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Abstrakt (česky)
Bakalářská práce se zabývá výzkumem uživatelů Národní lékařské knihovny,
kteří využívají jejích rešeršních služeb. Předkládá charakteristiku vybraného
vzorku uživatelů a zkoumá výsledky jejich zpětné vazby. Cílem práce je podchytit
interakci mezi Národní lékařskou knihovnou a uživateli a na základě sebraných
dat vyhodnotit přínos rešeršních služeb pro uživatele knihovny, respektive tu skutečnost, jestli uživatelé tuto službu za přínosnou považují.
Ke sběru dat jsem využil vstupních a výstupních dotazníků a také osobních rozhovorů. Na tvorbě konkrétních dotazů v dotaznících se spolupodíleli i pracovníci
knihovny, zatímco osobní rozhovory jsem s respondenty vedl já sám.
Z výzkumu vyplynul určitý sociologický profil běžného uživatele rešeršních služeb, co se týče věku a studia či zaměstnání. Vzhledem ke specifikaci knihovny se
dalo již předem předpokládat, že budou všichni respondenti zapojeni do medicínského či zdravotnického oboru. Velmi užitečnými se ukázaly osobní rozhovory
s uživateli, neboť vyšlo najevo, že někteří z respondentů nemají ani základní povědomí o tom, čím rešerše je, což z dotazníků nebylo patrné.
Téma této bakalářské práce není předmětem častých výzkumů a následných zpracování. Přesto se ukázalo, že tento výzkum by mohl být prohlouben o sběr dalších
dat z jiných knihoven. Čím obsáhlejší bude vzorek zkoumaných uživatelů jednotlivých (specializovaných) knihoven, tím bohatší bude zpětná vazba a knihovny
tak budu moci nadále zlepšovat své služby ve prospěch jejich uživatelů.
Klíčová slova (česky)
uživatel, rešerše, rešeršní služby, Národní lékařská knihovna ČR

Abstract (in English)
This bachelor thesis deals with the National Medical Library users‘ survey who
use their search services. It shows a characteristic of the chosen users‘ sample and
study results of their feedback. The aim of this thesis is to record interaction
between National Medical Library and the users and to evaluate an asset of the
search services form the library users on the basis of collected data, respectively
the fact if these users consider it to be useful for them.
I have used input and output questionnaires for data collecting and the personal
interviews as well. Some specialised library staff participated in the specific questions‘ creation. The interviews with the respondents were made by myself.
A sociological profile of a common user of the search services emerged from this
survey as regards to age, study or a job. Due to a specific status of the library It
could be assumed in advance that all the respondents participated in medical field.
The personal interviews with the users showed to be very useful because it came
out that some respondents didn’t have event the basic knowledge of the literary
research. This fact couldn’t be seen in the written questionnaires.
This bachelor thesis‘ topic haven’t been processed too often so far. Nevertheless it
was showed that this survey could by deepen on collecting some other data from
others libraries. The broader the examined sample of the specialised libraries‘
users will be, the better feedback we’ll give and the libraries will be able to improve their services on behalf their users.
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user, information retrieval, search services National medical library CR
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ÚVOD
Předmětem této bakalářské práce budou především uživatelé knihoven a jejich služeb, neboť jsou to právě tito uživatelé, kterým jsou knihovnické služby primárně
určeny. Jejich zpětná vazba může (a měla by) iniciovat snahy o zkvalitňování těchto
služeb. Je samozřejmé, že každá knihovna by měla odpovídat alespoň základním
standardům, jež jsou ostatně vypsány v metodickém pojkynu Ministerstva kultury
ČR Standard pro dobrou knihovnu. Těch oblastí, jak uspokojit zákazníky a vyjít
jim vstříc, je opravdu hodně. Ať už se to týká například otevírací doby, umístění,
případně dostupnost knihovny, příjemné prostředí včetně vstřícnosti personálu atd.
V této práci však půjde především o služby odbornějšího rázu – o zajišťování kvalitních rešerší. Knihovník může mít svoji vlastní vizi, jak nejlépe tuto službu vykonávat, také může mít bohaté zkušenosti s rešeršemi a svůj osobitý styl práce, ale
teprve vyhodnocení požadavků mnoha uživatelů může velkým dílem přispět k
tomu, aby se knihovník těmto požadavkům přizpůsobil a vyhověl tak někdy i vysokým nárokům čtenářů. Bylo by ideální kvantifikovat výsledky z co největšího
množství knihoven a jejich uživatelů a provést nejen celkové vyhodnocení, ale i
komparaci mezi několika institucemi. Avšak takto rozsáhlý výzkum by překročil
rozsah i možnosti této bakalářské práce.
