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1 Úvod
V oblasti informačních služeb, zejména pak služeb rešeršních, se jedním
z potřebných nástrojů staly databáze databází (ve zkratce DBDB), popřípadě báze
dat bází dat (ve zkratce BDBD). Databáze databází jsou specifickým produktem
období rozvoje automatizace informačních činností a také rozvoje informačního
průmyslu, který vlastně na online databázích vyrostl [NEUFELD, 1986, s. 183]. Tento
produkt reprezentuje společenskou potřebu registrovat, efektivně vyhledávat
a zpřístupňovat nebo i prodávat primární databáze. Databáze v bohaté škále jejich
typů i jejich registrace zaznamenaly v posledních zhruba 40 letech zajímavý vývoj,
který vrcholí v současném období rozvoje zcela nových typů databází provozovaných
v prostoru sítě Internet a její služby WWW. Společnost s větší a větší intenzitou
organizuje informace, data, metadata či znalosti do strukturovaných databází.
Proměny nastaly také ve způsobech registrace databází.
Tento učební text, určený pro předmět rešeršních služeb a popřípadě předměty další,
je stručným přehledem vývoje a současného stavu tohoto specifického informačního
produktu. Zahrnuty jsou jak databáze databází registračního typu, tak utilitárně
vytvářené databáze databází (zpravidla katalogy databází a popřípadě i jiných
informačních produktů různých distributorů databází). Zvláštní pozornost je ve
4. kapitole věnována předmětu registrace databází databází, tedy samotným
primárním databázím, zejména pak jejich typologii v historickém kontextu. V závěrečné
části je prezentován příklad nového pohledu na typologii databází provozovaných na
WWW a možnostem jejich automatické registrace.

2 „Předchůdci“ i současníci databází databází
2.1

Bibliografie bibliografií

Za jisté „předchůdce“ databází databází v období tradiční papírové komunikace
informací lze označit zejména produkty typu bibliografie bibliografií (sekundární
bibliografie), které vznikaly již od 17. stol. K historickým památkám patří slavná díla
Philippa Labbého (1607-1667) a Antoina Teissiera (1632-1712). V názvech jejich
děl však v té době ještě nebyl použit termín „bibliografie bibliografií“, zastupoval ho
například termín „knihovna knihoven“ aj.:
& LABBÉ, Philippe. Bibliotheca bibliothecarum curis secundis auctior … Parisiis : apud
L. Billaine, 1664. 394 s.
& TEISSIER, Antoine. Catalogus auctorum qui librorum catalogos, indices, bibliothecas,
virorum litteratorum elogia, vitas aut orationes funebres, scriptis consignarunt, ab
Antonio Teisserio,... cum Philippi Labbaei Bibliotheca … Genevae : S. de Tournes,
1686. 559 s.

Dále se k tomuto typu produktu zařazují také produkty typu referenčních příruček
(angl. reference guides), které vznikaly postupně od konce 19. stol., resp. počátku 20.
stol. Oba uvedené typy informačních produktů (vedle databází databází) ale existují a
slouží stále i v současné době. Vedle bibliografií a dalších informačních zdrojů
zaznamenávají také počítačové databáze.
K hlavním typům bibliografií bibliografií (sekundárním bibliografiím, BB nebo B2)
patří:
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§

Univerzální mezinárodní retrospektivní BB

§

Univerzální národní souběžné BB (vedly či vedou některé země, např. ČR nebo
SR)

§

Oborové mezinárodní retrospektivní BB

§

Oborové národní retrospektivní BB

K nejvýznamnějším bibliografiím bibliografií univerzálního a mezinárodního
charakteru patří dnes již klasické dílo Theodora Bestermana (1904-1976) Světová
bibliografie bibliografií, jež bylo tímto autorem sestavováno postupně v průběhu první
poloviny 20. století. Mělo charakter univerzální retrospektivní bibliografie bibliografií.
Jeho první vydání vyšlo ve dvou svazcích v letech 1939-1940, poslední 4. vydání vyšlo
v 5 svazcích v šedesátých letech 20. století (je v referenční příručce NK ČR):
& BESTERMAN, Theodore. A world bibliography of bibliographies and
of bibliographical catalogues, calendars, abstracts, digests, indexes, and the like.
4th ed. Lausanne : Societas Bibliographica, 1965-1966. 5 sv.

Také řada specializovaných oborů má své významné bibliografie bibliografií. Uveďme
jediný příklad z oboru informační vědy. Významná bibliografie bibliografií
oborového a mezinárodního charakteru byla připravována po řadu desetiletí
polským bibliografem Henrykem. Sawoniakem (1912-2003). Zahrnula období 19451990 a byla publikována nakladatelstvím Saur ve dvou dílech na přelomu nového
tisíciletí (je také v příručce Knihovny knihovnické literatury NK ČR):
& SAWONIAK, Henryk. International bibliography of bibliographies in library and
information science and related fields. Volume I, 1945-1978. Edited by Maria Witt.
München : K.G. Saur, 2003. 3 sv. (LIV, X, V, 990 s.). ISBN 3-598-11143-6 (soubor).
ISBN 3-598-11144-4 (Vol. I/1-3).
& SAWONIAK, Henryk. International bibliography of bibliographies in library and
information science and related fields. Volume II, 1979-1990. With the collaboration
of Maria Witt. München : K.G. Saur, 1999. 3 sv. (LIII, XIII, VI, 1208 s.). ISBN 3-59811143-6 (soubor). ISBN 3-598-11145-2 (Vol. II/1-3).

S ohledem na časové vymezení citované bibliografie přistoupil H. Sawoniak, zejména
v druhém dílu, také již k registraci bibliografických databází.
Zejména v odborné referenční knihovnické činnosti jsou, existují-li, využívány také
bibliografie, které zaznamenávají existující bibliografie bibliografií. Jde o tzv. terciární
bibliografie, neboli bibliografie bibliografií bibliografií (BBB, B3). Mají většinou
oborový charakter a jsou často publikovány ve formě průvodců.
2.2

Referenční příručky

Terciární bibliografie se svým charakterem blíží dalšímu typu informačních produktů,
které jsou využívány často v referenčních službách. Jde o tzv. referenční příručky,
popř. bibliografické příručky, které byly a některé stále jsou, typickými informačními
pomůckami hojně využívanými v amerických a jiných západních knihovnách (pro české
uživatele jsou zastoupeny i ve fondech referenčních oddělení velkých knihoven v ČR,
zejména NK ČR). Registrují nebo zaznamenávají bibliografické ale i jiné informační
materiály v tradiční a dnes také v elektronické formě (katalogy, encyklopedie, jazykové,
výkladové a terminologické slovníky, statistické, historické aj. ročenky, atlasy aj.),
potřebné pro jejich čtenáře a uživatele informací. Jsou koncipovány buď jako
univerzální nebo oborové. Jejich výrazným rysem je:
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§

Výběrovost (zaznamenaných pramenů)

§

Didaktické zaměření (jsou využívány pro výuku profesionálů oboru
a zahrnují i větší výkladové, analytické a hodnotící části, popisující
zaznamenané tituly)

§

Aktuálnost (příručky vycházejí v mnoha aktualizovaných vydáních po sobě,
starší tituly jsou nahrazovány novými vydáními)

Obr. č. 1: příklad části záznamu databáze PubMed z demonstrační databáze průvodce
referenčními zdroji GR (převzato z dokumentace na WWW, 2007-11-22)

K nejvýznamnějším referenčním příručkám světového významu patří:
Americký Průvodce referenčními knihami, který začal vycházet již v roce 1902. Na
tvorbě jeho jednotlivých vydání se postupně zúčastnili významní editoři jako
A. B. Kroegerová (zakladatelka průvodce), I. Mudgeová (zpracovávala 3.-6. vyd.),
C. M. Winchellová (7.-8. vyd.), E. Sheehy (9. až 10. vyd.). 11. vydání zpracoval
R. Balay a vyšlo v papírové formě v roce 1996 (je v referenční příručce NK ČR):
& Guide to reference books. Edited by Robert Balay ; associate editor, Vee Friesner
Carrington ; with special editorial assistance by Murray S. Martin. 11th ed. Chicago :
American Library Association, 1996. 2020 s. ISBN 0-8389-0669-9.

Zcela nové 12. vydání tohoto průvodce je připravováno v rámci Americké knihovnické
asociace ALA. Zahrne přibližně 17 000 záznamů hlavních tištěných a elektronických
informačních zdrojů (včetně databází - viz obr. č. 1). Záznamy budou anotovány.
Hlavním editorem nového vydání průvodce byl pověřen Robert H. Kieft, jednotlivé
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obory bude zajišťovat více než 80 dalších editorů. Zdroj měl mít původně pozměněný
název Průvodce referenčními zdroji (Guide to Reference Sources, GRS12)
(http://www.haverford.edu/library/grb/), v průběhu řešení byl ale zkrácen na název
Průvodce referencemi (Guide to reference, GR). Jeho vydání je koncipováno již
jako počítačová databáze. Demonstrační verze tohoto zdroje (viz obr. č. 1), který je
ohlášen ke zveřejnění v roce 2008, je k dispozici na WWW:
: ALA Guide to Reference [online databáze]. General editor Robert Kieft. 12th ed.
Chicago : American Library Association, 2008- . Dostupný z WWW:
<http://www.guidetoreference.org>.

Francouzského průvodce Zdroje bibliografické práce, který zpracovala LouiseNoëlle Malclèsová (1899-1977), významná francouzská knihovnice a vysokoškolská
učitelka, autorka řady učebních materiálů. Průvodce poprvé vyšel ve 4 svazcích
v letech 1950-1958 (je v referenční příručce NK ČR):
& MALCLÈS, Louise-Noëlle. Les sources du travail bibliographique. Geneve : Librairie
E. Droz, 1950-1958. 4 sv.

Reedice této práce vyšla ještě v roce 1965. Na toto bibliografické dílo navázaly další
četné didakticky orientované referenční příručky uvedené autorky (např. Cours de
bibliographie, 1954, Manuel de bibliographie, 1963, 1969, 1976 aj.).
Německy hovořící oblast je zastoupena Příručkou bibliografických děl, kterou řadu
let připravoval Wilhelm Totok (1921- ) a další spolupracovníci. Vyšla poprvé v roce
1954 v bývalém Západním Německu (2. vyd. 1959, 3. vyd. 1966, 4. vyd. 1972, 5. vyd.
1976). Poslední 6. rozšířené a zcela přepracované vydání vyšlo v letech 1984-1985
opět ve 2 svazcích, věnovaných obecným bibliografiím a obecným příručkovým
zdrojům (1. sv.) a bibliografiím a zdrojům oborovým (2. sv.). Toto vydání je k dispozici
v referenční příručce NK ČR:
& Handbuch der bibliographischen Nachschlagewerke. [Hrsg.] Wilhelm Totok aj.
6., erw., völlig neu bearb. Aufl. Frankfurt am Main : V. Klostermann, 1984-1985. 2 sv.
ISBN 3-465-01592-4 (Bd. 1). 3-465-01594-0 (Bd. 2).

