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Průběh akce

Komunikace s uživateli: Gabriela Chovancová. Komunikace s uživateli ohledně EIZ (elektro-

nických informačních zdrojů) je v podstatě marketing. Čtenáři knihovny mají určité informační a 

studijní potřeby a úkolem knihovny je dát vědět těm správným lidem o těch správných věcech. 

Volbou s největším dosahem jsou sociální sítě. Zatímco Facebook je spíše pro učitele, pro studenty 

jsou  mladší  sociální  sítě,  např.  Instagram.  Při  informování  čtenářů  se vyplatí  sledovat  cyklus 

studenta  (zápis,  studium,  zkoušky,  prázdniny  atp.)  a  jednotlivé  příspěvky  sladit  s jeho dobami. 

Příspěvky je záhodno vytvářet dvojjazyčně (anglicky a česky). Jelikož je člověk vizuální stvoření, 

úspěšně ho zaujmou infografiky. Také se vyplatí spojovat informace o EIZ s různými zajímavostmi a 

aktuálními událostmi. Otázka, jestli mít na informace o EIZ vyhrazený v rámci internetových soci-

álních  sítí  zvláštní  kanál,  nebo  je  míchat  dohromady  s ostatními  informacemi,  nemá  jasné 

rozhodnutí, záleží na podmínkách té které knihovny, zejména na míře ostatní síťové komunikace. 

Poté jsme si řekli něco o uživatelské podpoře. Přímo v OPACu (on-line public access catalogue) lze 

použít „broken link“ tlačítko, po stisknutí vyvolá formulář k nahlášení chyby, dále můžeme provo-

zovat help desk ať už přes telefon nebo přes chatovací program.
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EIZ a Moodle: Alexandra Polášková, Hana Ovesleová.  Tento příspěvek se týkal toho, jak 

lze  systém Moodle  využít  k propagaci  a  informování  o našich EIZ.  Nejdříve  je  ale  třeba zmínit 

se o tom, že Moodle je jenom jednou z částí sady pro on-line a potažmo blended výuku. Kromě 

Moodlu, softwaru pro vytvoření samotného on-line kurzu, budeme pro podporu blended learningu 

také potřebovat software pro sdílené vytváření a úpravu dokumentů (např. Google docs), sdílené 

úložiště resp. software pro synchronizaci souborů (např. Dropbox), software pro videokonferenci 

(např.  Teams) a konečně se hodí mít i streamovací  server (např.  YouTube).  A teď k samotnému 

Moodlu a EIZ. K Moodlu existují různé moduly, které můžeme využít. URL modul nám umožní vklá-

dat  odkazy,  ale je  velmi  nepraktické odkazovat  přímo na EIZ,  lépe je  odkazovat  na portál  s EIZ 

v rámci univerzity. Další z modulů jsou od EBSCO a ProQuestu a přímo je integrují do Moodlu, ale 

jejich funkce není stoprocentní. Dále můžeme využít RSS čtečku pro Moodle, kam můžeme posílat 

aktuality. A konečně přes modul se streamserverem můžeme přímo v kurzu přehrávat různé mate-

riály. Možnost odkazovat na EIZ by měla být součástí šablony pro kurzy kantorů.

Alma analytics  &  data: Denis Škopan.  Následně nám bylo představeno, co všechno umí 

knihovní systém Alma v rámci analýzy. Jedná se tu v podstatě o Oracle Analytics server, jemuž jsou 

pokládány  SQL dotazy,  to  uhlazené  do více  uživatelsky  přívětivé  podoby.  Alma nicméně nemá 

českou lokalizaci. Člověk si může ve statistickém modulu Almy vytvořit vlastní dotazy a sdílet je 

v rámci instituce, má dokonce k dispozici předpřipravené tématické sekce. Pokud má ale knihovna 

více nezávislých poboček a jeden společný systém, zpřístupnění výsledků statistik nejde omezit 

právě jenom na určité pobočky, vidí je všichni (s přístupem ke statistikám). Analýzy lze provádět 

pouze se zpožděním (nad starými daty) a to v rozpětí 1 až 20 dní. Výstup je omezen na 10 milionů 

řádků, nicméně u reportu, který má být vstupem pro další report, je limit už pouhých 0,5 milionu 

řádků. A pokud chceme v reportu i popisné zobrazení (vysvětlující  popisky),  je dokonce omezen 

na 40 tisíc řádků. Pro srovnání, Excelovský formát je omezen na 1 milion řádků. Prohledávat lze 

pouze 30 let do historie. Ještě je třeba dodat, že statistiky pro Almu a Primo (její OPAC) jsou rozdě-

lené.
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Analýza  textů  závěrečných  prací  studentů  Masarykovy  univerzity:  Markéta  Bočková. 

V Masarykově univerzitě se pustili do velmi nesnadného úkolu. Ze všech svých diplomových prací 

(bakalářských,  magisterských  i rigorózních)  zkusili  udělat  analýzu  toho,  jaké  zdroje  studenti 

skutečně používají.  Jak postupovali?  V plných textech diplomových prací  ze svého informačním 

systému nejprve vyhledali tyto klíčové údaje: ISSN, ISBN, DOI a URL, a to v sekci použitých zdrojů. 