Proto se zaměřím na průzkum uživatelů jedné konkrétní knihovny a jedné konkrétní
služby, jak už bylo naznačeno výše. Půjde tedy o zkoumání požadavků na rešerše,
ale také o určitý sociologický průzkum těchto uživatelů, tj. jejich dosažené vzdělání, věk, povolání. Vzhledem k tomu, že průzkum probíhal v Národní lékařské
knihovně, lze předpokládat, že většina respondentů bude pocházet z lékařského prostředí nebo z prostředí jinak spojeného se zdravotnickou problematikou.
Bakalářská práce je rozvržena do jednotlivých ucelených částí. V teoretické části
bude pojednáno o rešerších a referenčních službách obecně, o jejich vzniku a vývoji
v průběhu času až do dnešní doby, která se vyznačuje prudkým nárůstem moderních
technologií; také o tom, jak tyto technologie práci rešeršéra usnadňují a urychlují,
avšak na druhé straně mohou také toto vyhledávání znepřehlednit vzhledem k
množství zdrojů, a tím i k jejich rozdílné kvalitě. Také zde bude pojednáno o Národní lékařské knihovně, kde bude proveden exkurz do její historie; k počátkům
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jejího vzniku v 18. století až po současnost. Praktická část přiblíží všechny okolnosti týkající se průzkumu a jeho konečné zhodnocení.
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1. Rešerše
V této části bude pojednáno především o následujících oblastech: pojem rešerše a
vše co s tím souvisí, pojem referenční služby, status rešeršéra a popis jeho práce.
Další část teoretického zkoumání bude zaměřena na konkrétní instituci, v tomto
případě na Národní lékařskou knihovnu v Praze. Bude přiblížena její historie, což
považuji za důležitou část této práce, nicméně hlavním předmětem studia budou její
rešeršní služby.
Podle Nového akademického slovníku cizích slov je rešerše „hledání, pátrání, vyšetřování; přešetřování, ověřování (faktů, údajů apod.)“ (Kraus, 2007, s. 696).
Podle TDKIV dokumentografická rešerše je „rešerše zahrnující dokumentografické
(bibliografické) záznamy dokumentů“. Při bližším zkoumání lze pojem rešerše rozdělit na dva základní významy. Jednak představuje samotný proces vyhledávání, v
druhém případě je to již konečný výsledek tohoto hledání. Z odborného hlediska je
tedy rešerše vyhledávání relevantních zdrojů v dostupných katalozích či databázích
dané instituce. Konečným výstupem celého procesu rešerše je tedy soupis nalezených zdrojů, který je předán žadateli (Fabián, 2017).

1.1. Historie
Jak bylo uvedeno výše, rešerše spočívá v hledání informací. Avšak tyto informace
lze hledat pouze tam, kde se ve větším měřítku shromažďují, tedy v jakýchsi informačních střediscích. Z povahy věci tedy vyplývá, že rešerše jsou tak staré, jako
samotné knihovny. Touha po hledání a získání informací byla patrná již od začátků
ukládání písemností, avšak způsob hledání těchto informací se postupně zdokonaloval. Lze říci, že až do dvacátého století se způsob hledání nijak zásadně neměnil.
Knihovny samotné sice procházely ohromným rozvojem, na způsobu vyhledávání
informací se však nic neměnilo. Knihovník musel samozřejmě znát fond knihovny
a obdržel-li nějaké zadání od uživatele, musel knihovnu projít a relevantní dokumenty vyhledat. Čím větší knihovní fond, tím časově náročnější práce byla.
To se částečně změnilo s nástupem katalogizačních lístků, které se poprvé objevily
na konci osmnáctého století ve Francii a jsou zmíněny i v Thurn-Taxiské knihovně
v Řezně. Katalogizační lístky obsahovaly kromě hlavních bodů (název díla, autor,
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rok vydání) také stručnou anotaci díla, jež usnadňovala orientaci ve fondech jednotlivých knihoven, a zlepšovaly také celkovou orientaci v těchto fondech. Následně byla vytvořena katalogizační pravidla, jak tyto lístky popisovat. Tato pravidla se i nadále vyvíjela a zdokonalovala zároveň se samotnými katalogizačními
lístky (Nix, 2011; Tobolka 1925).