Další vydání již nebyla realizována.
Významný britský pramen z této oblasti - Průvodce
k informačním materiálům, připravoval od roku 1956
A. J. (Albert John) Walford (1906-2000). Cílem bylo
vydat britskou variantu amerického průvodce. 1. vydání
vydala britská Knihovnická asociace v roce 1959 jako
jednosvazkovou publikaci. V letech 1966-1972 vyšlo
2. vydání již jako třísvazkové. 7. vydání tohoto díla vyšlo
v letech 1996-1998 ve 3 svazcích (sv. 1 pro přírodní vědy
a techniku, sv. 2 pro sociální a historické vědy, filozofii
a náboženství a sv. 3 pro všeobecné materiály, lingvistiku,
literaturu a umění; publikace). (Práce je také k dispozici
v Referenčním centru NK ČR). 8. vydání vyšlo jen ve 2 svazcích v letech 1999-2000:
& Walford's guide to reference material. Marilyn, Ed. Mullay 8th ed. London : Library
Association Publishing, 1999- 2000. 2 sv. ISBN 1-85604-341-X (Vol. 1). ISBN 185604-369-X (Vol. 2).
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Pod zcela novým názvem začalo vycházet 9. vydání příručky: The New Walford guide
to reference resources (nová zkratka TNW). Prozatím vyšel 1. ze tří plánovaných
svazků (vol. 1, 2005), věnovaný oblasti vědy, techniky a medicíny:
& The new Walford : guide to reference resources Editor-in-chief, Ray Lester. 9th ed.
London : Facet Pub., 2005- . ISBN 1-85604-495-5 (vol. 1).

3 Vznik a vývoj registračních databází databází do konce 20. stol.
Ve světě dnes již obrovského a stále narůstajícího počtu databází, zejména databází
veřejně dostupných (jsou předmětem zájmu tohoto učebního textu) plní DBDB nejen
funkci registrační, statistickou, informační a propagační, ale především funkci
komunikační - jsou východiskem efektivních rešeršních služeb. V moderních
databázových centrech jsou vlastní databáze databází jádrem řady služeb s přidanou
hodnotou. Specifický význam v současné chvíli, na počátku 3. tisíciletí, mají systémy,
které registrují také databáze dostupné prostřednictvím veřejných počítačových sítí,
především pak sítě Internet. Databáze, dostupné v prostředí WWW, jsou nově
označovány termínem „hluboký web“ (Deep Web) - viz poslední 6. kapitola textu.
Posun nastává nejen v přístupu k databázím, ale také v předmětu registrace
databází databází. S rozvojem Internetu začínají být registrovány i další nové typy
informačních zdrojů a služeb (multimediální, trojrozměrné aj.). Některé novodobé
internetové systémy automaticky registrují nejen klasické online dostupné databáze,
ale také digitální knihovny nebo elektronické archivy a jejich repozitáře s uloženými
digitálními informacemi jakéhokoliv typu.
Vznik databází databází je historicky dán zvětšujícím se počtem primárních
databází. První významné veřejně dostupné databáze, nebereme-li v úvahu první
americké číselné databáze z 50. let [NEUFELD, 1986, s. 1], vznikaly v průběhu 60. let
20. stol. Šlo především o významné oborové bibliografické databáze zpřístupňované
online (1964 MEDLINE, 1965 CAS, 1967 COMPENDEX, 1969 BIOSIS aj. [NEUFELD,
1986, s. 1]), ale také o databáze katalogů knihoven a jejich sítí (1969 databáze
katalogu MARC Kongresové knihovny, 1972 databáze souborného katalogu sítě
OCLC, 1974 databáze souborného katalogu sítě RLG aj.). Počet online databází se
zvětšil z počtu 20 (v roce 1965) na počet 60 až 100 (k roku 1970). Ve většině případů
šlo především o databáze bibliografické.
Nárůst databází pokračoval v souvislosti s rozvojem
informačního průmyslu (rozvoj počítačů, softwaru, vznik
a rozvoj databázových center, informačních a knihovnických
sítí aj.) i v dalším desetiletí (70. letech). Začaly se objevovat
první přehledy komerčně dostupných databází v papírové
formě. V roce 1974 začala vycházet v rámci časopisu Bulletin
of the American Society for Information Science rubrika
Databases, kterou připravovala prof. Martha E. Williamsová
(21. 9.1934-5. 7. 2007 - viz foto vlevo) [Gale, hijo, 1993;
Martha E. Williams, 2007] z Vysoké školy knihovní
a informační vědy Illinoiské univerzity (Graduate School of Library and Information
Science, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA). Registrace primárních
databází byla od roku 1975 realizována v databázi (její zakladatelkou a dlouholetou
zpracovatelkou byla M. Williamsová) a na základě ní byla v roce 1976 vydána
i samostatná papírová publikace s oficiálním názvem Počítačově čitelné
bibliografické báze dat (Computer-readable bibliographic data bases):
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: Computer-readable bibliographic data bases : a directory and data sourcebook.
Compiled and edited by Martha E. Williams and Sandra H. Rouse. Washington
(D.C.) : American Society for Information Science, 1976. 814 s. ISBN 0-87715-114-8.
ISBN 978-0-87715-114-2.

V roce 1977 bylo zaregistrováno již zhruba veřejně dostupných 300 databází, z toho
50 dostupných online [WILLIAMS, 1977, s. 71].
Další rozvoj počítačově založené registrace databází spadá do 80. let. K roku 1981
bylo již zaregistrováno více než 600 databází. K roku 1985 se počet veřejně
dostupných databází zvětšil na cca 2 300 [Computer-readable data bases, 1985].
Seriálová publikace začala vycházet se změněným názvem Počítačově čitelné
báze dat (v anglické zkratce CRD nebo CRDB):
: Computer-readable data bases. White Plains (N.Y.) : Knowledge Industry
Publications, 1982-1992. 8 sv. Od roku 1985 vydávala Amecican Library Association,
v letech 1989-1992 Gale Research. ISSN 0271-4477.

Záznam prvního tištěného svazku výše citovaného seriálu z roku 1982:
: Computer-readable data bases : a directory and data sourcebook. Compiled and
edited by Martha E. Williams, Laurence Lannom, Carolyn G. Robins. White Plains
(N.Y.) : Published by Knowledge Industry Publications for American Society for
Information Science, 1982. xxxxii, 1472 s.

Báze CRD se v roce 1987 stala majetkem americké společnosti Gale Research, Inc.,
která je až doposud jejím producentem (později, v roce 1998, se stala součástí
informační společnosti Gale Group, Inc., od roku 2005 společnosti Thomson Gale
a od roku 2007 nové společnosti Cengage Learning). Společnost Gale začala na
základě databáze publikovat tištěný výstup s roční periodicitou. V roce 1989 bylo
publikováno již 5. vydání s názvem Počítačem čitelné databáze : adresář a zdroje
údajů. Počet registrovaných bází byl již více než 3 500:
: Computer-readable databases : a directory and data sourcebook. Kathleen Young
Marcaccio, editor; Janice A. DeMaggio, contributing editor; foreword written by
Martha E. Williams. 5th ed. Detroit (MI) : Gale Research, 1989. xxiv, 1188 s.

Dialogový přístup k bázi CRD začalo zajišťovat databázové
centrum DIALOG nejdříve pod komerčním názvem Databáze
databází (File 230, Database of Databases), později pod
názvem Počítačem čitelné databáze (Computer-readable
databases). V roce 1991 bylo již zaregistrováno více než
4 000 veřejně dostupných databází.
Báze CRD však nebyla jedinou, která registrovala na
mezinárodní úrovni primární databáze Jiná americká
společnost Cuadra Associates, Inc. (Los Angeles, USA,
http://www.cuadra.com/), kterou založil dr. Carlos Albert Cuadra (1925- , viz foto
vlevo) [Gale, hijo, 1993] zahájila v roce 1979 také registraci online dostupných
databází. Na základě počítačové databáze byla čtvrtletně několik let vydávána
seriálová publikace Adresář online databází:
: Directory of online databases. Santa Monica (Calif.) : Cuadra Associates, 1979-1992.
13 sv. Od roku 1989 byl vydáván společně s nizozemskou společností Elsevier. ISSN
0193-6840.
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V roce 1990, tedy v době mohutného nástupu publikování databází na CD-ROM, obě
společnosti (Cuadra a Elsevier) zahájily publikování další seriálové publikace Adresář
přenosných databází, která registrovala databáze na přenosných médiích
(magnetické pásce, disketě, CD-ROM aj.); publikace vycházela 2x ročně:
: Directory of portable databases. New York (N.Y.) : Cuadra/Elsevier, 19901992. 4 sv. ISSN 1045-8352.
Dvojí registrace stejných databází se v průběhu doby ukázala jako zbytečná, a tak se
v roce 1992 všechny jmenované společnosti nakonec dohodly o sloučení 3 zmíněných
databází databází. Sloučení provedla společnost Gale po odkoupení 2 databází od
společností Cuadra a Elsevier. Nová databáze databází dostala název Adresář
databází společnosti Gale. Na základě ní začala být 2x ročně vydávána nová
(zpravidla ve dvou svazcích) seriálová publikace v tištěné podobě:
: Gale Directory of databases. Detroit : Gale Research, 1993- . Od roku 1999 je
vydáván společností Gale Group. ISSN 1066-8934.
Sjednocená databáze obsahovala v roce v roce 1995 více než 5 300 záznamů veřejně
dostupných databází a v roce 1999 již téměř 6 000.
Kromě výše uvedených databází a jejich papírových výstupů společnost Gale v letech
1995-2000 vytvářela dvě časově na sebe navazující speciální databáze
internetových databází (tj. bází dostupných v síti Internet) a na základě nich opět
vycházely v roční periodicitě papírové výstupy.
: CyberHound’s guide to Internet databases. Detroit : Gale Research, 1996-1997.
ISSN 1091-4439.
: Gale guide to Internet databases. Detroit : Gale Research, 1998-2000. ISSN 15233987.

Tato registrace v roce 2000 zanikla (registrováno bylo k roku 2000 cca 5 000
internetových databází) a společnost Gale nakonec začlenila tyto databáze do
registrace své základní databáze Gale Directory of databases (v části online
databáze).

4 Databáze a jejich třídění a typologie
4.1

Definice termínu databáze

Předmětem registrace databází databází jsou především databáze primární
povahy. (Doplňkovými registrovanými entitami bývají jejich producenti a distributoři).
Termín databáze bývá v různých oblastech různě definován či vykládán. Česká
terminologická databáze TDKIV uvádí definici vycházející zejména z výkladu
počítačového vědce Jaroslava Pokorného:
Databáze je „systém sloužící k modelování objektů a vztahů reálného světa (včetně
abstraktních nebo fiktivních) prostřednictvím digitálních dat uspořádaných tak, aby
se s nimi dalo efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledat, načíst do paměti a provádět
s nimi potřebné operace - zobrazení, přidání nových nebo aktualizace stávajících
údajů, matematické výpočty, uspořádání do pohledů a sestav apod. Základními prvky
databáze jsou data a program pro práci s nimi. Datový obsah tvoří množina
jednotně strukturovaných dat uložených v paměti počítače nebo na záznamovém
médiu, jež jsou navzájem v určitém vztahu a tvoří určitý celek z hlediska obsažených
informací; data jsou přístupná výhradně pomocí speciálního programového vybavení
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- systému řízení báze dat. Podle typu obsažených dat se rozlišují databáze textové
(mezi nimi lze dále vyčlenit databáze plnotextové, bibliografické, referenční,
faktografické), numerické, obrazové, multimediální. Podle způsobu práce
uživatele s daty se rozlišují databáze umožňující zápis dat (např. firemní transakční
systémy, modul katalogizace knihovnického systému) a databáze umožňující pouze
vyhledávání a čtení dat (např. databáze v databázových centrech, OPAC, datové
sklady). Někteří autoři používají termín databáze v zúženém významu pro označení
pouze datového obsahu databáze (datová základna) nebo pouze programu pro
práci s daty (systém řízení báze dat) [KUČEROVÁ, 2003].

