupná i v mnoha databázových centrech. V databázovém centru Dialog nese 
symbolické označení číslem 1. Její historický vznik je zajímavý a spolu s několika dalšími 
databázemi se pojí k době 60.let, kdy po 4.říjnu 1957 se nesla éra ve znamení tzv. 
sputnikománie (Sputnik Shock). Příběh kolem vzniku elektronických informačních zdrojů se 
pojí k období konfrontace v době studené války. Celý vznik informačního průmyslu v USA 
byl tímto faktem ovlivněn. Spojené státy mají v současnosti díky investicím do vývoje 
informačních technologií, informačních zdrojů a telekomunikační infrastruktury konkurenci 
se vzdalující náskok. 
V databázových centrech se vždy komunikovalo specifickými dotazovacími prostředky 
(dotazovací jazyky), případně později menu systémy, ale WWW technologie umožnila 
kombinaci konzervativních přístupů s novými formami, které jsou pro mnohé uživatele 
přívětivější, byť pro jiné uživatele pomalejší a s menšími vyhledávacími možnostmi (např. 
booleovské operátory webových verzí s formulářovým rozhraním versus pokročilejší způsoby 
vyhledávání pomocí vzdálenostních operátorů a s dalšími výhodami pojícími se k 
dotazovacím jazykům).  
V databázových centrech bylo vždy nutné dodržovat určité zásady rešeršní strategie a 
zásadu přístupu k informacím. Některé úkony lze dodnes dělat výhradně těmito postupy. 
Někteří informační specialisté nemíní opustit klasické způsoby komunikace se zažitým 
uživatelským rozhraním, protože by je nová často pomalejší rozhraní zdržovala a není to ani 
nutné k jejich práci. Databázová centra jsou si velmi dobře vědoma poměrně velké skupiny 
uživatelů z velkých korporací, kteří nechtějí měnit své rešeršní návyky. A databázová centra 
usilují především o velké uživatele-zákazníky zejména z firemního prostředí. Zkušení 
rešeršéři však stále rádi využívají klasické dotazovací jazyky, a to i proto, že novinky často 
postrádají důvtip a kvalitu dřívějších prostředků. Navíc specializované rešerše lze realizovat 
analytickým způsobem, a to umožňuje právě dotazovací jazyk se škálou stovek či desítek 
příkazů.  



Je také možno naimplementovat různá a pro nás výhodná uživatelská rozhraní na protokol ssh 
či jiné protokoly používané pro bezpečnou práci ze vzdálených míst. U centra STN 
International je to speciálně pro jejich uživatele vyvinutý komunikační software STN 
Express. Jeho používání je výhodné pro práci s patentovými, chemickými a farmaceutickými 
databázemi, které obsahují jednoduchou grafickou informaci v podobě nákresů, chemických 
strukturních vzorců a dále z důvodu jednoduše nadefinovaného automatického připojení se do 
systému, které lze ovládat přes tzv. funkční klávesy. 
Databázová centra však oslovila koncového uživatele aplikacemi WWW rozhraní, aby co 
nejsnadněji vstupoval do jejich zdrojů. V tomto rozhraní je uživatel veden k výsledku, aniž by 
musel dokonale znát dotazovací jazyk, někdy ani nemusí ovládat zásady rešeršní strategie. 
Nicméně znalosti obojího jsou výhodou. WWW rozhraní pak obvykle pracují se základním 
(„basic”) režimem a pokročilým způsobem vyhledávání („advanced”). Pokročilý uživatel 
nemusí být proto unavován pomalými nebo méně dokonalými postupy, které jsou určeny 
spíše začátečníkům. V některých případech lze režimy prostřídat i při vlastním vyhledávání, 
ale není to vždy praktické a u některých center to není z řady důvodů ani možné. Většinou 
tedy uživatel zadává na začátku rešeršní práce, v jakém režimu se bude pohybovat. 
Výstupy je pak možné obdržet ve více formátech, možný bývá výstup do textových, ale i 
HTML a PDF formátů - oproti výstupům do klasického TXT formátu, resp. někdy i do DBF 
formátu (také do formátů pro pozdější tabulkové zpracování). Dnes je také možno získat 
výstup do XML struktur umožňující následné zpracování. Existuje také více možností získání 
příloh v grafických formátech. 

2.1.3  Databáze poskytované databázovými centry  

Databáze je možné kategorizovat z více či dokonce mnoha hledisek. Svým způsobem by 
mohly být použity desítky náhledů na kategorizaci, ale pro potřeby této práce je možno 
vystačit s následujícími kategoriemi databází.  
Klasifikace z hlediska formy dokumentu:  

• textové, 

• multimediální, 

• hybridní (kombinace předešlých forem). 

Klasifikace dle vztahu k získané cílové informaci:  

• referenční (odkazové) – odkazují na další zdroje informací, uživatel musí učinit další 

kroky k získání primární informace, 

• zdrojové – obsahují cílovou – primární informaci. 

Klasifikace dle podle typu poskytovaných informací:  
• bibliografické, 

• faktografické, 

• plnotextové, 

• typu rejstříků, adresářů a seznamů. 

Klasifikace podle oborového zaměření: 
• univerzální,  

• víceoborové (polytematické),  



• oborově zaměřené. 

Klasifikace podle počtu záznamů: 
• velké (stovky tisíc záznamů, dokumentů), 

• střední (desítky tisíc záznamů, dokumentů), 

• malé (tisíce, stovky dokumentů). 

Klasifikace dle přístupnosti: 
• volně a zdarma přístupné, 

• placené, 

• přístupné na základě registrace či členství,  

• veřejně nepřístupné (přístupné jen v institucích, např. firmách). 