Na konci devatenáctého století dochází k dalšímu technologickému pokroku v podobě děrných štítků. Tato nová média byla závislá na čtecím zařízení, což předznamenalo pozdější nástup počítačů, k jejichž hromadnému rozšíření a využívání jejich
nesporných předností dochází v druhé polovině dvacátého století. Také knihovny
si brzy uvědomily přínos těchto moderních technologií, které v nebývalé míře
ovlivnily i rešeršní služby v rámci knihoven. (Dalakov, 2015)
V tehdejším Československu začalo zhruba od šedesátých let dvacátého století docházet k automatizaci knihoven. Díky postupnému rozšiřování automatizace mohl
knihovník v pozdějších letech mnohem rychleji prohledávat celé knihovní fondy.
Roku 1959 byl společně se zákonem č. 53/1959 Sb. O jednotné soustavě knihoven
vytvořen mimo jiné i princip řízení speciálních knihovnických služeb: Vědecké,
technické a ekonomické informace, zkráceně VTEI. Zákon se zabýval vývojem informačních technologií a kontrolou knihovnických služeb, což se plně týkalo i informačních služeb, tedy rešerší. V šedesátých letech se tak vytvářely první počítače,
které obsahovaly celé databáze zdrojů (Horváth, 2013).
Během následující dekády došlo k strmému nárůstu nových informačních zdrojů, a
tím i nově vytvořených informací. Na Západě to byly soukromé firmy, které se ujaly
zpracovávání nových vědeckých informací a fakt z celého světa. Bylo to předně
zásluhou VTEI, že k těmto informacím získali přístup i uživatelé v naší zemi (Horváth, 2013). VTEI od roku 1978 provozovaly magnetopáskové rešeršní služby (SDI
– průběžné rešerše) spolu s on-line retrospektivními rešeršemi ze zahraničních databází (Bouzková, 2001).
Dalším – a velice podstatným – milníkem v práci s informacemi byl rozvoj internetu. Ten propojil mnoho různých institucí a tím zvětšil dosah rešeršéra. Internet
však proměnil podmínky a možnosti získávání informací doslova revolučním způsobem. Po celou dobu pořizování a ukládání informací v knihovnách byl zásadním
problémem nedostatek těchto zdrojů a jejich získání bylo časově velice náročné.
Modernější knihtisk, který vznikl v patnáctém století, sice zrychlil výrobu knih
11

(Voit, 2006), ale hledání informací bylo stále stejně časově náročné; knihovník musel knihu vyhledat a přečíst. Toto vše právě změnil internet. Díky němu lze pořídit
ve velmi krátkém časovém období nesrovnatelně větší množství informačních
zdrojů. Lze říci, že dnes „hrozí“ opačný extrém; namísto nedostatku informací jsme
jimi dnes přehlceni. Dnes tedy již nejde ani tak o to informaci prostě najít, ale spíše
tu správnou informaci z nabízeného množství zvolit. Takže rešeršér, který toto
dokáže, je dnes skutečně neocenitelný.
Bohužel kvalita rešeršních služeb není determinována pouze historickým vývojem
knihoven, moderními technologiemi a kvalitou samotného rešeršéra. Negativním
činitelem celého procesu se stávalo cílené omezování některých zdrojů na základě
politické ideologie, tedy cenzura. I Československo se s cenzurou potýkalo, a to
celé půlstoletí. Oficiální názvy cenzurních úřadů se sice proměňovaly (Hlavní
správa tiskového dohledu, Ústřední publikační správa, Úřad pro tisk a informace),
ale smysl jejich činnosti byl stále týž – zamezení vydávání knih, článků nebo konkrétních autorů. Mnozí z autorů byli pak často i osobně perzekuováni. Takové informace rešeršér poskytovat nemohl, i kdyby byly zcela relevantní.

1.2. Typologie rešerší
Rešerše lze rozdělit podle několika hledisek. Z hlediska času rozeznáváme rešerše
retrospektivní, kdy jsou jednotlivé databáze prohledávány zpětně. Buď si uživatel
sám stanoví datum či období, do kterého se chce vracet, nebo chce vyhledat informace až k těm nejstarším. Souběžná rešerše spočívá v prohledávání databází opakovaně, v určitých intervalech, aby tím byly podchyceny všechny nové informace
a novinky o jím zadaném dotazu (Fabián, 2017).