V uvedené definici TDKIV je zdůrazněna podstata termínu databáze. Jde
o uspořádaná (strukturovaná) data uložená na počítačovém médiu (užší výklad),
která jsou manipulovatelná a dostupná prostřednictvím počítačového programu (širší
výklad). Zahrnuty jsou i funkce databází, resp. jejich význam.
Ve výše uvedené definici jsou také naznačena některá možná rozdělování databází.
Třídění a typologie databází je složitou a i v současnosti stále otevřenou otázkou.
V další části textu budou proto představena vybraná třídění a typologie databází, tak
jak je uvedli různí autoři nebo instituce, a to zpravidla vždy v souvislosti s jejich
registrací a tvorbou databází databází.
Na okraj je možné ještě doplnit, že databáze patří jako jeden z dílčích typů
k novodobým speciálním druhům informačních zdrojů, a sice k elektronickým
zdrojům (Electronic Resources). Jde o zdroje komplexní povahy, jejichž významnou
charakteristikou je jejich organizovanost. Dle definic bibliografického standardu
ISBD(ER) se databáze zařazují do skupiny datových elektronických zdrojů, i když
jejich součástí bývají i databázové programy. Jinou možností je jejich logické
zařazení do skupiny elektronických online služeb, zejména pokud jde o databáze
dostupné přes síť Internet, např. přes WWW rozhraní.
4.2

Vývoj třídění a typologie databází

Specifikum databází databází (sekundárních databází) spočívá v tom, že jejich hlavní
záznamy popisují primární databáze, popřípadě i jiné informační produkty a služby.
Jednotlivé znaky (vlastnosti) těchto databází jako informačních objektů či informačních
entit se v jejich záznamech promítají v jednotlivých bibliografických údajích, které se
v procesu vyhledávání ve většině případů stávají údaji selekčními.
Databáze lze třídit podle různých hledisek stejně jako jiné typy informačních zdrojů.
Hlediska jsou dána nějakým významným znakem databáze jako informačního zdroje.
V literatuře se v průběhu let objevilo větší množství třídění databází. Jedním ze
základních kritérií pro dělení je typ informací, které primární databáze registrují. Jedno
z prvních známých třídění uplatnila ve své činnosti a produktech již výše zmíněná
Martha E. Williamsová. V roce 1985 uvedla v tištěné verzi báze CRD následující
jednoduché dvojúrovňové třídění [Computer-readable data bases, 1985]:
A. Databáze textové
1. databáze bibliografické
2. databáze úplných textů (plnotextové)
3. databáze typu adresářů
B. Databáze číselné (numerické)
1. databáze faktové
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2. databáze časových řad
3. databáze statistických informací.
Jiné základní kategorie primárních veřejně dostupných databází (kromě textových
a číselných) v době 70. a 80. let neexistovaly.
Převážná většina autorů i systémů pro registraci databází se v 80., ale i v letech 90.
shodovala na následujících 4 pragmaticky vymezených třídách (typech) databází
(byly zavedeny a užívány i v lokální databázi databází zpřístupňovaných online
v bývalém českém Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací
(ÚVTEI)):
1.
2.
3.
4.

databáze bibliografické
databáze úplných textů
databáze faktografické
databáze referenční (odkazují na jiné informační zdroje)

Systémy pro registraci databází nebo i dalších elektronických informačních produktů
uplatnily v průběhu 90. let 20. století v souvislosti s dalším rozvojem nových
informačních technologií kromě 4 výše uvedených typů již také další typy. Objevily se
poprvé databáze s digitálními obrazy, zvuky nebo databáze multimediálního
charakteru. Bývalé databázové centrum Evropské Unie ECHO ve své tehdy významné
databázi databází a jiných informačních produktů I*M GUIDE, která byla později
provozována i přes WWW rozhraní v rámci systému I*M EUROPE a projektu
INFO2000 (viz část 5.4.1.2), zařazovalo databáze již do 8 typů (v pravém sloupci jsou
uvedeny výskyty počtu DB v registrační databázi v roce 1998, tj. posledním roce její
existence):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

databáze bibliografické
databáze faktové
databáze úplných textů
databáze grafických informací
databáze obrazových informací
databáze multimediální
databáze referenční
databáze zvukových informací

1703
1614
1675
211
523
130
555
221

Poznamenejme, že v případě typů 4-8 byly v databázi I*M GUIDE registrovány
databáze, které byly zařazovány zpravidla do několika kategorií najednou.
Další zajímavou typologii databází začala uplatňovat od 2. poloviny 90. let společnost
Gale Group v databázi databází Gale Directory of Databases (GDDB, její vývoj je
popsán v 3. kapitole). Tato typologie se uplatňuje do dnešních dnů. V dále uvedeném
přehledu je patrný značný rozvoj typologie jak ve srovnání s původním tříděním
M. E. Williamsové z poloviny 80. Let (viz výše uvedená třídění), tak i ve srovnání
s typologií evropské databáze I*M GUIDE. Základní kategorie skupiny „A“ z typologie
M. E. Williamsové jsou zachovány, detailnější rozdělení ale nastalo v oblasti číselných
databází. Typ databází faktových se de facto v této typologii již nevyskytuje, místo
něho jsou zařazeny jemnější typy databází vlastností chemických, fyzikálních aj.
entit a databáze obchodních a finančních informací aj. Navíc jsou již také zařazeny
typy novodobých databází zvukových a obrazových informací (včetně videa jako
pohyblivých obrazů). Dále uvedené hodnoty této typologie se uplatňují jako limitační
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selekční údaje při vyhledávání. Typologie zahrnuje (v kulaté závorce jsou uvedeny
kódy užívané producentem a pojmenování typu databáze v angličtině):
1. databáze bibliografické

(B,

Bibliographic)

2. databáze úplných textů

(F,

Full-text)

3. databáze typů adresářů

(R,

Directory)

4. databáze typu slovníků

(D,

Dictionary)

5. databáze obrazových informací

(I,

Image)

6. databáze zvukových informací

(A,

Audio)

7. databáze video-informací

(V,

Video)

8. databáze počítačových programů

(W,

Software)

9. databáze číselných informací

(N,

Numeric)

10. databáze statistických informací

(S,

Statistical)

11. databáze časových řad

(T,

Time series)

12. databáze vlastností (chemických a fyzikálních entit)

(P,

Properties)

13. databáze obchodních a finančních informací

(T,

Transactional)

14. databáze typu elektronických nástěnek

(L,

Bulletin Board)

V jedné z analýz o stavu databází (za rok 2002, publikované v úvodu k tištěnému
výstupu [Gale directory of databases, 2003, s. xv]) jsou M. E. Williamsovou výše
uvedené typy potvrzeny. Navíc autorka uvádí ještě jinou typologii. Databáze
rozděluje do 4 základních a 2 doplňkových kategorií primárních databází, pro které
vytváří i řadu statistických přehledů [Gale directory of databases, 2003, s. xxii]. Jde
o kategorie:
: databáze orientované na slova

(word-oriented)

74 %

: databáze orientované na čísla

(number-oriented)

09 %

: databáze orientované na obraz (image-orieted)

12 %

: databáze orientované na zvuky (sound-oriented)

02 %

: databáze elektronických služeb (electronic services)

pod 1 %

: databáze se softwarem

pod 1 %

(software)

Z trendů, které byly potvrzeny statistickým šetřením, lze zdůraznit zejména
skutečnost, že k roku 2002 byl poměr mezi bibliografickými plnotextovými
databázemi 1 : 3 (je však nutné doplnit, že plnotextové databáze jsou doprovázeny
bibliografickými záznamy). Nejvíce databází bylo k roku 2002 produkováno v Severní
Americe (62 %) a Západní Evropě (33 %). Největší množství databází bylo z oblasti
obchodu (23 %), vědy a techniky (20 %), biomedicínských oborů (13 %) a práva
(11 %). Zajímavý výsledek přinesla statistika počtu databází na jednotlivých médiích.
Největší počet databází byl v dostupných online (55 % k roku 2002, přičemž jejich
počet neustále narůstá), na CD-ROM (31 %, jejich počet od roku 2001 klesal), na
disketách (0,7 %, jejich počet trvale klesá) a na magnetických páskách (0,4 %, jejich
počet rovněž trvale klesá).
Hlavní typologie databází registrovaných v databázi GDDB zahrnuje k roku 2007 (ve
srovnání s typologií z roku 2002) o jeden typ databází navíc (celkem jich tedy je 15).
Nově zařazeným typem jsou databáze patentových dokumentů a ochranných
známek (Patents/Trademarks - viz obr. č. 2), jejich význam a počet v současnosti

12

roste. Mění se neustále také poměr mezi bibliografickými plnotextovými databázemi
(v současnosti již téměř 1 : 4), který dokladuje trend současnosti - proměnu
původních databází bibliografických na databáze plnotextové (po doplnění digitálních
textů k záznamům).

Obr. č. 2: rejstřík typů databází z databáze Gale Directory of Online, Portable, and Internet
databases, zpřístupňované databázovým centrem Dialog, stav k září 2007 (převzato
z rešeršního rozhraní DialogWeb, září 2007)

Pokud jde o nosiče, pak online databází stále přibývá, databází na CD-ROM po
dřívějším snižování v současnosti přibylo, objevily se nově databáze na DVD
nosičích, zatímco počet databází na disketách a magnetických páskách ještě více
poklesl (viz tab. č. 1 v další části 5.4.1.1).
Zcela nová typologie databází se v současné době objevila u systémů
provozovaných v rámci sítě Internet, které se pokoušejí o jejich automatickou
registraci (viz informace v 6. kapitole).

