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techlib.cz: prostředí
• Global Networked Academic Environment

– dynamické, kolaborativní, interaktivní, sdílené PROSTŘEDÍ 

– komerční a nekomerční akademické zdroje a vědecké publikační nástroje

– knihovny jsou “rozhraním” světa informací, fyzicky i virtuálně 

– každá interakce je unikátní
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techlib.cz: prostředí

• Naš úkol coby zprostředkovatele/doručovatele informací
je co nejjednodušeji propojovat uživatele s relevantními 
zdroji.

• Chceme to dělat to na úrovni špičkových světových 
akademických knihoven a usilujeme o uživatelskou přízeň 
srovnatelnou s takovou, jakou má např. GoogleScholar. 

• Máme k dispozici a chceme plně zužitkovat moderní 
discovery nástroje umožňující přímý přístup k obsahu 
elektronických zdrojů (minimum kliků).
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techlib.cz: prostředí
Životní cyklus digitálních akademických publikací: online prostředí povzbuzuje 
a podporuje vznik a sdílení idejí, při čemž se i publikované výsledky 
vědecké práce jeví jako součást globální akademické sítě.



techlib.cz: Související doporučení projektu EFI
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Doporučení:

Zavést testování uživatelské přívětivosti rozhraní webové stránky a elektronických informačních 
služeb. Webová stránka NTK a jednotlivé elektronické informační služby se jeví jako složité, 
vyhledávání informačních zdrojů komplikované.

Vytvořit jednotné uživatelské rozhraní poskytující prostředí pro vyhledávání heterogenních 
informačních zdrojů, zkvalitnit a zjednodušit vyhledávání na bázi jedné příkazové řádky „Google 
like“.

Strategie:

• Spolupráce s VŠ, VVI, VO

• Optimalizace uživatelské přívětivosti všech knihovních služeb NTK 

• Efektivní řešení podnětů a vyhodnocování zákaznické spokojenosti 

A další. 
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techlib.cz: postup

• 3 východiska

– Zkušenosti „2nd webu“

– „Usability studies“ a uživatelské 
průzkumy

– Použity světových vzorů a nejlepších 
praktik v budovaní a rozvoji 
akademických knihovnických web 
rozhraní  

• základem „agilní tým“

– obsah, architektura informací (s 
externím designérem)

– discovery (vyhledávání, integrace 
katalogu a elektronických zdrojů)

– IT implementace (CMS, kódování, 
aplikace)
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techlib.cz: postup

• Pod pojmem „agilní“ se míní v první řadě  flexibilní a virtuální:

– minimum dokumentace a pracovních porad

– metody, fluktuace účastníků v průběhu projektu

fotografie tabule © 2014 pavel žák
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techlib.cz: postup
• benchmarking – srovnání s 

weby knihoven nejlépe 
hodnocených technických 
univerzit ve světě

– zejména MIT a Stanford 
(Shanghai 1. a 2. místo), ETH 
Zurich (8. místo), Dánská 
technická univerzita (34.
místo)

– Některé z vlastností 
nejlepších: discovery 
(integrované vyhledávání 
googlovského typu), 
minimum kliknutí pro získání 
obsahu, přístupnost přes 
mobilní zařízení, virtuální
průvodci fondem, 
jednoduchost
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techlib.cz: postup
• uživatelsky orientovaný design ve spolupráci s našimi 

akademickými partnery, ChemTK

– česká a anglická verze; profesoři, učitelé, výzkumníci, postgraduální 
studenti, magisterští a bakalářští studenti, veřejnost a informační 
profesionaly

• uživatelské role definované pracovníky ChemTK (testy 
použitelnosti před spuštěním, průzkum uživatelů před a po 
spuštění)
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techlib.cz: provedení

• „párové 
programování“ 

• grafické šablony 
(design templates)

• uživatelské úpravy 
CMS

• paralelně probíhala 
příprava ChemTK

• integrace Discovery

• čištění obsahu

• nástroje pro řízení 
projektu (freedcamp)
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techlib.cz: implementace

• 11 měsíců, od března 2013 do února 2014

• minimální čerpání rozpočtu (pod limitem pro veřejnou zakázku, kromě externího 
web designéra vše financováno provozními prostředky NTK)

• se spuštěním webu proběhlo rozsáhlé funkční přizbůsobení našeho VuFind
rozhraní katalogu a redesignován byl NUŠL portal

• česká a anglická verze implementovány paralelně, upravený rezervační a platební 
systém v angličtině a online platby

• Dosavadní měřitelné výsledky:

– +46.09% návštěv (únor – říjen 2014 versus rok 2013)

– +189.53% návštěvníků (380 943 v 2014 versus 131 550 v 2013)

– +7.9% zobrazení stránky /pageviews/ (1 152 523 v 2014 v. 1 067 941 v 2013)

– +109.17% nových návštěv
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techlib.cz: pro pokročilého uživatele
login z jakéhokoliv místa na 
internetu, minimalizace kliknutí 
pro plný text, anglická verze

Discovery nástroj + snadný přístup 
k elektronickým zdrojům (popis 
EIZ a odkaz na instruktážní 
materiály)

Aktuální informace Dnes otevřeno, 
otevírací doba o víkendech, info o 
noční studovně + původní informace: 
pronájmy týmových a  individuálních 
studoven

RSS pro nové knihy, dle oboru

Oboroví specialisté; vize na příští 
dva roky: zapojit odborníky a 
vědecké pracovníky místo 
„tradičních“ knihovníků
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techlib.cz: mobile-ready
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techlib.cz: discovery

příklad dotazu: concrete jirasek

Fasety (umožňující někdy užitečnější 

výsledky vyhledávání než např. Google 
Scholar):

plný text
recenzované
typ dokumentu
předmětová hesla
datum
jazyk

Navíc:
Nastavení jazyka
Seřazení výsledků podle relevance 
a data

po zalogování do NTK je přístup k 
plnému textu téměř okamžitý
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techlib.cz: nová rozhraní (VuFind, NUŠL)
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techlib.cz: další rozvoj

propojení v GoogleScholar
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techlib.cz: elektronické informační zdroje



19

techlib.cz: oboroví průvodci

Virtuální
průvodce po 
zdrojích podle 
oboru



20

techlib.cz: nezapomenout na sociální sítě!

• Přítomnost NTK na  sociálních sítích obnovena a oživena

• benchmarking, průběžné porovnávání s knihovnami nejlepších 
technických univerzit (MIT, Stanford, etc.)

– např.: facebook NTK FB má více “lajků” než knihovna MIT (6 525 proti 4 929)
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techlib.cz: blízká budoucnost

• dolaďování discovery platformy za účelem zlepšení zobrazení 
výsledků vyhledávání

• integrace SK VPK do NTK discovery platformy 

• anglická verze oborových průvodců

• další zjednodušení, zpřehlednění a opravy textů české verze

• zlepšení postupů pro zajišťování kvality a opravu metadat

• odstranění neaktuálního obsahu

• usability testování mobilní verze

• další uživatelský průzkumy
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techlib.cz: trvalý cíl

• Usilovat o srovnatelnost s weby knihoven 
špičkových světových technických univerzit. 

• „Excelence“ je naši nutností, nikoli jednou z 
možností.