2.1.4  Bibliografické databáze 

Z bibliografických databází je možné získat zejména přesnou a úplnou citaci; většinou je k 
dispozici i abstrakt, významná je i formalizovaná terminologie (např. deskriptory, klíčová 
slova, kódovníky) pro případné další hledání v databázích i v jiných informačních zdrojích. 
Primární dokument zajišťujeme dodatečně např. klasickou cestou přes knihovnu, ale stejně 
tak i elektronicky cestou tzv. document delivery services, kde současný internet nabízí velké 
možnosti - objednávku ze speciálních institucí k tomu určených, ale prostřednictvím 
databázového centra. Klasickým příkladem bibliografické databáze je např. knihovní katalog, 
sekundární informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, 
které daná instituce uchovává ve svých fondech nebo které zpřístupňuje podle předem 
stanovených zásad [DROBÍKOVÁ, 2003, nebo TDKIV]. Významnou funkcí katalogů je jeho 
rešeršní role, dnes uživatelsky přívětivá díky veřejně přístupným OPAC katalogům (open 
public access catalog), které využívají webového rozhraní, nejvíce tzv. formulářového 
v grafickém uživatelském rozhraní. Budoucnost katalogů typu OPAC se bude však 
v budoucnu diskutovat, a to díky rozvoji speciálních prostředků federativního vyhledávání, 
ale rovněž prostředí webu 2.0 ovlivňuje práci s takovými databázemi, jako jsou knihovní 
katalogy. 

2.1.5  Faktografické databáze 

Faktografické databáze uvádějí konkrétní údaje např. technické parametry, materiálové 
parametry, chemické vlastnosti, toxikologické údaje, statistické údaje. Mohou mít textový 
nebo numerický charakter (nebo kombinovaný). Není nutné dodávat primární pramen. 
Význam faktografických bází dat narůstá. Za jistých okolností je možné do této kategorie 
zahrnout i většinu statistických informací.  



 
Obrázek 10 Ukázka výstupu z faktografické báze dat HSDB portálu TOXNET 

Faktografické databáze jsou nejvíce využívány v exaktních oborech typu toxikologie, chemie, 
farmacie, materiálová věda a jim podobných. Typickým selekčním jazykem (klasifikací) 
bývají tzv. kódovníky. Z velkého množství kódovníků lze uvést CAS Registry Number, který 
koordinuje Chemical Abstract Service, http://www.cas.org. Dává jasnou číselnou identifikaci 
asi 56 miliónům chemických látek organického a anorganického základu, jde o jakési „rodné 
číslo chemické látky“.  
V mnoha případech bývá vyhledávání informací ve faktografických databázích obtížné a 
vyžaduje znalosti daného oboru, kterou informační specialista – rešeršér nemusí mít. Existuje 
však snaha, aby se maximum faktografických systémů stalo uživatelsky přívětivými. 

 
Obrázek 11 Příkladem využití faktografických databází může být oblast farmacie 



Dalším příkladem velmi progresivní oblasti, kde se uplatňují faktografické databáze, jsou 
evidence výsledků výzkumu na poli genomiky, proteomiky a bioinformatiky, které bývají 
označovány za databáze molekulárně-biologické a slouží genomické medicíně [ZVÁROVÁ, 
2010, s.133]. 

2.1.6  Plnotextové databáze 

Databáze plných textů (full text) jsou trendem posledních dvou až tří desítek let. Na světě jsou 
dnes tisíce hodnotných plnotextových databází, např. mezi ně patří všechny plnotextové 
databáze novinářských informací nebo právní informační systémy. Není potřeba dohledávat 
primární dokument (pokud ovšem uživatel nepožaduje např. fotografie a další složitější 
obrazové informace v originálním textu obsažené - současné velké databázové systémy totiž 
pracují s grafickou informací omezeně a výběrově oproti zdrojům např. na optických nosičích 
nebo mají tu možnost uživateli poskytnout i náročnou obrazovou přílohu). Existuje zde 
zajímavé doplnění s dalším trendem moderních informačních služeb - primární dokument 
dopravit co nejkratší cestou k uživateli. V plnotextové databázi je okamžitě k dispozici plný 
text primárního dokumentu. Jedinou bariérou může být oddělení bibliografického záznamu od 
plného textu, kdy uživatel finančněmusí uhradit přístup k plnému textu. 

 
Obrázek 12 Databáze plných textů Anopress 

Typickým představitelem plnotextových databází jsou např. databáze právních informací, 
které mají dvojí význam – informace podávané právem samým a informace o právu, právním 
řádu [VACEK, 2008]. Z hlediska uživatelského komfortu  jsou zákonitě žádoucí plné texty.  

2.1.7  Databáze typu rejstříků, adresářů a seznamů  

Pro čtvrtou kategorii se těžko u nás hledá jednoznačný termín. Ve světě se používá pojem 
„registry“. Databáze typu rejstříků a adresářů může být také chápána jako faktografická 
databáze někdy i plnotextová, ale většinou se vyčleňuje jako další druh databáze. Lze do této 
kategorie zařadit např. databáze informací o firmách (Dun and Bradstreet, D&B, 
http://www.dnb.com), nebo o lékových přípravcích (Merck), i když právě zde je možno 



uvažovat i zařazení mezi faktografické databáze. Tyto databáze opět často obsahují selekční 
jazyky typu kódovníků. 

 
Obrázek 13 Databáze ARES Ministerstva financí ČR 

 
Obrázek 14 Databáze ARES - výpis z registru 

2.1.8  Podmínky připojení a vstupu do bází dat  

Pokud uživatel chce s databázovým centrem pracovat, je nutné navázat smluvní vztahy,. Také 
je ale možno (zejména při jednorázovém využití) zvolit službu informačního brokera, který 
smlouvu už má navázánu, zná systém a provádí uživatelům-zákazníkům rešerše. Informačním 
brokerem může být jednotlivec, firma, odborná knihovna, ale i jiná instituce, která již smluvní 
vztahy s centrem má. Zprostředkování informačních služeb je výhodné zejména tam, kde je 
frekvence využívání systému ze strany zákazníka malá nebo dokonce jednorázová, případně 
laický a nezkušený vstup do systému je finančně rizikový (např. plnotextové nebo 



faktografické databáze jsou typickým příkladem, kde chybný krok má za následek vyšší 
finanční náklady). 
Po vyčlenění finančních prostředků (formou např. depozitního účtu), zvládnutí zásad 
přístupu, případně i dotazovacího jazyka databázového centra (kterému se dává přednost ze 
strany zkušených rešeršérů), je možné komunikovat se zdroji v centrech. Některá databázová 
centra, producenti a poskytovatelé informačních zdrojů poskytují i možnosti jednorázové 
úhrady platební kartou přes internet, anebo platbu přes mobilní telefon. 