5 Tradiční databáze databází a jejich přehled
5.1

Typologie databází databází a jejich producenti

Významné databáze databází dnes produkují především renomované zahraniční
společnosti nebo firmy. V zásadě všechny, které budou dále uvedeny, mají univerzální
charakter, registrují nebo zahrnují primární databáze ze všech oblastí a oborů lidského

13

poznání. Z hlediska geografického zahrnují databáze celosvětového či mezinárodního,
resp. regionálně mezinárodního charakteru. Snahou je registrovat či zaznamenávat
pokud možno všechny veřejně dostupné databáze bez ohledu na jejich nosič
(databáze přístupné online přes telekomunikační sítě včetně sítě Internet, na CD-ROM
nebo DVD, příp. na disketách, magnetických páskách aj.). Největší význam pro
rešeršní činnost mají celosvětové registrace databází bez ohledu na to, kdo primární
databáze prodává či zpřístupňuje. Mají značný význam také pro potřeby statistik vývoje
databází včetně zjišťování jejich trendů. V praktické činnosti však uživatelé přicházejí
velmi často do styku s databázemi databází, které jsou prodávány nebo komerčně
zpřístupňovány určitou společností nebo firmou. V takových případech je ovšem
vyhledávání limitováno, jde o relativně malé počty databází nebo jiných informačních
produktů, jejichž výběr je dán řadou faktorů a kritérií. Účelem těchto produktů (často
jde o katalogy) je komerční zpřístupňování databází včetně jejich propagace. Rozlišme
pracovně 3, resp. 4 následující pragmaticky vymezené typy databází databází, které
budou podrobněji charakterizovány v dalších částech textu:
1. DBDB univerzální mezinárodní (celosvětová, popř. kontinentální registrace)
2. DBDB tradičních databázových center (angl. Vendor nebo Host)
3. DBDB nových databázových center a dalších společností (katalogy)
4. DBDB, resp. katalogy databází zprostředkovatelů a prodejců databází
5.2

Typy záznamů v databázích databází

V nejvýznamnějších udržovaných databázích databází se zpravidla vyskytují 3 typy
záznamů prezentujících vlastnosti různorodých entit: záznamy vlastních databází
a popř. jiných informačních produktů a záznamy institucí (korporací), které je
vytvářejí, zpřístupňují nebo zprostředkovávají. Jde o charakteristický rys těchto
produktů, který je dán praktickými potřebami ze strany uživatelů. Ti totiž velmi často po
vyhledání záznamů databází potřebují zjišťovat i doplňkové informace o jejich
producentech, distributorech nebo prodejcích (adresy, telefony, emaily aj.).
V databázích databází se tedy vyskytují:
1. záznamy databází a případně dalších informačních produktů
2. záznamy producentů databází včetně firem CD-ROM
3. záznamy databázových center a jiných zprostředkovatelů databází
V bibliografickém záznamu databází se může vyskytovat větší i menší počet
bibliografických údajů. Vedle běžných i specifických bibliografických údajů se
v záznamech mohou vyskytovat i potřebné věcné údaje (předmětové deskriptorové
selekční jazyky), abstrakta či anotace a údaje systémové nebo, výrobní nebo obchodní
povahy. Ke specifickým údajům, náleží:
q
q
q
q

q

úplný název databáze i její zkratka (existují-li)
alternativní nebo dřívější název databáze (existují-li)
typ databáze
nosič databáze (online přístup, CD-ROM/DVD, disketa, magnetická páska,
dávkový přístup)
producent databáze (údaj může být propojován na záznam producenta)
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q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q

spolu-producent databáze (údaj může být propojován na záznam spoluproducenta)
kontaktní osoba/instituce
jazyk databáze (určující popis databáze)
geografický záběr databáze
retrospektiva databáze (časový záběr)
aktualizace databáze
deskriptory tezauru nebo předmětové termíny
abstrakt nebo anotace
program (software) pro vyhledávání dat z databáze
systémové požadavky (hardware aj.)
distributor (zpřístupňovatel) online databáze (údaj může být propojován na
záznam distributora)
dokumentace k databázi (zpravidla textová forma)

Podtržené údaje reprezentují informace o jiných entitách než vlastních databázích.
V hypertextovém prostředí mohou být záznamy databází propojeny na další dva dále
uvedené typy záznamů.
V záznamu producenta se mohou objevit následující základní údaje:
q
q
q
q
q

jméno producenta (případně i jméno dřívější)
adresa
email a URL webového sídla
telefonní a jiná čísla
abecedně uspořádaný seznam produkovaných bází dat

V záznamu distributora (zpřístupňovatele) se objevují podobné údaje:
q
q
q
q
q
q

jméno distributora (zpřístupňovatele) databáze (případně i dřívější jméno)
adresa
email a URL webového sídla
telefonní a jiná čísla
abecedně uspořádaný seznam zpřístupňovaných databází
podmínky přístupu k databázím, síti aj.

Podtržené údaje u posledních dvou typů záznamů reprezentují informace o databázích
(jsou zpravidla generovány automaticky v rámci užívaného softwaru). V hypertextovém
prostředí mohou být propojeny na základní typ záznamu (o databázích).
5.3

Databáze databází a formy jejich zpřístupňování

Na základě udržovaných databází databází jsou dnes poskytovány následující formy
jejich zpřístupňování (výstupů):
1. online vyhledávání v databázích databází prostřednictvím komerčních
databázových center (přes veřejné počítačové sítě včetně Internetu a WWW)
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2. online vyhledávání (přes WWW rozhraní) přímo u producentů či prodejců
databází databází
3. vyhledávání v databázích databází na CD-ROM (dříve uplatňovaná forma, dnes
již ustoupila)
4. tištěné výstupy DBDB (ve formě monografií, tištěných katalogů nebo
jednoduchých seznamů
Ke standardním službám dnes pro uživatele sítě Internet patří i možnost vyhledávání
v úplných textech dokumentace k databázím, která zahrnuje zpravidla jejich podrobný
popis i pokyny či návody k vyhledávání informací. Tato služba je využívána dnes
zejména přes WWW a zdarma a týká se hlavně databázových center -- viz např. tzv.
Bluesheets databázového centra Dialog nebo Datasheets u DataStaru nebo jiné
textové informace producentů nebo distributorů a jiných zprostředkovatelů databází.
5.4

Přehled vybraných databází databází

Informace uváděné dále v textu této části lze sledovat také z pracovních výukových
webových stránek ÚISK na serveru UK:
q

Světová databázová centra a jejich báze dat bází dat : výběr [online]. Praha : UK, c1995[cit. 2007-11-22]. Dostupná z WWW: <http://www1.cuni.cz/~brt/W4LS/dbc.html>.

q

Producenti a distributoři CD-ROM a jejich databáze databází : výběr [online]. Praha : UK,
c1995- [2007-11-22]. Dostupný z WWW: <http://www1.cuni.cz/~brt/W4LS/cdfir.html>.

Webové stránky obsahují jednak stručné charakteristiky reprezentantů distributorů
DBDB (jde o širší nabídku než v tomto textu), jednak hypertextové odkazy na jejich
hlavní domovské stránky, především pak ale odkazy na stránky s interaktivním
rozhraním k databázím databází, existuje-li.
5.4.1 Univerzální mezinárodní databáze databází (celosvětová registrace)
V této kategorii jsou uvedeny 2 informační produkty. První je aktuální nejvýznamnější
registrací databází na světě. Druhý byl významnou registrací kontinentálního typu
(Evropy), která ale již zanikla. Vzhledem k jejímu dřívějšímu významu je uvedena jako
fakt historické povahy.
5.4.1.1 Databáze „Gale Directory of Databases“
Mezi nejvýznamnější reprezentanty registračních
databází databází globálního a univerzálního záběru
patří databáze Adresář databází společnosti Gale
(Gale Directory of Databases), jejímž producentem
je
v současné
době
americká
informační
a vydavatelská společnost Gale (http://www.gale.com). Její variantní URL adresa
(http://gale.cengage.com/) prozrazuje, že společnost Gale patří v současnosti pod
nově vzniklou (2007) korporaci Cengage Learning (http://www.cengage.com/).
V době, kdy společnost Gale přebírala databázi CRD od M. E. Williamsové, se
nazývala Gale Research, Inc. Později (v roce 1998) se stala součástí informační
společnosti Gale Group, Inc., která reprezentovala spojení dřívější společnosti Gale
Research, Inc. a dalších amerických společností (především společnosti Information
Access Company a Primary Source Media). Od roku 2005 se Gale Group stal součástí
společnosti The Thompson Corporation (TTC, (http://www.thomson.com/) a její
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oficiální jméno bylo Thomson Gale. Od roku 2007 se společnost Gale stala součástí
společnosti Cengage Learning.
Databáze Gale Directory of Databases (také ve zkratce GDDB, pod kterou je
zpřístupňována v databázovém centru DataStar) vznikla, jak bylo uvedeno ve
3. kapitole, na základě spojení tří dřívějších konkurenčních databází databází, a to
Computer-Readable Databases, jejímž producentem byla původní společnost Gale
Research, a databází Directory of Online Databases a Directory of portable databases,
jejichž producenty byly společnosti Cuadra Associates a Elsevier.
Databáze Gale Directory of Databases je dnes největší databází databází
registračního typu na světě. Nemá žádného dalšího konkurenta. Registruje relativně
všechny veřejně dostupné databáze v mezinárodním a univerzálním záběru.
Registrace se v současné době týká také databází zpřístupňovaných v režimu online
přes síť Internet či službu WWW. V současné době báze Gale Directory of
Databases obsahuje (informace jsou platné ke konci roku 2007, v kulaté závorce je ke
srovnání stav z roku 2002):
1. zhruba 20 200 záznamů databází (v roce 2002 15 600)
2. zhruba 3 000 záznamů producentů databází (v roce 2002 4 000)
3. zhruba 2 600 záznamů distributorů databází (v roce 2002 3 100).
Celkový počet všech záznamů v celé bázi dat je přibližně 25 800 (koncem r. 2007).
Počet záznamů registrovaných databází má stále vzestupnou tendenci od doby vzniku
tohoto registru, počet záznamů producentů a distributorů (jde o faktografické záznamy)
se oproti předcházejícím letům snížil. Záznamy databází jsou v databázi Gale
Directory of Databases velmi podrobné, obsahují řadu údajů jak formální, tak věcné
povahy (viz podrobná charakteristika záznamu v části 5.2). Z hlediska nosičů jsou
registrovány databáze dostupné na dálku, tj. online (v dialogovém režimu) nebo
databáze dostupné lokálně, tj. na CD-ROM, DVD, disketách nebo magnetických
páskách. K lokálně dostupným náleží i specifická kategorie: příruční databáze
(Handheld). Zvláštním nosičem, resp. přístupem k databázím do databázových center
je přístup v dávkovém režimu (Batch-access). Databáze GDDB obsahuje v současné
době také záznamy databází přístupných přes Internet.
Komerční online zpřístupňování databáze Gale Directory of Databases poskytuje
dnes především databázové centrum Dialog. Jde o soubor File 230 s názvem Gale
Directory of Online, Portable, and Internet Databases, zpřístupňovaný přímo ve
vyhledávacím systému Dialog (v jeho různých variantách, například DialogWeb - viz
obr. č. 2 a č. 4). V rámci vyhledávacího systému centra DataStar je k dispozici stejná
databáze s označením GDDB (Gale Directory of Databases). Oba systémy umožňují
vyhledávání databází na základě mnoha selekčních údajů. Příklady záznamů
z databáze GDDB je na obr. č. 3 (dokumentace) a č. 5 (DialogWeb).
Databázi Gale Directory of Databases pod stejnojmenným názvem připravovala
v minulosti na CD-ROM firma SilverPlatter (po zániku firmy, resp. jejím sloučení
s centrem OVID přestala být databáze touto formou zpřístupňována). Databáze není
centrem OVID zpřístupňována v současnosti ani v režimu online. Vyhledávání
informací bylo na CD-ROM realizováno v systému WinSPIRS.
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DIALOG(R)File 230:GALE DIRECTORY OF DATABASES
(c) 2002 The Gale Group. All rts. Reserv.
AA=
MT=, DT=
/TI
/CO, CO=