Rešerši lze také pojmout buď jako úplnou (vyčerpávající), kdy rešeršér vyhledá
všechny dostupné zdroje k danému tématu, nebo orientační, která slouží k základní
orientaci v daném tematickém okruhu. Jinou možností je rešerše výběrová, kde se
daná množina výsledků zužuje pouze na konkrétní požadavky uživatele (Fabián,
2017).
Jednou z elementárních podmínek kvalitní rešerše je způsob komunikace mezi rešeršérem a uživatelem. Prvotním impulsem je zadání dotazu, který může být velmi
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obecný, nebo konkrétně specifikovaný. Pak nastává rutinní práce rešeršéra. Problém může nastat v situaci, kdy dotaz není jasný či srozumitelný a rešeršér potřebuje zpětnou vazbu od uživatele. Komunikace může probíhat na těchto úrovních:
1) rešerši vyhotoví informační pracovník – uživatel zadá zformulovaný dotaz buď
do rešeršního formuláře nebo do e-mailu nebo ho specifikuje ústně při osobní návštěvě (Fabián, 2017)
2) rešerši si uživatel vypracuje vlastními silami – není-li však uživatel ve vyhledávání informací zběhlý, může být finální výsledek jeho snažení nedostatečný a minout se cílem (Fabián, 2017)
3) rešerši vyhotoví informační pracovník za osobní přítomnosti uživatele, který průběžně může své požadavky korigovat; takový způsob je optimální, avšak je s podivem, že je tato metoda i přes svou vysokou hodnotu nejméně frekventovaná
(Fabián, 2017)
Z výše uvedeného je patrné, že nejlepších výsledků při vypracování rešerší lze dosáhnout vzájemnou součinností rešeršéra a uživatele. Může totiž nastat situace, kdy
uživatel zformuluje svůj dotaz (do rešeršního formuláře či do e-mailu) v přesvědčení, že zcela jasně specifikoval svůj požadavek. Naproti tomu i rešeršér bude přesvědčen o tom, že zadaný dotaz správně pochopil a rešerši provede. Teprve po zaslání kompletní rešerše uživateli vyjde najevo, že uživatel měl původně zcela jiné
představy a rešerše je pro něj bezcenná. Proto jednoznačně nejvhodnější variantou
je osobní kontakt uživatele a rešeršéra, kdy lze těmto nedorozuměním předejít a
rešeršér se pustí do práce teprve poté, co se s uživatelem shodnou na přesném znění
dotazu. (Fabián, 2017)

1.3. Rešeršní proces a strategie
Rešeršní proces začíná analýzou požadavku uživatele. Ten svou otázku může předložit několika způsoby, jak je uvedeno výše. Poté se určí (ať už za přispění uživatele, či ne) informační zdroj, kde se bude vyhledávat. Dotaz je pak přeformulován
do dotazovacího jazyka a pak již rešeršér pracuje na konkrétním dotazu pomocí
rešeršních strategií na vyhledávání informací. Pro vyhledávání se nejčastěji používají tři rešeršní strategie (Fabián, 2017).
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1.3.1. Strategie stavebních kamenů
Dotaz je rozložen na několik témat nebo konceptů, jež se pak zpracovávají samostatně. Nalezené výsledky se vzájemně kombinují. Výhodou této strategie je, že u
každého tématu lze vidět, kolik je výsledků a tedy lze určit „kudy cesta nevede“,
pakliže je těch výsledků příliš málo. Další výhodu má tato strategie při zpracovávání složitějších dotazů, které se po rozložení lépe vyhledávají. Nevýhodou je, že
je to poněkud zdlouhavější proces (Bawden, 2017)
1.3.2. Strategie rostoucí perly
Vyhledávání touto strategií začíná s jedním základním dokumentem. Z něj se vyextrahují klíčová slova. Teprve pomocí těchto slov začne vlastní vyhledávání. Z
nalezených dokumentů se opětovně vyextrahují klíčová slova a dále se vyhledává,
dokud není množina dokumentů dostatečná, nebo dokud se nenaleznou relevantní
dokumenty. Tato strategie se používá, je-li k dispozici základní dokument. Výhodou je, pakliže se uživatel v zadaném tématu dobře orientuje. Naopak nevýhodou
je nutnost mít základní dokument, navíc použití této strategie vyžaduje zkušenost a
erudici rešeršéra ve schopnosti dobře se orientovat ve vyhledávacím prostředí (Bawden, 2017)
1.3.3. Strategie osekávání
Na rozdíl od předchozí strategie, kde se vychází z jednoho základního dokumentu,
se při použití této strategie začíná s maximálním počtem klíčových slov. Výsledná
množina se pak „osekává“ postupným odebíráním klíčových slov nebo specifikací
dotazu a využitím filtrů. Předností tohoto postupu je možnost vracet se zpět. Nevýhodou může být nepřehlednost prvotní množiny. Strategie se dá využít při seznámení se s tématem a je vhodná pro Discovery systémy, kde se dá často využít právě
různých filtrů (Bawden, 2017).