 
Obrázek 15 Platba za rešeršní služby se nemusí pojit k registraci uživatele 

2.1.9 Uživatelé a zprostředkovatelé informací 

Středem celého problému vyhledávání informací je uživatel. Za uživatele je z hlediska 
informační a knihovní vědy považován člověk komunikující s informačním systémem či 
informační službou, ale zároveň také člověk, který užívá získané informace. V procesu 
vyhledávání informací nemusí (a velmi často nebývá) být uživatel, který pracuje s 
informačním systémem a „uživatel“ informací ze systému získaných jednou osobou.  
Uživatelem informací získaných ze systému je člověk, u kterého vznikla informační potřeba, 
který se vydal informace hledat a který je také po jejich získání bude dále využívat. Příkladem 
je vědec, student, výzkumný pracovník atd. Tohoto uživatele pro účely této práce je možné 
nazývat koncovým uživatelem.  
Koncovému uživateli často informace z daného informačního systému zprostředkovává 
speciálně vzdělaný a vyškolený pracovník nazývaný rešeršér (online retrieval specialist, 
online searching specialist), nebo instituce zaměřená na zprostředkování informací. Mezi 
informačním systémem, zdrojem a koncovým uživatelem může existovat i několik tzv. 
zprostředkovatelů. 
R. VLASÁK [1999] rozebírá celkově tři způsoby, jak koncový uživatel participuje na 
zpracování rešerše a jak může zasahovat do procesu vyhledávání informací a být součástí 
interakce: 
Uživatel zadá požadavek pouze verbálně, komunikuje při zadání se zpracovatelem a 
realizátorem (firma, informační instituce, informační kancelář, knihovna) jeho požadavku 



písemně nebo osobně, případně telefonicky, faxem, dnes i elektronickou poštou, ale není 
přítomen vlastnímu zpracování požadavku. 
Konečný (ne koncový v tomto případě) uživatel je přítomen s rešeršním specialistou u 
terminálu a rešeršní dotazy může usměrňovat v průběhu vyhledávacího dialogu, aby 
realizovaná rešerše byla především obsahově relevantní (pertinentní). Technologii 
komunikace provádí však informační specialista a uživatel jí nemusí být zatěžován. 
Uživatel si požadavek zpracovává samostatně bez asistence informačního experta, což mu 
dnes v případě neznalosti dotazovacího jazyka umožňují systémy řízených menu, anebo 
graficky orientovaná rozhraní, často dnes na bázi hypertextu s prvky intuitivního ovládání.  

2.1.10  Zprostředkovatelé informací, informační brokering  

V roli zprostředkovatele mohou být organizace - subjekty státní správy, neziskového i 
ziskového sektoru. 
Ze subjektů státní správy a neziskového sektoru se může jednat např. o knihovnu či 
informační centrum. V České republice patří do této skupiny např. Národní knihovna ČR, 
Úřad průmyslového vlastnictví a jeho informační služby, Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací atd. Ze subjektů pracujících na komerční bázi se může jednat např. o tzv. 
informační firmy. V tomto případě se o službě zprostředkování informací hovoří jako o tzv. 
informačním brokeringu (information brokering).  
Informační brokering může být typově rozlišován, např. podle oborového zaměření, dle 
technologií (např. online specialista - rešeršér), které jsou využívány, dle právní formy 
subjektů (firma, databázové centrum, knihovna, informační středisko) i jinak.  
Tématem informačního zprostředkování se zabývá ve světě řada strukturně zpracovaných 
publikací a vychází i specializované časopisy, např. Information Services and Use. V podstatě 
jde o jeden z klíčových aplikačních výstupů oboru informační a knihovní věda. Za všechny 
prameny zabývající se informačním brokeringem je možno uvést např. publikaci autorky S. 
RUGGEOVÉ [1995] sepsanou spolu s A.GLOSSBRENNEREM. 
A.S. WARNER [1988, s. 20-24] považuje informační poradenství za zajímavý 
podnikatelský obor. Konzultanti a malé konzultační firmy se staly součástí obchodního 
podnikání v informačním průmyslu. Smyslem takového podnikání jako informačního poradce 
je zprostředkovat efektivní využití dostupných informačních zdrojů nabízených světovými i 
regionálními službami. Zejména dialogové služby pro nezkušeného a neškoleného uživatele - 
tuto pomoc vyžadují (zejména pokud se tyto služby pojí k velkým databázovým centrům, 
kde se komunikuje např. složitějšími dotazovacími jazyky) a nezmění to ani fakt současné 
přátelskosti dialogových systémů pomocí WWW rozhraní. I přes schopnost ovládat 
komunikaci s centrem ze strany uživatele tu hraje roli celá řada jiných dovedností a 
zkušeností, které koncový (resp. i konečný) uživatel nemohl většinou nikde nabýt, pokud 
k systému přistupuje poprvé. Výběr databáze a hostitelského centra (hosta) na základě 
zkušeností či speciálních metod výběru (např. prostřednictvím online nástrojů typu 
DIALINDEX, STNIndex, CrossFile, DIALOG Company Name Finder, DIALOG Product 
Codes Finder či DIALOG Journal Name Finder, příkazové funkce typu SELECT v STN 
International či RANK v systému DIALOG  umožňující jednoduché srovnání dle určitých 
kritérií nám nápomocných v rozhodování, jaký zdroj je lépe využít, aj.) jsou jedny 
z nejpodstatnějších postupů rešeršní strategie, což je považováno už za know-how 
informačního poradce [PAPÍK, 1998].  
V praxi se informační brokering váže především k malým firmám či samostatně působícím 
profesionálům tzv. informačním brokerům [O’LEARY, 1988, s. 24-30, taktéž 1993]. Malé 
poradenské firmy tak, jak je popisuje A.S.WARNER [1988] nebo O’LEARY [1988] 
nacházejí místo i u nás – v ČR – a nabízejí služby korporacím, které si nechtějí informační 