CY=, ST=
CN=
TE=

TY=

/AB

/AB
LA=
GN=
YR=

VN=
/CO, /VE
CO=,VE=

HA=
/DE
FS=

08999999
Gale Entry Number: 0002400197
Medium Type: CD-ROM
Document Type: Database
1:100,000-Scale

Digital

Line Graph Hydrography and Transportation Data

Producer:
U.S. Geological Survey
Earth Resources Observation Systems (EROS)
EROS Data Center
Sioux Falls, SD 57198 USA
United States
Phone: (605)594-6151
Toll-free: (800)252-GLIS
Fax:
(605)594-6589
Database Type: Properties
CONTENT
Contains digital line graph hydrography and transportation data covering
the conterminous 48 states and Hawaii. Data may be selected by specifying
an entire 1:100,000-scale quadrangle or by identifying 15-minute sections
within a quadrangle.
Subject Coverage: Geographical data.
Language: English
Geographic Coverage: United States
Year First Available: 1995
Time Span: 1991 to 1993
AVAILABILITY
Vendor:
3000011150
U.S. Geological Survey
Earth Resources Observation Systems (EROS)
EROS Data Center
Price: Contact vendor for pricing information
System Requirements: IBM PC or compatible; Apple Macintosh; VAX; and other
Unix platforms
Descriptors:
Geography; Maps and map data
Source: Gale Directory of Databases, Volume 2

Obr. č. 3: příklad záznamu databáze typu „Vlastnosti“ na CD-ROM z báze GDDB (File 230) ve
výstupním formátu systému Dialog (převzato z dokumentace na WWW, 2007)

V rámci vyhledávání různých typů záznamů z databáze Gale Directory of Online,
Portable, and Internet Databases v rešeršním systému DialogWeb jsou připraveny
následující rejstříky (viz obr. č. 4) (v návaznosti na výše uvedená selekční pole):
§

City (Město - v adrese záznamu producenta nebo distributora)

§

Company Name (Jméno společnosti, především producenta databáze)

§

Content Grade (Stupeň obsahu databáze dostupné z internetu)

§

Country (Země)

§

Database Type (Typ databáze)
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§

Database vendor (Distributor databáze)

§

Databases Offered (Nabízené databáze - v záznamu producenta nebo
distributora)

§

Design Grade (Stupeň designu databáze dostupné z internetu)

§

Document Type (Typ dokumentu, tj. typ záznamu)

§

File Segment (Segment souboru)

§

Gale Entry Number (Číslo uložení záznamu u společnosti Gale)

§

Geographic Coverage (Geografické pokrytí)

§

Hardware, Softwarem, and other Special Requirements (HW, SW a specifické
požadavky na vyhledávání informací)

§

Language (Jazyk popisu databáze)

§

Medium Type (Typ média, nosiče)

§

Network Access (Síťový přístup k databázi)

§

Overall Grade (Obecný stupeň databáze dostupné z internetu)

§

State (Stav)

§

Technical Merit Grade (Stupeň technické hodnoty databáze dostupné
z internetu)

§

Telephone Area Code (Kód telefonní oblasti)

§

Uniform Resource Lokator (URL)

§

Update (Aktualizace)

§

Update Frequency (Frekvence aktualizace)

§

Vendor Number (Číslo distributora)

§

Year First Available (Rok zpřístupnění DB, tj. retrospektiva databáze)

Jedno ze specifických (limitačních) polí databáze GDDB je pole typu dokumentu
(Document type, DT). V současné době zahrnuje 3, resp. 4 základní hodnoty:
§

DATABASE

(soubor záznamů databází)

§

INTERNET DATABASE

(soubor záznamů bází dostupných na internetu)

§

PRODUCER

(soubor záznamů producentů databází)

§

VENDOR

(soubor záznamů distributorů databází)

V rešeršním rozhraní systému DialogWeb je možné uvedené hodnoty dílčích
souborů celé databáze volit přímo z obrazovky zaškrtáváním (Restrict to - viz obr.
č. 4). Celkový počet všech databází (Database) je v současnosti zhruba 20 200.
V rešeršním systému lze zároveň zjistit podmnožinu databází dostupných v síti
Internet (Internet database)
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Obr. č. 4: rozhraní rešeršního systému DialogWeb s částí otevřené nabídky rejstříků databáze
Gale Directory of Databases (File 230) (převzato z WWW, září 2007)

Dalším specifickým limitačním hlediskem bylo hledisko typu databáze (Database
type, TY). V následujícím přehledu je uvedeno 15 aktuálně stanovených hodnot
(nejdříve v angličtině), následuje překlad do češtiny a krátká charakteristika (viz také
problematika typologie databází v části částí 4.2 v této příručce):
Audio (Zvukové)
obsahuje zvukové informační zdroje (hudba, mluvené projevy)
Bibliographic (Bibliografické)
obsahuje záznamy dokumentů či informačních zdrojů, tištěných i elektronických
(časopiseckých článků, statí ze sborníků, výzkumných zpráv, patentů, disertací,
konferenčních materiálů, knih aj.); zahrnuje případně i referáty (abstrakta)
Bulletin-Board (Nástěnky)
databáze typu fóra pro výměnu zpráv či informací mezi uživateli, je provozována
zpravidla v rámci nějakého tématu
Dictionary (Slovníky)
databáze typu souboru definic slov, seznamu specifických termínů z nějakého
oboru, k nějakému předmětu apod.; specifickým případem je tezaurus
20

Directory (Adresáře)
obsahuje kontaktní informace, často zahrnuje popisy profilů osob, organizací
a jiných entit
Full-text (Plnotextové)
obsahuje úplné texty publikací (časopisecké články, zprávy, noviny, legislativní
materiály aj.) nebo texty uložené ve formě, která umožňuje, aby jejich jednotlivá
slova mohla být využita při vyhledávání; v současné době jsou úplné texty
doprovázeny automaticky informací bibliografickou
Image (Obrazové)
Obsahuje grafické materiály včetně grafických pomůcek, fotografie, obrázky,
diagramy a grafy, ilustrace, reprezentace uměleckých děl, mapy, partitury nebo
texty v obrazové formě (statické obrazy)
Numeric (Číselné)
Obsahuje číselné údaje (data) včetně kursů akcií, cen a dalších číselných údajů;
nezahrnuje údaje typu vlastností, statistické údaje a údaje časových řad
Patent/Trademarks
Obsahují záznamy patentových dokumentů (přihlášky a patentové spisy)
a záznamy ochranných známek
Properties (Vlastnosti)
Číselné údaje reprezentující charakteristiky chemických nebo fyzikálních entit
Software (Programy)
Knihovny počítačových programů včetně bezplatných programů (freeware) a volně
kopírovatelných programů (shareware) k lokálnímu využívání
Statistical (Statistické)
Obsahuje číselné údaje (data) statistické povahy
Time-series (Časové řady)
Původní údaje přehledového charakteru a/nebo statisticky zpracovatelné
reprezentace údajů (např. údaje o měření v tunách nebo v dolarech apod.)
v daném čase
Transactional (Obchodní)
Informace o zboží, burzách a jiných entitách, které uživatelé mohou objednávat
a získávat elektronicky
Video
Soubor pohyblivých obrazů.
Specifické selekční pole médium (MT) v databázi Gale Directory of Directory of
Online, Portable, and Internet Databases zahrnuje následující hodnoty (pro srovnání
jsou uvedené počty databází na daném médiu platné v roce 1998, 2002 a 2007):

21

MÉDIUM (angl.)

MÉDIUM (česky)

1998

2002

2007

BATCH-ACCESS

databáze dostupné dávkově

509

350

73

CD-ROM

databáze na CD-ROM

4408

4855

7878

DISKETTE

Databáze na disketách

1327

1073

598

DVD

Databáze na DVD

---

---

817

HANDHELD

Databáze příruční

105

87

94

796

634

236

5557

8600

14624

MAGNETIC-TAPE Databáze na magnetických
páskách
ONLINE

Databáze dostupné online

Tab. č. 1: přehled počtu databází v databázi GDDB mezi lety 1998 až 2007 podle typu jejich
médií (nosičů)

Celkově k základním selekčním údajům databáze Gale Directory of Online, Portable,
and Internet Databases (viz Bluesheets, File 230) v systému Dialog patří:
AA
AB
AV
CN
CO
CY
DB
DE
DT
G1
G2
G3
G4
GN
GR

Gale Entry Numer
Abstract
Network Access
Country
Company Name (Producer)
City
Databases Offered
Descriptors
Document (Record) Type
Content Grade (Internet DB)
Design Grade (Internet DB)
Technical Merit Grade (Internet DB)
Entertainment Grade (Internet DB)
Geographic Coverage
Overall Grade (Internet DB)

HA
LA
MT
NT
ST
TE
TI
TY
UD
UF
UR
VE
VN
YR

HW, SW & Spec. Requirements
Language
Medium type
Notes
State
Telephone Area Code
Database Names (Former, Alternate)
Database Type
Update
Update Frequency
URL
Vendor
Vendor Number
Year First Available

Tištěné výstupy z databáze GDDB jsou stále realizovány přímo
společností Gale (vždy v předstihu na další kalendářní rok).
Záznam publikace z roku 2003 (s označením pro rok 2004) je
uveden v seznamu literatury [Gale directory of databases, 2003].
Analýzu databází ještě připravovala M. E. Williamsová.
Zatím poslední vydání tištěného výstupu vyšlo ve dvou svazcích
(první zahrnuje záznamy online databází, druhý záznamy
databází publikovaných na CD-ROM, DVD, disketách,
magnetických páskách a databáze dostupné dávkově) a bylo
připraveno jako vydání na rok 2008 (publikováno v srpnu 2007):
: Gale directory of databases. Edition 2008. Ed. Linda D. Hall and Bob Romaniuk.
Farmington Hills (Michigan, USA) : Gale Cengage, August 2007. 2 sv. ISBN 0-78768417-1.
ISBN 978-0-7876-8417-4. ISSN 1066-8934

K vydání se připravuje již také vydání na rok 2009, které má být publikováno
v červenci 2008 (ISBN 0-7876-9755-9 a ISBN 978-0-7876-9755-6).
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DialogWeb™
1/9/1 DIALOG(R)File 230:Gale Dir Online-Portable-Internet DBS (c) 2006 Gale Research. All rts. Reserv.
09992604 Gale Entry number: 0000010783
Medium Type: Online Document type: Database
PASCAL
Producer:
Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST)
2, allee du Parc de Brabois
CS 10310
F-54519 Vandoeuvre-les-Nancy, France
Phone: 33 3 83504600
Fax: 33 3 83504650
Database Type: Bibliographic
CONTENT
Covers the core of world literature in science, technology, and medicine with special emphasis on European literature.
Contains 14.7 million records including 6,000 journal titles, as well as proceedings, books, dissertations, patents and reports.
Subject Coverage: Literature in science, technology, and medicine.
Language: English; French; German; Spanish
Alternate formats: CD-ROM (PASCAL; PASCAL); DVD (PASCAL).
Time Span: 1973 to date (Dialog)
Updating: Monthly (Dialog); weekly (Datastar, EINS, OCLC, Questel, QWAM, STN)
AVAILABILITY
Vendor:
2000002270
Thomson Dialog
File Label: 144
2000002060
Thomson Dialog
DataStar
File Label: PASC
3230010420
EINS - European Information Network Services
File Label: PASC
2000006500
Questel Orbit
File Label: PASCAL
3230030276
QWAM Systém
2100001540
STN International
File Label: PASCAL
Alternate Electronic Formats:
CD-ROM Product Name: PASCAL PASCAL
Descriptors:
Science and technology; Medicine; Environment; Agriculture; Forestry; Public health; Telecommunications
Source: Gale Directory of Databases, Volume 1
Gale Dir Online-Portable-Internet DBS (Dialog® File 230): (c) 2006 Gale Research. All rights reserved

