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Věc:   Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:  Pavlína Rouhová 
Akce:   Seminář „Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje“ 

Datum konání:  25. 9. 2015 
Místo konání:  Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci 

 
 
Seminář byl finančně podpořen z programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků.  

Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. (ÚISK FF UK Praha) 

Host: Ing. Tomáš Vejlupek (prezident Tovek) 
 

Obsah semináře: 

 rešeršní strategie a taktiky 
 srovnání rešeršních postupů na internetu a v profesionálních elektronických informačních zdrojích 
 informační zdroje pro různé obory a specifika vyhledávání informací v těchto zdrojích 
 analytický rozbor rešeršních požadavků a formulace rešeršních dotazů 
 hodnocení relevance 
 základy organizace rešeršních služeb v různých typech informačních institucí a knihoven 

 

Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje / doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. (ÚISK FF UK Praha) 

 vychováváme si své uživatele sami 
 uživatelé nemají přístup ke zdrojům, neznají zdroje, nevědí o nich 
 taky existuje jazyková bariéra uživatelů 
 k rešeršním službám se pojí referenční služby 
 do databází jsou přístupy místní i vzdálené 
 znalost zdrojů veřejnosti je mizivá … to role informačních pracovníků je mnohdy misijní!  

 
 využití databázového centra např. při ověřování nových zahraničních výrobků 

 proč něco není na internetu – čeká se na uznání patentu 

 patenty - duševní vlastnictví 
 

 analytická rešerše:  

 booleovské operátory 

 proximitní operátory (2 druhy, kdy záleží na pořadí a kdy ne) 
 

 porovnání databází Embase a Medline:  

 Embase (Elsevier) je více proevropská a je lepší než proamerická Medline (NLM) 

 https://www.elsevier.com/login 

 http://cz.elsevier.com/products/embase 

 https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.elsevier.com/login
http://cz.elsevier.com/products/embase
https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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 probíraly pojmy jako:  

 informační management a znalostní management 

 neviditelný web 

 current contens (objednávka zasílání obsahů časopisů) 

 informační brokering  (informační brokeři, odborníci na vyhledávání informací) 

 systém „pay as you go“ (průběžné financování databází) 

 publish or perish (publikuj nebo zhiň) 
 

 vyzkoušení Souborného katalogu ČR:  

 http://www.caslin.cz/ 

 http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc 
 

 vyzkoušení databáze Eric:  

 http://eric.ed.gov/ 
 

 klastrové vyhledávání:  

 Yippy:  

         http://yippy.com 
 
 

 STN AnaVist (Analysis and Visualization Software for Information Professionals):  

 http://www.stn-international.de/stn_anavist.html 
 

 Toxnet (Toxikology Data Network, NLM):  

 http://toxnet.nlm.nih.gov/ 
 

 CIA databáze:  

 
     
 
 
 
    https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 
 

 
 dočasný přístup na Gmail: spolecnaposta@gmail.com, heslo: pzenpivko 

 
 další odkazy:  

 www.stn.international.de 

 www.cas.com 

 www.factskarlsruhe.de 

 

http://www.caslin.cz/
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc
http://eric.ed.gov/
http://yippy.com/
http://www.stn-international.de/stn_anavist.html
http://toxnet.nlm.nih.gov/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
mailto:spolecnaposta@gmail.com
http://www.stn.international.de/
http://www.cas.com/
http://www.factskarlsruhe.de/
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Firma Tovek / prezident firmy Tovek Ing. Tomáš Vejlupek 

           http://www.tovek.cz/ 

 představení firmy a jejích produktů 
 firma se specializuje na vyhledávání, poskytování, implementaci a zpracování informací 
 jeden z jejich produktů vychází ze strategie OODA loop (Observe Orient Decide Act), neboli 

Boydova smyčka, strategie pohybu uvnitř protivníkovy (nepřítelovy) smyčky, zahrnující 
pozorování, orientaci, rozhodnutí, akci. Plukovník John Boyd byl americký vojenský stratég 

 
 

Další zajímavosti: 

 Mgr. Jarmila Potomková (Knihovna LF UP):  

 zabývá se vizualizačními systémy 

 http://mefanet.upol.cz/autori.php?tid=17 

 

Hodnocení:  

 PhDr. Papík byl jako vždy skvělý, zapálený a inspirativní.  
 Přednáška Ing. Vejlupka, až na Boydovu smyčku, nijak zvlášť nenadchla, byť byla „relativně“ 

zajímavá. 

http://www.tovek.cz/
http://mefanet.upol.cz/autori.php?tid=17