pracovníky držet zaměstnanecky. Využití je také možné, když korporace – v roli konečného 
uživatele - potřebuje řešit informační potřebu ve věcně jim vzdálených oblastech (např. 
patentové zdroje a na ně vázané služby a další zdroje průmyslově právní ochrany vyžadují 
specialistu s velkými zkušenostmi, zvláště pokud si chceme být jistí úplností informačních 
výstupů pro případ soudních - arbitrážních jednání, anebo právě preventivně před nimi).  
Jednou z výhod podnikání v této oblasti je to, že mnoho jednou zpracovaných podkladů 
pro konkrétní informační činnost může být informačními poradci několikanásobně využito, . 
ovšem při dodržení etických zásad obchodních a informačních. Tento marketingový prvek 
pak činí brokering informací podnikatelsky zajímavý. 
V České republice je situace oproti ostatním zemím a regionům pro informační brokering 
obtížnější, neboť lidé nejsou informováni o důležitosti informačních zdrojů. Často nemají 
základní informační dovednosti ve vztahu k externím zdrojům, nemají finanční prostředky a 
navíc je trh relativně omezený. Nicméně v některých specializovaných oblastech se vytváří 
prostor pro vznik malých firem informačního poradenství a informačního brokeringu. Ve 
světě – zejména v USA – je situace příznivější, i když konkurenčně vypjatější, neboť subjektů 
na trhu je relativně mnoho. 
Typickou organizací sdružující právě uvedené informační poradce může být Asociace 
nezávislých informačních profesionálů (AIIP, http://www.aiip.org). Zajímavým je fakt, že 
tito lidé se sdružují kolem periodik zabývajících se vyhledáváním informací, novými médii 
nebo informačním průmyslem, nebo také znalostním managementem, např. Computers in 
Libraries, CRM Magazine, EContent, EventDV, Information Today, KMWorld, Link-
Up/Link-Up Digital, MultiMedia & Internet@Schools, ONLINE Magazine, Searcher, 
Streaming Media. 
Z činnosti AIIP lze udělat závěr, že například v USA je informační konzultantství, resp. 
informační brokering, dobrým příkladem malého, ale svobodného podnikání. 

 
Obrázek 16 AIIP je profesní organizací sdružující tzv. informační brokery a informační 

konzultanty. 



3 PROCES VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ - REŠERŠNÍ 
PROCES 

“Mít odvahu, hledat, najít a nevzdávat se!” 

Alfred Tennyson, anglický básník 

„To považuji jen za vtip, a snad obchodní trik. Mít některé knihy v počítači je možná dobré  
k určitým vědeckým pracím, archivování, ale představa, že si někdo koupí nový román  

na disketě nebo si ho vyhledá na Internetu, sedne před obrazovku a začne si číst, je absurdní …“ 

odpověď Ephraima Kishona na otázku: „Myslíte, že budoucnost knihy je v její elektronické podobě?“ 

     (knižní veletrh ve Frankfurtu, podzim 1999)  

 
Proces vyhledávání informací bývá též často definován pomocí schémat. Na základě praxe je 
možno vytvořit schéma, které se aplikuje do výuky a přípravy nových uživatelů dialogových 
systémů a studentů, skládající se z následujících kroků (etap): 

1. Analýza informačního požadavku 

2. Výběr informačního zdroje (databázového centra, databáze) 

3. Rešeršní strategie 

4. Výstup výsledku  

5. Dodání primárního dokumentu  

 
Obrázek 17 Vyhledávací (rešeršní) proces [upraveně dle PAPÍK, 1998] 



3.1 Analýza informačního požadavku (1.etapa) 

První etapou rešeršního procesu je analýza informačního požadavku. Tato etapa probíhá 
pouze tehdy, podílí-li se na rešerši informační specialista, který koncovému uživateli 
zprostředkovává informace.  
Zadávání požadavku by mělo ideálně probíhat prostřednictvím tzv. řízeného interview mezi 
informačním specialistou a uživatelem. Cílem dialogu je pochopit tzv. informační potřebu 
uživatele, která se formuluje do tzv. informačního (rešeršního) požadavku. Informační 
požadavek se posléze rozpadá do jednoho nebo více informačních (rešeršních) dotazů. Na 
základě těchto dotazů informační specialista vybírá potenciálně relevantní informační zdroje a 
volí rešeršní strategii.  
Problematika vedení řízených interview je klíčová. Vedení dialogu s uživatelem je záležitostí 
z informačně-komunikačního hlediska, psychologického hlediska i z pohledu dalších aspektů 
důležitou součástí komunikace a tato komunikace musí být cílevědomá, aby informační 
pracovník porozuměl informačnímu požadavku a informačním potřebám uživatele. 
 Částečně je to věcí nejen znalosti zásad lidské komunikace a vedení efektivního dialogu 
(inspirativní je publikace podrobně rozebírající řadu aspektů dialogu od L. TONDLA [1997], 
zabývající se podrobně sémiotickými principy a rozhraním dialogu), ale i schopností se 
v dialogu pohybovat intuitivně a je navíc ovlivněna „osobnostmi“ komunikujících stran.  
Velkou chybou informačních pracovníků bývá zaměřenost na získání informačního 
požadavku bez pochopení informační potřeby uživatele.  
Příkladem může být situace, kdy uživatel-lékař přichází s žádostí o rešerši na téma 
karcinogenních onemocnění lymfatického systému. Informační pracovník se zaměří pouze na 
téma „karcinogenní onemocnění“, nezohlední fakt, že uživatel je onkolog-pediatr. Výsledkem 
je rešerše pro pediatra s příliš širokým záběrem, protože značná část výsledků rešerše se 
vztahuje k pacientům dospělým.   

3.2 Výběr informačního zdroje (2.etapa) 

Výběr informačního zdroje je strategickou záležitostí, která ovlivní konečnou relevanci a 
pertinenci vyhledaných dokumentů. Důležité je určit tzv. jádro informačních zdrojů, tj. najít 
zdroje, které pojednávají kvalitativně i kvantitativně o daném problému.  
Vhodnými předpoklady jsou: 

• zkušenosti z rešeršní praxe, 

• analytické myšlení, 

• intuice, 

• kreativita.  

Uživatel ke správné volbě informačního zdroje využívá: 
• referenční příručky, 

• dokumentaci (tzv. kmenové listy databází, např. bluesheets v centru Dialog), 

• automatizovanou podporu , 

• podporu systémů umělé inteligence.  



3.2.1  Bibliometrické a informetrické metody v databázových centrech 

pro podporu výběru relevantního informačního zdroje. Př ípadová 

úloha „Skryté Markovovy modely“. 