Obr. č. 5: záznam bibliografické databáze dostupné online z báze GDDB (File 230) ve
výstupním formátu systému DialogWeb (převzato z WWW, září 2007)

23

5.4.1.2 Databáze I*M GUIDE (1991-2000, historický reprezentant)
Dalším reprezentantem této skupiny byla databáze databází a dalších elektronických
a multimediálních informačních produktů a služeb I*M GUIDE (Průvodce informačního
trhu), jejímž producentem bylo dřívější databázové
centrum Evropské Unie ECHO. Od října 1998 byla
báze dat součástí nového moderního webového
systému I*M EUROPE, který byl budován v rámci
sítě Internet a služby WWW. Databáze přestala být aktualizována v roce 1999 a byla
stažena i ze zpřístupňování přes WWW.
Báze dat I*M GUIDE registrovala a zpřístupňovala informace o elektronických
produktech a službách, tj. profesionálních databankách, katalozích či databázích
a jejich producentech, distributorech (databázových centrech), dále informace
o síťových službách (gateways), dalších zpřístupňovatelích informačních produktů
(brokers) i informace o evropských a mezinárodních organizacích, asociacích,
vydavatelích apod.
Obsah databáze I*M GUIDE byl orientován zejména na registraci databází
a informačních produktů dostupných v zemích EU, resp. Evropy. Zvláštní zřetel byl
věnován registraci a zpřístupňování multimediálních systémů, jejich produktů
a služeb. V posledním období (ke konci roku 1999) bylo registrováno asi 4 600 online
databází (bibliografických, referenčních, úplných textů, multimediálních grafických,
zvukových), více než 5 400 databází na CD-ROM a CD-I, zhruba 300 databází
dodávaných na disketách, asi 2 200 producentů, zhruba 1 100 služeb nabízejících
přístup k informačním produktům, asi 1 100 zprostředkovatelů. Zvláštní péče byla
věnována i hypertextovým odkazům na jednotlivé uváděné organizace (viz příklady
v této části), jež databáze a další produkty zpřístupňovaly.
Vyhledávání v bázi I*M GUIDE bylo možné přes webové rozhraní dvojím způsobem:
1. přes volné navigování ve vícejazyčném tezauru, který obsahoval zhruba 218
deskriptorů nebo kategorií, a to v základních 5 evropských jazycích: anglickém,
francouzském, německém, italském a španělském). Tento typ vyhledávání byl
vhodný pro nalezení databází, produktů nebo služeb z určitého oboru či oblasti.
2. přímou formulací dotazu do elektronického formuláře, a to v režimu pro
začátečníky (Simple Search) a pokročilé (Advanced Search). Systém v rámci
webových formulářů pro zadávání dotazů využíval základních booleovských
operátorů AND a OR.
V databázi bylo možné přímo vyhledávat dva základní typy záznamů (odpovídajících
2 entitám):
A.

záznamy databází a dalších informačních produktů a služeb (viz obr. 6)

Formulář pro zadávání dotazů obsahoval následující selekční údaje:
q
q
q
q
q

název nebo zkratku databáze (Name, Acronyme)
popis databáze (Description)
producent databáze (Producer)
distributor databáze (Distributor)
zprostředkovatelský počítač přístupu k databázi (Gateway)
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q
q

zprostředkovatel databáze (Broker)
nosič databáze (Medium) s hodnotami: online, CD-ROM, disketa a jiné médium

Search details for :
Food Science and Technology Abstracts at Questel/Orbit ( Distributor )
_________________________________________________________________________________________
Product's Name:
Food Science and Technology Abstracts
Product's Acronyme:
FSTA
Product listed in Categories:
ENGINEERING - FOOD SCIENCE
Product's description:
Covers the literature on food science and food technology. FSTA includes articles on the basic food sciences and biotechnology, food safety,
engineering, packaging, food products and food processing published in more than 1600 journals in 40 languages. Also includes information
from patents, books, conference proceedings and legislative papers. Contains approximately 450000 records.
Medium:
Online Database
__________________________________________________________________________
Organisation:
Questel/Orbit
Relation type:
Distributor
Adress:
Le Capitole
55, Avenue des Champs Pierreux
F - 92029 Nanterre Cedex
Country:
FR
Telephone:
+33-(0)146145555 +33-(0)146145100 (Helpdesk)
Fax:
+33-(0)146145511
Organisation's URL:
http://www.questel.orbit.com/patents/

Obr. č. 6: záznam online databáze a jejího distributora z báze dat I*M GUIDE (získáno přes
WWW rozhraní v roce 1998)
B.

záznamy organizací (producentů, distributorů či zpřístupňovatelů bází dat) - viz
obr. 7

Formulář pro zadávání dotazů obsahoval následující selekční údaje:
q

název nebo zkratku organizace (Name, Acronyme)

q

země sídla organizace (Country)

q

typ organizace s hodnotami: producent, distributor, zprostředkovatelský počítač
(gateway) a zprostředkovatel (broker).
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Záznam organizace byl na výstupu při zobrazování ve druhé části doplněn
informacemi o zpřístupňovaných či poskytovaných databázích, produktech nebo
službách.

STN International c/o Fiz Karlsruhe - STN
_________________________________________________________________________________________
Type:
Producer
Distributor
Gateway
Adress:
Postfach 2465
D - 76012 Karlsruhe
Country:
DE
Telephone:
+49-7247-808555
Fax:
+49-7247-808131
Telex:
7826487 FIZED
eMail:
E-mail: hlpdeskk@fiz-karlsruhe.de
Organisation's URL:
http://www.fiz-karlsruhe.de
Related services and products :
__________________________________________________________________________
ABC Europex - ABC EUROPEX
Relation type:
Distributor
Medium:
Online Database
Description:
Includes product information such as European exports, together with company information such as: company name; address; capital;
management; number of employees; telecommunications industry groups; product descriptions; and other company details. ;

... [pokračuje výčet dalších databází]

Obr. 7: záznam organizace (distributora databází) a jím zpřístupňovaných databází z báze dat
I*M GUIDE (získáno přes WWW rozhraní v roce 1998)

5.4.2 Databáze databází tradičních databázových center
V rámci druhé skupiny by bylo možné uvést větší množství databází databází.
Uvedeny jsou tři databáze databází známých tradičních databázových center. Poslední
databázové centrum (OVID) zahrnuje i některé databáze zpřístupňované dříve
bývalým největším producentem databází na CD-ROM (společnost SilverPlatter sloučila se společností OVID).
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5.4.2.1 Databáze databází DIALINDEX a DIALOG Bluesheets
Americké databázového centrum Dialog (http://www.dialog.com),
které je součástí
společnosti Thompson Corporation
(http://www.thomson.com/), registruje a zpřístupňuje v současné
chvíli zhruba 450 databází. Je největším distributorem databází na
světě. Informace o nich poskytuje uživatelům na základě 2 hlavních databází databází:
1. Databáze DIALINDEX® (File 411,
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0411.html), která obsahuje podrobný
strukturovaný popis všech databází zpřístupňovaných databázovým centrem
Dialog
2. Databáze DIALOG Bluesheets™ (File 415,
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0415.html), která obsahuje záznamy
úplných textů dokumentace ke všem zpřístupňovaným databázím
Databáze DIALINDEX není volně dostupnou databází, je určena výhradně pro
všechny platící uživatele databázového centra Dialog. Pomáhá jim identifikovat
databáze tohoto centra, zejména pokud jde o jejich obsah. Velký význam má pro
službu OneSearch®, z toho důvodu jsou všechny databáze rozděleny do specifických
kategorií. Více kategorií může vytvořit superkategorii. Seznam kategorií je k dispozici
na WWW (http://library.dialog.com/bluesheets/html/blo.html). Například oblast
knihovnických a informačních služeb (Library and Information Services) je kategorií
[INFOSCI], která v současnosti zahrnuje 10 databází (kromě jiných také databázi
ERIC, LLIS, INSPEC).
Všechny databáze jsou v bázi DIALINDEX podrobně profesionálně popsány. Některé
selekční údaje jsou shodné s databází GDDB, jiné jsou specifické. Příklady záznamů
z této databáze nejsou pro jejich nedostupnost v tomto textu představeny.
Výstupy databáze, jejíž specifické jméno je „Bluesheets“ (Modré sešity, jméno podle
původní dokumentace, která byla tištěna na modrém papíru), jsou uživatelům internetu
k dispozici naopak volně v rámci webového sídla společnosti Dialog. Vyhledávat
jednotlivé záznamy včetně úplných textů je ale možné jen pomocí prohlížení několika
rejstříků, zvláštní volné online rozhraní není k dispozici. K dispozici je rejstřík názvů
databází, předmětový rejstřík a rejstřík identifikačních čísel databází.
Záznamy včetně úplných textů dokumentace k databázím zpřístupňovaným v rámci
databázového centra DataStar (také součást společnosti Thomson), které jsou také
dostupné na WWW (http://ds.datastarweb.com/datasheets/), nesou název
Datasheets.
Bluesheets, i Datasheets které obsahují řadu informací o databázích včetně
instruktáže pro vyhledávání, jsou volně dostupné v rámci webového sídla
DialogWeb, konkrétně v rámci virtuálního serveru „Knihovna“ (Documentation)
(http://library.dialog.com/). Z hlavní stránky Knihovny lze přejít buď do Bluesheets
nebo do Datasheets. V případě Bluesheets je možné propojit se k již zmíněným
specifickým kategoriím „OneSearch“.
Úplné texty Bluesheets obsahují následující údaje či bloky údajů:
q

Popis souboru (databáze)

q

Tipy (příklady) formulace selekčních dotazů
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q

Předmětové (tematické) pokrytí databáze

q

Tištěné výstupy databáze (její variantní výstupy)

q

základní údaje o velikosti databáze, retrospektivě a aktualizaci

q

Typ záznamu v databázi

q

Typ registrovaných dokumentů v databázi

q

Geografické pokrytí databáze

q

Kategorie OneSearch, ve kterých je databáze zařazena

q

Speciální informace týkající se databáze

q

Kontakt na producenta databáze

q

Podmínky vyhledávání v databází a informace o autorských právech

q

Příklady vyhledaných záznamů

q

Tabulkové přehledy selekčních údajů v základních i doplňkových indexech
databáze

q

Seznam selekčních údajů k limitování rešerší

q

Informace o údajích pro třídění záznamů

q

Informace o výstupních formátech záznamů

q

Informace o přístupu k databázi

q

Přehled o doplňování databáze

q

Informace o cenách za jednotlivé služby.

