
Web ChemTK
Jiří Jirát

VŠCHT Praha



Výchozí úvahy

• Ideje
o Nahradí provizorní web knihovny VŠCHT

o Nabídne uživatelům zdroje integrované knihovny

o Umožní hladký přechod a využívání zdrojů obou institucí

o Výkladní skříň ChemTK

o Využijeme nový web NTK

• Vznik www.chemtk.cz



Technické řešení

• CMS systém NTK

• Převzetí grafiky a webdesignu webu NTK
o mírná úprava vzhledu

• 0. verze webu ChemTK vytvořena jako klon webu NTK
o idea: jen mírně poupravíme a doplníme věci specifické pro VŠCHT



CMS – technické řešení

• Pozitiva
o nemusíme se (VŠCHT) starat o:

• správu webu,
• domény,
• hardware a operační systém

o schopný a ochotný IT tým
o moderní systém s řadou rozšíření a možností úprav
o vyřešené napojení na IDM NTK + Shibboleth

• Drobné problémy
o žádný systém (ani Shibboleth) nepodporuje více rolí
o vstup „cizích“ do domény a do CMS (editoři z VŠCHT musí být „zaměstnanci“ NTK)
o i drobnosti  trvá dlouho domluvit (komunikace na dálku nenahradí přímý kontakt)



Technický a koncepční problém

č. 1: společné informace

• Jak efektivně udržovat na webu ChemTK informace, které jsou 
společné?
o př.: otevírací doba budovy, info pro rezervační systém, výpůjčky, program v Ballingově sále, 

akce, …?

Varianta 1:
klon žije vlastním životem

Varianta 2:
siamská dvojčata

ruční
aktualizace
společných částí

automatické
přebírání
společných
částí

Varianta 3 (vítězná):
využití technologie
hypertextových odkazů

na společné
informace se 
odkazuji,
nepřepisuji je



Výhody a problémy zvolené 

varianty

• Drží se zásady DRY – Don’t Repeat Yourself, nikoli WET (Write 
Everything Twice)

• Správa menšího obsahu (web ChemTK)

• Nefunkční odkaz je menší problém než nesprávná (neaktuální) 
informace
o pozná to i uživatel

o nefunkční odkazy lze strojově detekovat

• Problém: označení odkazů vedoucích mimo web ChemTK



Grafika a webdesign
• Pozitiva – moderní a odladěný webdesign:

o odlehčená grafika ve stylu nového webu NTK

o výběr grafiky, vytvoření šablon atd.

o zohlednění mobilního přístupu

původní návrhaktuální web (listopad 2014)



Problém č. 2: odlišení webů

• Weby jsou si příliš podobné
o uživatelé barevné rozdíly a loga ignorují

o v kombinaci s provázáním hyperlinky se uživatelé snadno ztratí (přeskočí na web NTK)

• Nutno naznačit, že odkaz vede na web NTK ještě před tím, než 
na něj uživatel klikne
o horní indexNTK

otevírací dobaNTK



Problémy č. 3 a 4: obsah webu a 

návrh homepage

• Konečně základní otázky:

• Co je ChemTK?

• Kdo tvoří cílovou skupinu uživatelů ChemTK?

• Je cílová skupina homogenní? (NE)

• Kdo tvoří hlavní cílovou skupinu uživatelů ChemTK?

• Co potřebuje?

• Pro koho je web ChemTK?



Veřejná vs. akademická knihovna

Instituce
a její 
knihovna

Počet 
uživatelů

Multidisciplinarita Podpora
výzkumu

Podpora
VŠ výuky

Cílení na 
veřejnost
jako 
uživatele, 
„veřejné 
funkce“

NTK ~ 104 *** * * ***

VŠCHT ~ 103 ** ** *** *

ÚOCHB ~ 102 * *** * *



Problém č. 3: obsah webu

• Výsledek diskuse:
• Pro nejbližší období jsou hlavní cílovou skupinou zaměstnanci a 

studenti VŠCHT.
• Jejich potřeby jsou určující:

o výzkum a VŠ výuka, publikování

• Pro ně jsou primárně určeny informace na webu ChemTK

=> minimalizace „nezajímavých“ informací:
• buď odkaz na web NTK nebo úplně vyloučit – minimalizace obsahu 

až na dřeň



Problém č. 4: homepage

víceméně balast,
zabírá nejcennější 
část stránky,
informační hodnota 
mizivá, hlavně self-
promotion

pořadí a obsah 
odkazů nebylo 
optimální

„prořezání“ a 
úprava menu



Jak se liší uživatelé

z VŠCHT a NTK?
• Využívání zdrojů – VŠCHT Praha – 2013

o cca 350 000 Searches v bibliografických a chemických databázích

o cca 350 000 Full-text Article Requests z el. časopisů

o cca 25 000 Chapter Requests z el. knih

o fyzické výpůjčky (z integrované knihovny): cca 5 500

• Srovnání VŠCHT Praha a NTK
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Zdroj Procento

NTK nemá (nebo v menším rozsahu) SciFinder 19%

American Chemical Society Web Editions 10%

Reaxys 8%

jednotlivé časopisy 6%

Royal Society of Chemistry Gold 6%

Knovel Library 6%

Nature Journals Online 3%

Science of Synthesis 2%

Wiley-Blackwell Journals "Not In Any Collection" 2%

FOODnetBASE 1%

HighWire Press 1%

Taylor & Francis Chemistry Collection 1%

IOPscience extra 1%

ACS Symposium Series 1%

Taylor & Francis Online 1%

Chemisches Zentralblatt 1%

NTK má ScienceDirect Freedom Collection 2013 15%

Web of Knowledge 5%

Scopus 4%

Wiley-Blackwell Science, Technology and Medicine 
Collection 3%

SpringerLink Contemporary (1997 - Present) 2%

Academic Search Complete 2%

70 %

30 %

EIZ VŠCHT

* analýza z r. 2013

Srovnání „překryvu“ – finančně podle objemu v rozpočtu na EIZ v CIS VŠCHT 



nejvyužívanější 
a nejdražší 
zdroje na 
prominentní 
místo



Přeuspořádání menu u discovery



Rozsah hlavního menu:

NTK vs. ChemTK



Anglická verze

• Excelentní anglická verze

• Nutná pro zahraniční studenty
Czenglish
websajt

English
website



Zatím nedoladěné – směrování 

uživatelů na EIZ

• Tištěný fond byl „hračka“

• Úplná dokonalá integrace EIZ nereálná
o různé statusy institucí, různé licence

• Zatím nejlepší možné řešení – směrovat uživatele „do správné 
licence“

• Nutno sladit:
o SFX (linking server)

o Discovery (ChemTK)

o EZProxy (vzdálený přístup)

o web (seznam e-zdrojů)



EIZ – jak nabídnout uživateli to 

pravé?

• Kdo jsi?
o uživatelé VŠCHT

mají často dvojroli

• Odkud jdeš?
o lze technickými prostředky zjistit

• Co/kam chceš?
o ví jen uživatel

• Můžeš to?
o jestli ano, tak odkud

může
napovědět

dvě
zásadní
informace

odkaz
na EIZ



Závěr

• Žádné stížnosti ze strany akademické obce = kladná odezva

• Seznam EIZ – ladění, sledování a zpětná vazba:
o zaměstnanci NTK

o studenti při výuce

• Jednoznačný přínos pro VŠCHT Praha