Pak je deduplikovali, jelikož v rámci citací se mohou tyto identifikátory opakovat. K takto vzniklému 

seznamu je třeba ještě přiřadit název zdroje. Použili k tomu (poněkud nestandardní cestou) EBSCO 

resolver. Název zdroje by šel přebrat také z oné konkrétní diplomové práce, která ho uvádí, ale to 

je právě to největší úskalí celého projektu, že citace nejsou pevně a úzce strukturované, tzn. je 

spousta různých citačních stylů a ani  v rámci  jediné instituce není  pravidlem, že by se používal 

jeden jediný. Citace, jelikož jsou v první řadě tvořené člověkem, obsahují chyby (překlepy, nedo-

držení citačního stylu). A například DOI má navíc nejednotnou strukturu. Z toho vyplývá, že vstupní 

data nejenom postrádají jednotnou strukturu, ale zároveň je u nich velká pravděpodobnost chyby, 

tudíž úsilí vynaložené na jejich přípravu je značné. Z celkového času projektu 80% zabrala právě 

normalizace dat. Objevily se i chyby strukturní povahy. Například když někdo cituje článek z webu 

Ministerstva vnitra a označí jako zdroj celý portál, je to sice technicky správně, ale pro analýzu 

nepoužitelné, jelikož nevíme přesně, co z portálu použil, a proto neznáme obsah informace, kterou 

potřeboval. Výstupní data, citované zdroje, lze s úspěchem použít jako podklad pro všechny formy 

akvizice  založené  na datech.  Oproti  pouhé  analýze  výpůjček  je  tento  postup  více  pertinentní, 

jelikož sleduje opravdové použití, ale je i o dost náročnější.
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DDA & EBA: Lucie Panchártek Suchá. Trh s e-knihami se vyvíjí a pod paradigmatem eviden-

ce based cokoliv  i sem pronikly  trendy nákupů založených na datech.  První  možností je  EBA –  

evidence  based  acquisition. Jde  o to,  že u nakladatele  se složí  určitá  záloha,  depozit,  kterou 

se zavazujeme utratit za nákup. On nám pak zpřístupní všechny e-knihy v kolekci na nějaký čas. My 

se poté  podíváme na statistiky  využívanosti  a  nakoupíme  z kolekce  podle  svého  uvážení.  Další 

možností  je  DDA  –  Demand  driven  acquisition.  Opět  složíme  depozit  a  nakladatel  nám  opět 

na nějaký čas zpřístupní kolekci, avšak zde je navíc čtenářům umožněno, aby sami dávali podněty, 

která z e-knih se koupí. Poslední možností je PDA – Patron driven acquisition. Je stejná jako DDA, 

ale k nákupu pak dochází automaticky, pouze na základě hlasování čtenářů. Všechny výše zmíněné 

metody staví na statistice používanosti (přístupy, stažení). K tomu je třeba říct několik věcí. Nejdří-

ve je záhodno zjistit si, co se vlastně zaznamenává, jestli pouze přístup, nebo otevření dokumentu 

v prohlížení, nebo stažení dokumentu, nebo kombinace zmíněného a po jakou dobu se přístupy 

monitorují. Dále, zajímají nás pouze dlouhodobé trendy využívanosti, jakékoliv krátkodobé vrcholy 

nebo naopak propady jsou podezřelé, a je nutné je ignorovat. K samotnému nákupu. Je dobré si 

dopředu stanovit  omezující  parametry,  rok vydání  a tématické kritérium (podle povahy fondu) 

například. A pozor, přístup či stažení neznamená, že e-kniha byla čtenáři opravdu užitečná, jenom 

to, že jej přinejlepším zaujala, proto by mělo ještě nastoupit posouzení odborníkem, tzn. akvizi-

térem (buduje fond) nebo znalcem dané problematiky. Metody nákupu založené na datech se jeví 

být více objektivní, více relevantní, ale čím je knihovna odbornější, tím více hraje roli názor specia-

listy (i učitele, který doporučuje studijní  literaturu)  a pertinence zakoupených e-knih.  Jelikož je 

vlastně  třeba  nejdříve  zaplatit  a  teprve  potom  vybírat  zboží,  bývá  problém  s účetnictvím. 

Na druhou stranu tyto metody jsou vhodné, pokud se rychle potřebujeme zbavit peněz, například 

při plnění projektů. Nakonec, tento druh nákupu by se nám měl vyplatit při porovnání s klasickou 

metodou,  kdy  si  kupujeme jednotlivé  tituly  do svého  vlastnictví  okamžitě,  jinak  nedává  smysl 

o něm uvažovat. Výše řečené platí samozřejmě i pro odborné databáze.
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Odkazy:

Prezentace a další informace o workshopu
https://www.akvs.cz/akce/akce-2022/workshop-eiz/
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