V této kapitole bude popsána případová úloha a její vymezení se týká právě problematiky výběru 
vhodného informačního zdroje. Prostřednictvím databázového centra bylo prvním úkolem 
zjistit následující informace: 

• jaké databáze jsou informačními zdroji tzv. jádra problematiky HIDDEN MARKOV 
MODELS (Skryté Markovovy modely) – tedy, jaké databáze jsou nejvíce 
relevantní pro právě uvedené téma,  

• jaké časopisy se nejvíce zabývají problematikou HIDDEN MARKOV MODELS, 
tedy jde opět o zjištění jádra, ale v tomto případě již ne databází, ale primárních 
dokumentů typu odborného či vědeckého časopisu.  

Pro naši případovou úlohu bylo vybráno světové databázové centrum s několika sty 
databázemi Dialog (http://www.dialog.com). Stejně tak by bylo možné využít jiná významná 
světová databázová centra, pochopitelně s jinými syntaktickými pravidly komunikace, také 
odlišnými tematickými záběry, stejně tak regionálními a dalšími výjimečnostmi.  
Vlastní komunikaci se systémem můžeme realizovat dvěma postupy v systému Dialog, a to 
pod rozhraním DialogClassic - http://www.dialogclassic.com, který vyžaduje znalost 
dotazovacího jazyka, anebo pod systémem DialogWeb - http://www.dialogweb.com. Byla 
zvolena první možnost - DialogClassic. 

 
Obrázek 18 Databázové centrum Dialog vyžaduje přihlášení 

V rámci databázového centra Dialog existuje nástroj, který dokáže vyhodnotit, v kterých 
bázích dat se vyskytuje nejvíce informací (zde dokumentů) k naší testované problematice.  
Tento nástroj se nazývá DIALINDEX (v jiných centrech jako je např. STN International je to 
STN Index). Do činnosti se Dialindex uvede příkazem BEGIN 411 a po několika 
následujících příkazech je nám schopen poskytnout statistiku (tříděno bylo v tomto případě 



celkem 442 databází), kterou v závěru můžeme sestavit podle četnosti, a to tak, že databáze s 
největším výskytem problematiky jsou na prvních místech (tuto funkci plní příkaz RANK 
FILES).  

 
Obrázek 19 Dialog CLassic Web – příkaz typu rank files 

SS HIDDEN (2N) MARKOV? (2W) MODEL? ------> zadání dotazu s pravostranným 
rozšířením a s použitím tzv. proximitních operátorů 
Seřazení nejvíce relevantních bází dat pro problematiku Hidden Markov Models příkazem 
Rank Files je následující: 
Ref Items File  

--- ----- ----  

N1 6512 2: INSPEC_1969-2004/Nov W1  

N2 3765 8: Ei Compendex(R)_1970-2004/Nov W1  

N3 3500 34: SciSearch(R) Cited Ref Sci_1990-2004/Nov W2  

N4 3151 654: US Pat.Full._1976-2004/Nov 16  

N5 2486 440: Current Contents Search(R)_1990-2004/Nov 17  

N6 1866 144: Pascal_1973-2004/Nov W1  

N7 1514* 349: PCT FULLTEXT_1979-2002/UB=20041111,UT=20041104  

N8 1494 94: JICST-EPlus_1985-2004/Oct W3  

N9 913 65: Inside Conferences_1993-2004/Nov W2  

N10 516* 348: EUROPEAN PATENTS_1978-2004/Nov W01  

N11 504 155: MEDLINE(R)_1951-2004/Nov W2  

N12 455 5: Biosis Previews(R)_1969-2004/Nov W1  

N13 402 99: Wilson Appl. Sci & Tech Abs_1983-2004/Sep  

N14 397 73: EMBASE_1974-2004/Nov W1  

N15 392 35: Dissertation Abs Online_1861-2004/Oct  

N16 329* 95: TEME-Technology & Management_1989-2004/Jun W1  



N17 325 88: Gale Group Business A.R.T.S._1976-2004/Nov 15  

N18 308 71: ELSEVIER BIOBASE_1994-2004/Nov W1  

N19 283 239: Mathsci_1940-2004/Dec  

N20 263 62: SPIN(R)_1975-2004/Sep W2  

N21 222 347: JAPIO_Nov 1976-2004/Jul(Updated 041102)  

N22 212 11: PsycINFO(R)_1887-2004/Oct W4  

N23 197 399: CA SEARCH(R)_1967-2004/UD=14121  

N24 135 6: NTIS_1964-2004/Nov W1  

N25 124 148: Gale Group Trade & Industry DB_1976-2004/Nov 17  
 
 
Otevřeno je 25 databází najednou (multiple searching), kde se nachází 30 265 dokumentů 
k dané problematice. Je provedeno omezení na posledních 5 let, kdy se počet dokumentů sníží 
na 17 860.  
Completed processing all files  

S1 351759 HIDDEN 
S2 262546 MARKOV? 
S317167139 MODEL? 
S4 30265 HIDDEN (2N) MARKOV? (2W) MODEL?  

S S4 AND PY=1999:2004 

Completed processing all files  

30265 S4  

52528734 PY=1999 : PY=2004  

S8 17860 S4 AND PY=1999:2004  
 
Speciálním postupem (s využitím příkazu RANK JN) je dosaženo následujícího výsledku: 
RANK No. Items Term 

-------- ----- ---- 

 1 437 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 

 2 427 IEEE TRANSACTIONS ON SPEECH AND AUDIO PROCESSI 

 3 354 ICASSP IEEE INT CONF ACOUST SPEECH SIGNAL PROC 

 4 354 ICASSP, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUS 

 5 330 SPEECH COMMUNICATION 

 6 277 IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING 

 7 261 DENSHI JOHO TSUSHIN GAKKAI GIJUTSU KENKYU HOKO 

 8 261 IEIC TECHNICAL REPORT (INSTITUTE OF ELECTRONIC 

 9 242 IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACH 

 10 234 BIOINFORMATICS 

 11 207 J. ACOUST. SOC. AM. 