5.4.2.2 Databáze databází STN GUIDE
Databáze databází STN GUIDE mezinárodního databázového centra STN
International (http://www.stn-international.de/) registruje více než 200 databází. Báze
je dostupná v režimu online pouze pro platící uživatele přímo v databázovém centru
STN International. Na obr. č. 8 je záznam samotné databáze STN GUIDE, převzatý
v dřívějším období přímo z této databáze. Oficiálním producentem databáze je
Americká chemická služba CAS (Chemical Abstracts Service). Na základě této
databáze jsou při vyhledávacích procesech uživatelům nabízeny nové služby
s přidanou hodnotou.
Volně dostupná je pro uživatele naopak tištěná podoba báze dat ve formě katalogu.
Pro uživatele je však dnes nejpohodlnější způsob získání informací o databázích ze
souboru záznamů a úplných textů popisů bází dat, který je k dispozici na
prezentačních stránkách DBC STN International. Úvodní stránka celého seznamu
úplných textů popisů je k dispozici na URL adrese:
http://www.stn-international.de/stndatabases/c_datab.html
Jmenný rejstřík všech databází je na URL:
http://www.stn-international.de/stndatabases/databases/onlin_db.html
K dispozici je i věcně uspořádaný seznam databází (rozdělení podle tematických
skupin, v terminologii DBC STN podle tzv. klastrů):
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http://www.stn-international.de/stndatabases/clusters/clusters.html
Databáze STN je v tomto seznamu prezentována na URL:
http://www.stn-international.de/stndatabases/databases/stnguide.html

ACC
AN
DBN
DESC

SUBJ

SI
DATA
PROD

174 STNGUIDE0495
236 STNGUIDE
STNGUIDE - Descriptive information about STN databases
The STNGUIDE file contains a current version of all information from Database
Summary Sheets along with additional subject information and a current price list.
All STN files are covered including learning files and current awareness files.
Database Description; Database Language; Database Name; Database Producer; Database
Representatives; Database Supplier; Display Fields; File Data; Price List; Property
Fields; Sample Records; Search Fields; Source of Information; Subject Coverage;
Thesaurus Fields; User Aids
Database Summary Sheets; HELP COST Messages; STN Contents Guide
One record for each STN File; More than 105 records; Updated periodically as new
files are added
STN International
c/o Chemical Abstracts Service

2540 Olentangy River Road
P. O. Box 3012
Columbus, OH 43210 USA
Phone: (614) 447-3600

Obr. č. 8: základní části záznamu databáze databází (přímo databáze STN GUIDE) z databáze
STN GUIDE ve výstupním formátu STN (získáno online přímo z databáze STN International,
1999)

5.4.2.3 Databáze (katalog) produktů a služeb centra OVID
Jedno z nejvýznamnějších současných databázových
center OVID Technologies (http://www.ovid.com), které
vzniklo v roce 1988 (navázalo na dřívější databázové
centrum BRS), patří v současnosti pod společnost Wolters
Kluwer U.S. Corporation (http://www.wolters-kluwer.com).
Hlavní sídlo společnosti je v New Yorku, USA. Databázové centrum Zpřístupňuje
přibližně 230 databází, řadu z nich převzalo od bývalé společnosti SilverPlatter, se
kterou se sloučila. Velkou specializací společnosti OVID jsou databáze z oblasti
biomedicínských oborů.
Společnost OVID nabízí svoji databázi databázi, tj. katalog všech svých produktů
a služeb včetně databází volně (zdarma) přes WWW online rozhraní na URL:
http://www.ovid.com/site/products/product_catalog.jsp?top=2&mid=3
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Obr. č. 9: rozhraní pro jednoduché vyhledávání v katalogu databází a jiných informačních
produktů centra OVID se zapsaným dotazem a částí záznamu databáze INSPEC (2007-11-26)

Moderní vyhledávací rozhraní katalogu databází a jiných produktů umožňuje:
1. prohlížení seznamu všech produktů a služeb (Products and Services), v jeho rámci
dále seznam katalogu produktů (Product catalog) a dále seznamy:
§

produktů s informačním obsahem (Content), tj. zejména databáze, knihy
a časopisy aj.

§

seznam nástrojů pro práci s produkty (na platformě centra OVID, nově OvidSP,
nebo SilverPlatter) aj.

§

seznam služeb spojených s využíváním informačních produktů aj.

V rámci vyhledávání databází je možné navigování v abecedním seznamu jejich
názvů a poté prohlížení jednotlivých záznamů včetně podrobností o jejich získání
2. přímé vyhledávání záznamů databází pomocí formulace dotazu přes jednoduché
(viz obr č. 9) interaktivní rozhraní V rámci formuláře pro zadávání dotazů lze
vyhledávat:
§

podle producenta, tj. vydavatele databáze (Publisher, jeho jméno se vybírá
z nabízeného seznamu – viz obr. č. 9)

§

podle zkratky nebo klíčového slova z názvu databáze (Title - viz obr. č. 9)
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§

podle předmětové kategorie (Subject, vybírá se z nabízeného seznamu – viz
obr. č. 9)

Výsledky vyhledávání vedou nejdříve k zobrazení seznamu zkrácených záznamů (de
facto jsou tyto zkrácené záznamy tvořeny úplným názvem databáze nebo jeho
zkratkou), poté lze získat pomocí hypertextového odkazu úplný záznam databáze (část
záznamu viz obr. č. 9). Standardní výstupní formát obsahuje – viz obr. č. 9:
·

Hypertextový odkaz na popis databáze ve formátu PDF (Product Sheet)

·

Název databáze a její producent

·

Základní strukturované bibliografické údaje (retrospektivní pokrytí, názvy online
a tištěných ekvivalentů, typ dat/databáze, celkový počet záznamů a počet
záznamů ročního přírůstku, předmětové kategorie)

·

Poznámka k obsahu a charakteru databáze

·

Abstrakt

·

Hlavní předmětová kategorie (Broad Subject)

·

Obchodní informace včetně nabídky k vyzkoušení databáze a nabídky
souvisejících databází

Varianta výstupního záznamu je nabízena ve formátu PDF (je určena k tisku).
5.4.3 Databáze databází nových databázových center a dalších společností
(katalogy)
Třetí skupina zahrnovala v minulosti více společností nebo firem, které vydávaly nebo
i prodávaly databáze nebo i další informační produkty především na nosiči CD-ROM.
Ke konci 90. let minulého století tyto společnosti začaly zpřístupňovat databáze také
přes Internet (v aktualizačních dávkách nebo v online režimu). Tyto společnosti se
postupně začaly proměňovat na nová (moderní) databázová centra. K největším
společnostem produkujícím báze na CD-ROM patřila do roku 2002 i společnost
SilverPlatter (produkovala a zpřístupňovala až 230 databází). V posledním období své
existence poskytovala báze i jinými způsoby (přes Internet, WWW a FTP). Po roce
2002 se tato společnost sloučila s centrem OVID.
Z důvodu propagace a prodeje společnosti připravovaly databáze nabízených
databází, které nesly různé názvy: adresáře, katalogy nebo jen obyčejné soupisy či
seznamy. Vyhledávání z nich bylo a je doposud zdarma (i přes Internet).
V uvedené kategorii je představen jeden zástupce
produkovaných/nebo zpřístupňovaných společnosti EBSCO.

–

katalog

databází

5.4.3.1 Databáze (katalog) databází společnosti EBSCO
Společnost EBSCO Information Services (založ. v roce 1944, sídlo v Oak Mountain,
Birmingham, Alabama, USA, http://www.ebsco.com/home/) je významnou americkou
vydavatelskou a informační institucí. Zahrnuje větší množství
regionálních sídel po celém světě. V současné době se
soustřeďuje jak na online zpřístupňování řady významných
databází různého charakteru, tak na online zpřístupňování
úplných textů článků z časopisů. Společnost EBSCO je označována termínem

31

„agregátor“. Na základě smluvním kupuje od významných producentů databáze (cca
100 v současnosti) a úplné texty časopisů (zatím cca 280 000 titulů časopisů od cca
60 000 vydavatelů z celého světa) a jejich kombinace nabízí v různě variovaných
službách uživatelům v rámci moderního vyhledávacího rozhraní systému EBSCO
Publishing (http://www.epnet.com/).

Obr. 10: základní záznam nové databáze LISTA v katalogu společnosti EBSCO (převzato přes
WWW, 2007-11-26)

Katalog zpřístupňovaných bibliografických a plnotextových databází je k dispozici
v rámci zmíněného systému EBSCO Publishing (http://www.epnet.com/).
Úvodní stránka katalogu umožňuje prohlížení záznamů jednotlivých nabízených
databází prostřednictvím následujících kategorií, reprezentujících institucionální
uživatele:
q
q
q
q
q
q

Univerzitní a akademické instituce (viz obr. č. 10)
Lékařské a nemocniční instituce
(Specializované) korporace a podniky
Administrativní (vládní) instituce
Školy (K12)
Veřejné knihovny

Vyhledané záznamy z katalogu EBSCO (viz příklad na obr. č. 10) jsou co do obsahu
přizpůsobeny svému základnímu účelu. Bibliografický záznam obsahuje úplný název
databáze a její zkratku, existuje-li, dále seznam excerpovaných zdrojů (v různých
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formátech) včetně časového pokrytí, v některých případech odkaz na doplňkový
informativní text o databázi (zpravidla ve formátu PDF), odkaz na žádanku o možnost
vyzkoušení zdroje (tlačítko Request a Free Trial), výstižný abstrakt a vybrané položky
z celkové klasifikace databáze nebo přehled hlavních témat. U některých databází je
uvedena nabídka dalších příbuzných databází, které by uživatele mohly zajímat.
Zahrnuty jsou také odkazy vedoucí na stránky systému k podpoře uživatelů. Katalog je
k dispozici také v tištěných formách.
5.4.4 Katalogy databází zprostředkovatelů a prodejců databází
V rámci poslední čtvrté skupiny bude uveden jeden reprezentant společností, které
především databáze nebo přístup k databázím prodávají. K podpoře této činnosti
slouží i jejich standardní katalogy, popř. seznamy.
5.4.4.1 Katalog databází firmy Albertina icome Praha
Katalog vydávaných (domácích) a prodávaných databází
(domácích a zahraničních, také na DVD nebo CD-ROM) české
společnosti Albertina icome Praha (http://www.aip.cz) byl
v minulosti k dispozici v několika formách (na CD-ROM,
v tištěné formě a také online). V současné době je databáze
katalogu databází a jiných informačních produktů a návazných služeb poskytována
již jen v režimu online přímo na serveru divize společnosti AiP – AiP Beroun
(http://www.aipberoun.cz/). Katalog je k dispozici na URL:
http://www.aip.cz/katalog.php
Interaktivní vyhledávání nabízí jednoduché vyhledávání pomocí formuláře, který
umožňuje formulování dotazu pomocí několika selekčních údajů:
§

volně tvořeného slova či termínu – rešerši lze omezit na vyhledávání v poli
Název, Popis nebo ve všech polích záznamu najednou

§

hrubé klasifikace oborů (Obor, cca 60 skupin)

§

typu databáze nebo informačního produktu (14 pragmatických typů v současné
době, jde o mix typů databází, dalších produktů a informačních služeb, některé
typy jsou označeny jen anglickým termínem, zahrnut je i typ „neurčeno“, který by
mohl uživatele i mást); jde o následující kategorie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

adresář
bibliografie
DDS (služba pro dodání dokumentů)
e-books
e-journals
faktografie
katalog/soupis
multimédia
nadstavbové nástroje
neurčeno
plné texty/obrázky
programy
slovníky/encyklopedie
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o služba
Provedení vyhledávání se realizuje pomocí tlačítka Vyhledat (oranžová barva),
které se nachází na poslední řádce formuláře. Pokud ho uživatel přehlédne, může
omylem použít tlačítko Rejstřík (zelená barva), které je lokalizováno (nezvykle)
vedle prvního okna pro zápis klíčového slova. K dispozici je rejstřík názvů databází,
produktů a služeb a rejstřík slov z bibliografického popisu a rejstřík všech termínů
z celého záznamu.

