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Zpřístupnění EIZ 

• přímý přístup do zdroje 

• přímý přístup do zroje s podporou 

vzdáleného přístupu 

• zpřístupnění pomocí vyhledávačů 

• mobilní přístup 

 



Přímý přístup do zdroje 

Lokální zdroje 



Přímý přístup do zdroje 

Vzdálené zdroje 



Velký počet zdrojů 

• V knihovnách se postupně objevují další 

informační systémy s vlastními 

vyhledávacími rozhraními 

• Při větším počtu heterogenních IS ztrácí 

koncový uživatel přehled a v nabídce 

zdrojů se nevyzná 



Vyhledávače 

Snaha odstínit heterogenní rozhraní, 

vyhledávat větší počet zdrojů jediným 

dotazem, sjednotit autentizaci, … 

 

•federativní vyhledávání (paralelní) 

•centralizované vyhledávání 



Paralelní vyhledávače 

• Federativní vyhledávání (data zůstávají ve vzdálených 

systémech) 

• Slučují výsledky vyhledávání z více zdrojů a překonávají 

rozdíly ve formátech 

• Propojování lokálních a vzdálených zdrojů 

 



Discovery systémy 

• Jednotné rozhraní 

• Význam relevance při řazení 

• Centrální index (velký index) = centrální fyzická databáze 

popisných dat (analogie fyzického souborného katalogu) 

• Pokročilé vyhledávací pomůcky umožňující objevování 

• Důraz na dodávání primárních objektů 

• Doplňkové služby a integrace s dalšími systémy 



Discovery – jednotné prostředí 

• Vyhledávání a dodávání informací zcela podřízeno 

potřebám a uvažování koncových uživatelů 

• Samoobslužné obsluhování 

• Oproti tvorbě složitých dotazů přichází koncept jediného 

pole s následnými filtry 

• Každý dotaz realizován nad všemi kolekcemi knihovny 

(klasické i elektronické)  jedna výsledná množina 

(důraz na vizualizace výsledků) 

• Zobrazení/dodání na jedno kliknutí 

 



Discovery - vyhledávání 

• Lokální centrální index (lokální zdroje a lokálně sklízené 

vzdálené zdroje) 

• Vzdálený centrální index (index jiné instituce nebo velký 

index jako služba) 

• Paralelní vyhledávač 

• Externí vyhledávače přes API 

 

Často umožněno plnotextové vyhledávání, tedy nejen 

popisné údaje. 

Centrální index umožňuje obohacování a optimalizaci dat 

(JIC). 



Discovery – vyhledávací pomůcky 

• Facety, klastry a další způsoby seskupování (FRBR) 

• Filtry 

• DYM 

• Návrhy a našeptávání 

• Novinky (nejčtenější články, knižní novinky) 

• Avíza a RSS 

• Uživatelská konta pro ukládání práce 

 

To umožňuje objevování nových informací. 



Úrovně integrace správně 

nasazeného DS 
• Sjednocení uživatelských rozhraní (frontend) 

= jediné rozhraní 

• Datová integrace 
= neduplikovat data a nastavení 

• Konsorciální model IS 
= společné i individuální pohledy na data 

• Integrace procesů 
= jednoduché a bezešvě navazující procesy 

 



Cílový stav DS – 

jediné vyhledávací rozhraní 

• potřeba konsorciálního modelu (integrace 

NTK s VŠCHT a ÚOCHB) 

• podpora kombinace afiliací 

• možnost integrace s IS spolupracujících 

institucí (kampus apod.) 

 

 



Podpora kombinování afiliací 



Podpora kombinování afiliací 



Podpora kombinování afiliací 



Mobilní přístup 

• Optimalizované webové rozhraní 

• Plnohodnotná mobilní app využivající fce OS 

• Hybridní model (app jako framework ale 
vlastní aplikační vrstva se nahrává přes síť) 
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