 12 198 NUCLEIC ACIDS RESEARCH 

 13 137 PATTERN RECOGNITION 

 14 124 TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, 

 15 123 JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 



 16 120 SIGNAL PROCESSING 

 17 109 PATTERN RECOGNITION LETTERS 

 18 105 THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERI 

 19 104 IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS 

 20 103 JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY 

 21 96 IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS 

 22 91 COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE 

 23 88 PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SO 

 24 82 BIOPHYSICAL JOURNAL 

 25 82 NIPPON ONKYO GAKKAI KENKYU HAPPYOKAI KOEN RONB 

 26 82 REPORTS OF THE MEETING. THE ACOUSTICAL SOCIETY 

 27 81 IEEE TRANS. SPEECH AUDIO PROCESS. (USA) 

 28 79 GENOME RESEARCH 

 29 77 JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA 

 30 75 PROTEIN SCIENCE 

 31 72 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 

 32 72 PROC SPIE INT SOC OPT ENG 

 33 72 PROCEEDINGS OF SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIET 

 34 72 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE 

 35 71 DENSHI JOHO TSUSHIN GAKKAI RONBUNSHI. D,2 

 36 70 IEEE TRANS SPEECH AUDIO PROCESS 

 37 67 INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION A 

 38 66 JOHO SHORI GAKKAI KENKYU HOKOKU 

 39 65 IEEE TRANS. SPEECH AUDIO PROCESS. 

 40 65 IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING 

 41 63 ELECTRONICS LETTERS 

 42 63 PROCEEDINGS OF THE ... IEEE INTERNATIONAL CONF 

 43 63 SPEECH COMMUN. (NETHERLANDS) 

 44 62 IEEE INT CONF IMAGE PROCESS 

 45 62 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE PROCESS 

 46 61 SPIE PROCEEDINGS SERIES 

 47 58 IEICE TRANS INF SYST 

 48 57 IMAGE AND VISION COMPUTING 

 49 56 TRANS. INST. ELECTRON. INF. COMMUN. ENG. D-II 

 50 55 SPEECH COMMUN 

 51 54 BIOINFORMATICS (OXFORD, ENGLAND) 

 52 53 IEEE TRANS PATTERN ANAL MACH INTELL 

 53 53 IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS 

 54 52 BMC BIOINFORMATICS 

 55 52 IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SEN 



 56 48 LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 57 48 PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND GENETICS 

 58 47 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL 

 59 46 NEURAL COMPUTATION 

 60 46 PROTEIN ENGINEERING 

 61 45 IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC 

 62 44 INFORMATION SCIENCES 

 63 43 IEEE TRANS. SIGNAL PROCESS. 

 64 42 PROCEEDINGS OF THE IEEE 

  *** 

 754 3 INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE ANALYSIS AND 

 755 3 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER PROCESSING O 

 756 3 INTERNATIONAL JOURNAL OF WIRELESS INFORMATION 

 757 3 INTERNATIONAL JOURNAL ON ARTIFICIAL INTELLIGEN 

 758 3 INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW 

 759 3 INVERSE PROBLEMS 

 760 3 J BIOINFORM COMPUT BIOL 

Celková cena tohoto postupu byla necelých 40 USD.  
 
Závěr úlohy:  
Výše uvedený komentovaný a zkrácený postup by nebyl možný jinými prostředky (např. na 
volném internetu) a ukazuje význam využití databázových center nejen pro klasické rešerše, 
ale právě pro rešerše s bibliometrickým a informetrickým charakterem. Tyto rešeršní postupy 
pak mohou mít řadu modifikací pro nejrůznější účely (informační jádro autorů, kteří se 
nejvíce zabývají daným tématem, jádro pracovišť, firem apod.). 

3.3 Rešeršní strategie (3.etapa) 

Rešeršní strategie (search strategy) je metodický postup, jak pomocí jednotlivých cílených 
kroků získat relevantní dokument. V době rozšíření online systémů je používán termín online 
rešeršní strategie (online search strategy).  
Pojem rešeršní strategie může být chápán v širším pojetí tj. včetně výběru informačního 
zdroje. Většinou je chápána v užším smyslu (search strategy), tj. jako způsob vedení dialogu s 
konkrétním informačním systémem.  
V rámci rešerše informační pracovník či koncový uživatel komunikují s vybraným 
informačním systémem. Průběh komunikace zachycuje následující schéma.  



 
Obrázek 20 Komunikace s dialogovými informačními systémy se [s využitím BUDIL; 

KASTL, 1989] 

Komunikace s dialogovými informačními systémy se dle FAULKNERA [1998, s.57-71] děje 
interaktivními – konverzačními styly, jejichž prvky tvoří:  

• otázka a odpověď, 

• řízené menu, 

• formulář, 

• příkazový (dotazovací) jazyk.  

Prvním typem uživatelského rozhraní je dotazovací jazyk, druhým typem je grafické 
uživatelské rozhraní, třetím typem je ikonické rozhraní nebo přímá manipulace. 
V současnosti jsou nejpoužívanější dvě rozhraní – dotazovací jazyk a WWW formulářové 
rozhraní.  

3.3.1  Základní typy rešeršních strategií  

Rešeršní strategie možno rozčlenit do následujících základních typů:  

• strategie stavebních kamenů (building blocks) - je provedena tzv. dekompozice 

informační potřeby resp. informačního požadavku do logických subtématických celků, 

se kterými se dále jednotlivě pracuje, dá se také přirovnat k per partes metodě,  



• strategie rostoucí perly (growing pearl) - z předešlé nebo aktuální rešeršní strategie 

je získán vzorový dokument, který je pro uživatele pertinentní (obsahově relevantní) a 

z něj je vytěžena terminologie, klíčová slova, předmětová hesla nebo deskriptory; 

takto získaná terminologie je následně použita pro další vyhledávání s cílem rozšířit 

počet dokumentů,  

• strategie omezení (limits) snížení počtu dokumentů na přijatelnou míru (od úplnosti 

směrem k přesnosti), na základě omezujících podmínek (omezení časové, jazykové, 

regionální, aj.).  

3.3.2  Rešeršní metody  

3.3.2.1 Intuitivní a analytické vyhledávání  

Z hlediska práce s uživatelským rozhraním je možno rozlišovat analytické a intuitivní rešeršní 
strategie a postupy. Uživatel vyhledává v informačních systémech buď analytickým 
způsobem, tj. s využitím analytických nástrojů (např. používání logických operátorů, 
dotazovacího jazyka), anebo intuitivně, bez znalostí analytických nástrojů, s využitím 
„nadstandardně přátelsky“ koncipovaného uživatelského rozhraní.  
Každé databázové centrum má kromě klasického (“konzervativního”) přístupu na principu 
textového režimu vyhovujícího zejména pokročilým rešeršérům, kteří ovládají příkazový 
(dotazovací) jazyk, také hypertextově orientovaný WWW přístup. Hypertextově orientované 
rozhraní se zavádělo v posledních deseti letech a jednotlivá světová databázová centra se 
doslova předháněla, čí nabídka bude v rozhraní WWW úplnější a s lepšími vyhledávacími 
rozhraními. Je možno konstatovat, že došlo k integraci dialogových informačních systémů s 
hypertextově orientovaným prostředím, což umožňuje uživateli snadnější přístup k 
informacím, jejich volnější a méně formalizovaný výběr a zároveň realizaci nejrůznějších 
kombinací založených nejen na analytickém přístupu k vyhledávání, ale i na intuitivních 
postupech v rešeršním procesu.  