Obr. č. 11: část záznamu databáze BIOSIS z firemního katalogu společnosti AIP (převzato
přes WWW, 2007-11-22)

Prezentace záznamů databází je buď v krátké (vybrané údaje záznamu
s hyperlinkovaným názvem) nebo úplné formě. Úplný záznam obsahuje název
databáze, jejího producenta, typ databáze (pod zavádějícím návěštím „Obsah“),
kategorie obsahu (s návěštím „Určení oborů“) a anotaci (viz obr. č. 11). Připojeny
jsou odkazy na webové stránky producentů a případně další informace AiP.
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6 Registrace databází dostupných v síti Internet
6.1

Automatická registrace online databází v systému „CompletePlanet“

Zajímavou automatickou registraci a vyhledávání databází online dostupných v síti
Internet nazvanou Complete Planet (http://www.completeplanet.com/) zajišťuje
v rámci svého sofistikovaného programového vybavení a na svém serveru americká
společnost BrigthPlanet Corporation (Sioux Falls, Jižní Dakota, USA,
http://brightplanet.com/), která vznikla a působí v oblasti internetových služeb od
května 2000.
Obsah Internetu je v současné době velmi rozmanitý a mnohem větší než se obecně
předpokládá. Řada uživatelů si pod termínem „web“ představuje informace, které
registrují a zpřístupňují standardní webové vyhledávací systémy typu „search
engines“ nebo internetové katalogy. Analýza informačních zdrojů, dostupných na
WWW, kterou provedli experti společnosti BrightPlanet Corporation, vedla
k zajímavému zjištění, že systémy vyhledávacích systémů Internetu (zejména typu
„search engines“) jsou schopny pomocí svých technologií automaticky zaregistrovat
pouze velmi malé množství z celkového objemu všech informací či informačních
zdrojů dostupných dnes přes Internet. V takovém případě jde o automatickou
registraci zdrojů z oblasti tzv. „povrchového webu“ (Surface Weeb) - viz
znázornění tohoto prostoru na ilustračním obrázku č. 12. Na základě podrobného
zkoumání a vyhodnocování nasbíraných dat bylo zjištěno, že informace či informační
zdroje dostupné z „hlubin“ webu („hlubokého webu“, The Deep Web), tj. zdroje
organizované zpravidla v interaktivních databázích či podobných produktech
připojených a dostupných přes WWW, tvoří množinu informací, která je až 400-550 x
větší než množina dostupná z „webu povrchového“ (viz rovněž obr. č. 12). Odhaduje
se, že v dané chvíli existuje cca 100 000 interaktivních databází připojených na
WWW.
Objevení prostoru „hlubokého webu“ je tím závažnější, že informace (elektronické
informační zdroje, dokumenty) uložené a přístupné z databází jsou velmi kvalitní
a mají hodnotný obsah. Protože tyto informační zdroje z databází nejsou
registrovatelné standardními systémy, rozhodla se společnost BrightPlanet vyvinout
a zprovoznit specifický systém, který by byl schopen zcela automaticky identifikovat,
vyhledávat, zpracovávat, klasifikovat a organizovat databázové zdroje „hlubokého“
(včetně „povrchového“) webu (samozřejmě, že nahlašování potřebných informací
o databázích ze strany jejich provozovatelů, správců aj. je možné také). Program
umožňující tyto informační procesy doslal jméno LexiBotTM.
Na základě automaticky budovaného indexu umožňuje systém společnosti
BrightPlanet zajímavé vyhledávání interaktivních databázových zdrojů „hlubokého
webu“ pro uživatele v globálním měřítku (viz podkapitola 6.3). Vstupní rozhraní
oznamuje, že v databázi je k dispozici zhruba 70 000 záznamů databází včetně
vyhledávačů internetu typu „Search Engines“.
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Obr. č. 11: informační zdroje z oblasti tzv. „povrchového“ a „hlubokého“ webu na ilustračním
obrázku [převzato, BERGMAN, 2001]

6.2

Nová typologie databází dostupných na WWW

Analýza webového prostoru „hlubokého webu“, pro kterou byl zcela využit i systém
LexiBot, uvádí dále uvedené typy databází a jiných interaktivně dostupných zdrojů
s dynamicky tvořenými webovými stránkami (pomocí technologií ASP, PHP aj.).
Téměř 80 % zaujímají předmětově či jinak vymezené soubory informací v podobě
interaktivních databází a databází dynamicky vytvářených dokumentů velkých
webových sídel a jejich archivů. 10 % tvoří databáze z oblasti prodeje (nákupní
centra, aukce a reklamní agentury). Zbývajících 10 % zaujímá dohromady 8 typů
dalších specifických typů databází (graf viz obr. č. 13).
Konkrétně jde o následující typy databází:
q

Tematické databáze (Topic Databases), které tvoří až 54 % z celkového počtu
všech zjištěných databází; zahrnují především oborově či předmětově vymezené
databáze (například bibliografické, plnotextové či faktografické báze lékařského
zaměření, patentové databáze aj.)

q

Interní sídla (Internal Sites), které zaujímají druhé místo s 13 %, reprezentují
interaktivně dostupné databáze interních stránek velkých internetových/webových
sídel; jsou dynamicky vytvářené na bází technologií ASP, PHP aj. (například
znalostní báze sídla společnosti Microsoft)

q

Publikace (Publications) s 11 % představují interaktivní databáze aktuálních
nebo archivovaných článků (databáze úplných textů)

q

Nakupování/Aukce (Shopping/Auction) s 5 % zahrnují interaktivní databáze
informací z oblasti prodeje a aukcí

q

Reklamy (Classifieds) také s 5 % zahrnují databáze
doprovázejícími prodejní transakce (reklamního typu)
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s

informacemi

q

Portály (Portals) se 3 % reprezentují rozsáhlé portály, které zahrnují více než
jednu databází z výše uvedených typů

q

Knihovny (Libraries) se 2 % reprezentují především interaktivně dostupné
katalogy fondů knihoven, zejména akademického či univerzitního typu

q

Žluté a Bílé stránky (Yellow and White Pages) rovněž se 2 % zahrnují
databáze s informacemi o lidech, firmách, společnostech apod.

q

Tabulkové databáze (Calculators) také se 2 % zastupují množinu ne zcela
typických databází; patří sem výkladové a zejména překladové slovníky, systémy
pro výpočty hypoték aj.

q

Zaměstnání (Jobs) s 1 % reprezentují databáze s informacemi o volných
místech, konkursech na pracovní místa aj.

q

Zprávy nebo chatování (Messages or Chat) rovněž s 1 % zastupují databáze
zpráv (například z elektronických konferenci aj.) a informace ze systémů
chatování

q

Databáze všeobecného vyhledávání (General search) celkově s 1 % zahrnují
interaktivní databáze s informacemi týkajících se především sítě Internet.

Obr. č. 13: graf znázorňující typy databází vyskytující se v oblasti „hlubokého“ webu [převzato,
BERGMAN, 2000]

Analýza ukázala, že z hlediska obsahového jsou zatím nejvíc zastoupeny databáze
z humanitní oblasti (13,5 %), dále prodeje (12,5 %), výpočetní techniky a reálií
Internetu/Webu (6,9 %), umění (6,6 %), obchodu (5,9 %), zdravotnictví (5,5 %)
a databáze faktografických informací o lidech a společnostech (4,9 %).
Studie společnosti BrightPlanet představuje jednu z prvních kvantifikaci
a charakteristiku „hlubokého webu“. Dokládá, že „hluboký web“ narůstá rychleji než
„web povrchový“, což může vést k hypotéze, že společnost míří k stále většímu
procentu organizovaných informací prezentovaných a dostupných dnes na Internetu.
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6.3

Vyhledávání online databází v systému „CompletePlanet“

Systém CompletePlanet (http://completeplanet.com) nabízí, jak inzeruje již v úvodní
domovské stránce, vyhledávání více než 70 000 databází a vyhledávacích systémů.
Umožňuje využití dvou základních typů vyhledávání.
Prvním typem je standardní prohlížení (Browsing) záznamů databází a podobných
produktů v rámci tematických skupin a podskupin. V současné době systém nabízí
42 základních skupin (viz obr. č. 14).

Obr. č. 14: prezentace úvodní stránky
CompletePlanet (převzato z WWW, 2005)

a

základních

tematických

skupin

systému

V hierarchické struktuře jsou tematické skupiny dále děleny na podskupiny, někdy
i na více úrovních (viz ukázku na obr. č. 15) s tím, že systém zároveň v dolní
polovině obrazovky ukazuje výsledné záznamy (příklady viz obr. č. 16).
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Obr. č. 16: prezentace tematických podskupin skupiny Engineering systému CompletePlanet
(převzato z WWW, 2005)

Obr. č. 16: prezentace záznamů (převzato z WWW, 2004)

Druhým typem je vyhledávání záznamů databází pomocí formulace dotazu. Volit lze
buď typ jednoduchého vyhledávání – dotaz zapisuje do jednoho okna přímo na
stránce nabídky tematických skupin/podskupin, nebo typ pokročilého vyhledávání.
Užívat je možné přirozeného jazyka nebo formulací s užitím booleovských operátorů
včetně proximitních (AND, AND NOT, OR, NEAR, BEFORE, AFTER), uvozovek pro
zápis frází. Systém má zavedenou automatickou lemmatizaci.
Zřejmě nejzajímavější z hlediska odborného je posuzování automaticky vytvářených
záznamů databází. Stručné záznamy zahrnují Název zdroje (nebo první větu z hlavní
stránky nabízeného zdroje), vybraná klíčová slova (automaticky generovaná
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systémem), adresu URL, velikost zdroje, hypertextový odkaz do skupiny či
podskupiny, v níž je databáze zařazena, graficky znázorněná relevance zdroje vůči
dotazu, graficky znázorněná popularita (návštěvnost zdroje) a indikátor počtu odkazů
z daného a databázového zdroje. Příklady 2 záznamů jsou na obr. č. 17. a 18.
MEDLINEplus Health Information from the National Library of...
Keywords: health, information, medical, national, glaucoma, wellness, diseases, medlineplus, text, plus, version,
encyclopedia, brand, name, freedom, drugs, definitions, locations, credentials, doctors, dentists, hospitals,
access, organizations, consumer, spellings, libraries, international, publications, accessibility
http://medlineplus.nlm.nih.gov/medlineplus/ • 14KB • Categories...
Relevance
Popular
Links
In DQM

Obr. č. 16: prezentace záznamu databáze MEDLINE dostupné přes jedno z WWW rozhraní
(převzato z WWW, 2004)
ResearchIndex [NEC Research Institute; Steve Lawrence, Kurt...
Description: ResearchIndex (CiteSeer): Scientific Literature Digital Library incorporating autonomous citation
indexing, awareness and tracking, citation context, related document retrieval, similar document identification,
citation graph analysis, and query-sensitive document summaries. Advantages in terms of availability, coverage,
timeliness, and efficiency." /
http://citeseer.nj.nec.com/cs • 7KB • Categories...
Relevance
Popular
Links

Obr. 17: prezentace záznamu digitální knihovny ResearchIndex dostupné přes WWW rozhraní
(převzato z WWW, 2004)
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