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Vědecký výzkum v Alžíru

- Vynaložené úsilí: Informace dostupné v 
tištěných dokumentech a různých databázích

ale
- Omezený přístup k šedé literatuře.
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Překážky

- Chybí informace o tématech treated by peers
- Obtížný přístup k VŠKP a dizertacím
- Při získávání potřebné dizertace musí studenti a 

výzkumníci překonat různé překážky (vzdálenost, 
čas, peníze…)

Zpoždění v dokončování výzkumu

3



Iniciativa

Tvorba PNST
(The National Portal for Recording Theses – Národní 

portál pro zaznamenávání VŠKP)

Výborný nástroj pro doktorandy a výzkumníky
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CERIST - Alžír

c
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Centrální katalog
a. Pro registraci alžírských výzkumných témat 

schválených Vědeckou radou univerzity 
(University Scientific Councils)

b. Pro magisterské a dizertační práce ve všech 
disciplínách

c. Zviditelnění výzkumu v Alžíru
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- Kvalitativní studie
- Průzkum provedený na univerzitách ve 

východním Alžíru
- Dotazník jako nástroj sběru dat
- Vzorek 100 PhD. studentů
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Cíl průzkumu

V průzkumu byli doktorandi žádáni, aby 
zhodnotili efektivitu portálu (PNST)
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Portál: pár pozitivních výsledků

-100% doktorandů je informováno o portálu.

- 60 % doktorandů ocenilo užitečnost portálu.
- 65 % doktorandů uznalo důležitou roli portálu v rozvoji a 
podpoře vědeckého výzkumu.
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Portál: hodně limitů
- Slabá frekvence využívání portálu doktorandy.
- Obtížná spolupráce mezi univerzitními knihovnami & CERIST

(centrum zodpovědné za zřízení portálu PNST).
- «Průvodce» pro prohlížení portálu není příliš dobře využíván a 

hodnocen, protože je pouze ve francouzštině.
- Několik odkazů na portál není aktivováno.
- Obtížný přístup přímo k plným textům VŠKP a dizertací.
- Slabé internetové připojení.
- Mnoho doktorandů zapomíná své osobní účty a přihlašovací 

údaje.
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Výzkum může být obohacen a lépe propagován
pokud bude existovat přístup k akademickým 

studiím, které jsou často nepublikované, ale 
někdy velmi užitečné a hodnotné.
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Mnohokrát děkuji za pozornost.
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