 



Obrázek 21 Ukázka webového rozhraní v databázovém centru DIALOG, 

http://www.dialogweb.com 

3.3.2.2 Volné vyhledávání, řízené slovníky  

V analytickém i intuitivním způsobu vyhledávání je možné pak postupovat metodou volného 
vyhledávání v textu či vyhledáváním s pomocí řízených slovníků. 
Je možno využít podpory tzv. řízených slovníků. Mezi řízené slovníky patří známé řízené 
slovníky, jako jsou MeSH (Medical Subject Headings mající původ v National Library of 
Medicine v USA), ale i méně známé, i dosud nezakomponované do procesu vyhledávání jako 
je PSH, což je uvedeno ze stovek možných jiných příkladů použití tzv. selekčních jazyků a 
klasifikací. 
Jde o jeden z řízených slovníků české provenience Polytematický strukturovaný heslář 
(PSH) [PAPÍK; SOUČEK; SKOLKOVÁ, 2006]. Jedná se o česko-anglický heslář, který je 
produkován v Národní technické knihovně v Praze (http://www.techlib.cz/, a to v úzké 
spolupráci s odborníky v jednotlivých oborech. Počátky práce na hesláři sahají do roku 1993, 
zájemcům je distribuován od roku 1997 (knihovnám zdarma, komerčním subjektům za 
poplatek). Výraznou výhodou hesláře je jeho stromová struktura, s jednotlivými hesly je tedy 
možno pracovat v rámci hierarchie. V současné době je připravováno zveřejnění 
aktualizované verze hesláře (v. 2.0), kterou tvoří celkem 44 řad. 
Jednou z těchto řad je také řada zdravotnictví, jejíž obsah byl vytvořen ve spolupráci s 1. 
lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Řada obsahuje celkem 503 hesel (tj. 
preferovaných termínů), navíc za účelem zvýšení uživatelského pohodlí při vyhledávání 
obsahuje termíny nepreferované a asociované, které jsou pochopitelně propojeny 
s preferovanými termíny.  
Na první úrovni je řada zdravotnictví rozčleněna do 21 oblastí. Patří mezi ně např. nemoci, 
prevence, diagnóza, terapie, balneologie, péče o sebe, lékařské techniky, zubní lékařství, 
zdravotnické vybavení, lékařská psychologie, lékařství, ošetřovatelství, farmakologie a 
veřejné zdravotnictví. 
Heslář je využíván ve více než třiceti knihovnách a dalších informačních institucích. Kromě 
Státní technické knihovny v Praze se k aktivním uživatelům hesláře řadí např. knihovny 
Českého vysokého učení technického v Praze, Ústřední knihovna Vysokého učení 
technického v Brně, Ústřední knihovna Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 
v Opavě, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem či Jihočeská vědecká knihovna 
v Českých Budějovicích. Podrobnější informace o hesláři (včetně specifikace možností jeho 
získání) jsou k dispozici na adrese http://www.stk.cz/psh.html. 



 

Obrázek 22 Použití funkce řízeného slovníku (MAP funkce) v systému OVID, 

http://www.ovid.com . 



 

Obrázek 23 Vyhledávání tématu – rešeršního požadavku Hepsera. 

Vyhledávání problému Hepsera pomocí konstrukce rešeršního dotazu analytickým stylem – 

použití operátoru OR mezi obchodním a chemickým názvem, a také tzv. registračním číslem 

Chemical Abstracts Service (RN CAS number) 



 

Obrázek 24 Odezva v počtu dokumentů 

Odezva v počtu dokumentů (tzv. hitů) je výrazná: 6 versus 387. Použití obchodního názvu 

nestačí, je nutné zvolit další postupy pro získání úplných výstupů, využití pokročilých postupů 

analytického vyhledávání včetně použití řízených slovníků vede k lepším výsledkům. 

3.3.2.3 Browsing (prohlížení, procházení, listování) 

Browsing je metoda zběžného prohlížení dokumentů, umožňující vidět další související 
dokumenty v kontextu. Příkladem může být listování záznamy v katalogu. Browsing se 
vztahuje především k intuitivnímu vyhledávání a je kognitivně velmi žádoucí. 
Elementy zběžného prohlížení (browsingu), jak je prezentovali J. F. COVE [1988] a B. C. 
WALSH, jsou: 

• sémantické elementy, 

• strukturní elementy, 

• navigační elementy.  

V technologiích internetu a zejména v prostředí WWW se metody browsingu uplatnily a 
získaly nevídanou uživatelskou oblibou.  



3.3.2.4  Podpůrné prostředky vyhledávání 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů vyhledávání informací, především tzv. analytického 
vyhledávání, jsou logické operátory, zástupné znaky a nástroje řetězcového vyhledávání, ale 
patří sem i využití závorek.  
Operátory je možno rozčlenit do následujících skupin: 

• booleovské operátory, 

• vzdálenostní (proximitní, kontextové, poziční), 

• numerické. 

 

Rozšíření a zástupné znaky: 

• zástupné znaky pravostranného, méně často levostranného rozšíření,  

• nahrazení znaku či řetězce uprostřed slova. 

3.3.2.5 Booleovské operátory 

Booleovské (pojmenováno po Georgi BOOLEOVI, 1815-1864) operátory mají nejširší 
použití, ale také své limity. Mnohé dokáží napravit tzv. proximitní operátory, jichž je několik 
druhů, ale vývoj postoupil dále. Některé vyhledávací systémy už pracují na principech tzv. 
fuzzy logiky, ale rozhodně to není běžné. Proximitní operátory jsou velkou podporou 
klasických databázových systémů, ale i vyhledávání na internetu.  
Booleovské operátory: 

• AND 
• OR 
• NOT 

 
Proximitní operátory: 

• (w), (n), (l), (a), (s), near, with, adj  

 

( ) - závorky  



Příklady: 

 
Obrázek 25 Příklad použití operátoru AND, NOT, OR 

 
Obrázek 26 Booleovské operátory v praktickém vyhledávání v tzv. formulářovém 

rozhraní 

Rozhraní formulářového typu a ikonického typu na pozadí grafického uživatelského 
rozhraní umožňuje mj. efektivní ovládání systému. Uživatel může dokumenty primárního 
charakteru objednat, může kontextově sledovat nápovědu a tzv. popisy - kmenové listy bází 
dat – datasheets nebo bluesheets, dále informaci o ceně a spotřebovaných financích. 
WYSIWYG technologie rozhraní umožňuje v kterékoliv fázi dokument získat.  



 
Obrázek 27 Výsledek hledání byl vlivem operátoru AND zúžen na 3 dokumenty  

3.3.2.6 Instituce poskytující rešeršní služby 

Rešeršní služby mají ve své nabídce povětšinou knihovny a jiné informační instituce. V 
převážně míře bývají tyto služby zpoplatněny. Pokud uživatel nedisponuje přístupem do 
těchto institucí, může využít služeb takzvaných informačních konzultačních firem, které 
mají přístup do vědeckých databází a které za úplatu rešerši vyhotoví (v ČR například firma 
Medistyl, Albertina icome Praha, Creditinfo Česká republika). 

 



Obrázek 28 Ukázka stránek a nabídky firmy zabývající se rešeršními službami s 

přidanou hodnotou. 

3.4 Výstup výsledků (4.etapa) 

Výsledkem rešeršního procesu je zobrazení dokumentu v různém rozsahu, v tzv. 
zobrazovacích formátech. Množství a konkrétní podoba zobrazovacích formátů záleží na 
producentech a poskytovatelích informačních zdrojích. 
V jednotlivých formátech jsou zobrazena různá pole např. autor, titul, bibliografické údaje, 
abstrakt, plný text. Systémy více uživatelsky orientované nabízejí většinou menší počet 
zobrazovacích formátů např. free, short, medium, long, full. Jednotlivé formáty jsou dle 
množství zobrazovaných polí a informací cenově diferencovány (v centrech na komerčním 
základě, např. Dialog).  
V této fázi také dochází k hodnocení výsledků rešerše. K hodnocení výsledků rešerše 
(rešeršního výstupu) se váží následující pojmy: relevance, pertinence, úplnost a přesnost. 
„Relevance, relevantní informace – informace formálně nebo věcně shodné s dotazem 
zadaným uživatelem v přirozeném či selekčním jazyku“ [TDKIV]. Tj. dokument odpovídá 
informačnímu dotazu, resp. informačnímu požadavku, ale nemusí odpovídat informační 
potřebě koncového uživatele. Správně by měli být rozlišovány pojmy formální a věcná 
(obsahová relevance):  
Formální relevance - je shoda formulace rešeršního dotazu se selekčními údaji dokumentu, 
[TDKIV]. 
Věcná relevance – je shoda obsahu informačního dotazu s obsahem vyhledaného 
dokumentu.[TDKIV]. Obsahová relevance bývá označována méně známým termínem 
pertinence, kterou TDKIV definuje takto: „informace, které vyhovují subjektivním 
požadavkům uživatele na obsah informace nebo dokumentu [TDKIV]. 
Úplnost, koeficient úplnosti – poměr počtu nalezených relevantních záznamů k počtu všech 
relevantních dokumentů v databázi (vyjádřeno v procentech) [TDKIV)]. 
Přesnost, koeficient přesnosti – poměr počtu nalezených relevantních záznamů k celkovému 
počtu záznamů v rešerši [TDKIV]. 
Vztahy úplnosti a přesnosti je nejlépe pozorovat z následujících obrázků [KOWALSKI, 1997, 
s.4-7]. První obrázek ukazuje vztahy mezi množinami dokumentů, které jsou účastny procesu 
vyhledávání v dialogovém systému.  



  
Obrázek 29 Relevance vyhledávání 

Následující obrázek ukazuje ideální vztah mezi přesností a úplností: 

 
Obrázek 30 Ideální poměr a grafické vyjádření mezi přesností a úplností. 

Obrázek níže pak ukazuje reálný „souboj“ mezi přesností a úplností. Na křivce se pak 
projevuje výsledek testování modulů informačního vyhledávání. Rozbor těchto vztahů 
směrem k uživatelským potřebám a jejich (uživatelský) formulovaným požadavkům je jedním 
ze směrů  oblasti „information retrieval", o kterém se publikuje nejvíce v souvislosti s novými 
generacemi vyhledávacích prostředků. 



  
Obrázek 31 Reálný vztah mezi přesností a úplností vyhledávání 

3.5 Dodání primárního dokumentu (5.etapa) 

V rámci procesu vyhledávání informací má koncový uživatel zájem získat primární 
dokumenty. Jsou-li výstupem rešerše pouze bibliografické záznamy, je nutné učinit další krok 
– získat primární dokumenty, resp. kopie primárních dokumentů. Primární dokument může 
koncový uživatel získat buď samostatně či s pomocí informačního profesionála – 
zprostředkovatele či zprostředkovatelské organizace.  
Služby tohoto typu jsou dnes nazývány služby dodání dokumentu (DDS – document delivery 
services) nebo elektronické dodávání dokumentů (EDS – electronic delivery services). Tyto 
služby byly a jsou většinou zpoplatněny a uživateli nejsou v rámci rešeršního procesu 
poskytnuty automaticky. 
Těmito organizacemi jsou historicky knihovny se svými službami: nazývanými meziknihovní 
výpůjční služby (MVS) nebo mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). Službami 
dodání primárních dokumentů za podstatně vyšších finančních nákladů se zabývají také 
někteří výše definovaní zprostředkovatelé informací (např. databázová centra, informační 
firmy). 
V současné době se prosazují další technologie (např. SFX), které umožňují propojení 
sekundárního dokumentu (bibliografického dokumentu) s primárním dokumentem (např. 
plnotextovým). Tato služba je funkční, když daná organizace má primární dokument 
předplacen nebo je součástí nějakého agregačního informačního systému. 
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