1.4. Relevance
Jedním z fundamentálních pojmů při vyhledávání informací je relevance, přičemž
máme na mysli relevanci ke konkrétním dotazu. Potud by se zdálo, že se jedná o
vcelku jednoduchou, běžnou záležitost, kde někdo zformuluje dotaz a my mu
k němu vyhledáme informace. Ty budou buď relevantní nebo irelevantní.
Při hlubším vhledu do této problematiky však zjistíme, že věc je přece jen složitější.
Jansen a Ríeh uvádějí: „Těžko bychom našli pojem, který je předmětem tolika debat
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… jako relevance.“ Podobně Bawden dodává: „Tento pojem … ve skutečnosti je
předmětem mnoha diskuzí.“ A snad už jen pro dokreslení složitosti a správného
uchopení pojmu relevance lze uvést, že profesor informačních věd Tefko Saracevic
„je už třicet let známý svými studiemi o relevanci“ (Bawden, 2017)
Relevance je také diskutována v souvislosti s tím, zda je objektivní nebo subjektivní. Z pohledu rešeršéra budou informace k danému dotazu, které vyhledá, objektivně relevantní, to znamená, že dokument se týká zadaného tématu. Avšak Hjøland
a Abbott uvádějí, že relevantnost informace posuzuje vždy konkrétně její objednavatel, což je ryze subjektivní hodnocení, které je však zásadní, neboť je to ten konkrétní uživatel, který chce být spokojen s kvalitou služby, kterou si zaplatil. (Bawden, 2017)
Ani tím se však nejasnosti ohledně relevance ještě nevyčerpaly. Uvážíme-li především toto subjektivní hledisko, pak je totiž možné, že uživatelův názor pro relevanci
se může v průběhu vyhodnocení daných výsledků i měnit. Například dokument,
který přečte jako první, mu přijde relevantní. Po prostudování dalších informací mu
její původní text může přijít irelevantní. (Bawden, 2017)
Relevance se musí pojit s kontextem vzhledem k uživateli. Pro rešeršéra je užitečné
vědět, pro koho hledá a jestli má daná osoba potřebné znalosti. Navíc může dojít k
situaci, kdy rešeršér najde podle něj relevantní dokumenty, avšak pro uživatele jsou
tyto výsledky irelevantní, nebo natolik složité, že je stejně nepoužije. (Bawden,
2017)
Česká odborná terminologie uvádí dva základní druhy relevance pro vyhledávání.
„Formální relevance je shoda formulace rešeršního dotazu se selekčními údaji dokumentu, věcná relevance je shoda obsahu informačního dotazu s obsahem vyhledaného dokumentu.“(TDKIV) Může se však stát, že podle selekčních údajů je vyhledaný dokument relevantní, avšak obsahově se k danému tématu vztahuje jen
malá část. Řešení problému je prosté, ale pro rešeršéra zdlouhavé – musí totiž dané
zdroje prozkoumat. Navíc v lékařském prostředí je to ještě těžší různorodostí témat
a potřebou vyznat se v daných oborech. (Bawden, 2017)
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1.5. Legislativní pozadí
Rešerši jako službu poskytují různé informační a vědecké instituce, mimo jiné i
knihovny. Knihovny, jež rešeršní služby nabízejí, jsou spíše specializované. V malých obecních knihovnách nebývá rešeršní služba dostupná. To se však netýká ústních rešerší neboli referenčních služeb (ty jsou dané zákonem). Knihovny nabízejí
v rámci rešerše prohledávání vlastních fondů a databází, ale můžou mít přístup i
k dalším předplaceným databázím a zdrojům. Je to služba placená. Je určená zákonem popsaným níže.
„Dokumentografickým systémem je míněn systém, který zpracovává, ukládá a zpřístupňuje dokumentografické informace“ (BRATKOVÁ, 2001b). Takto jsou popisovány informační zdroje, kde rešeršér nejčastěji hledá. Dnes se používá spíše
zkratka databáze. (Fabián, 2017)
V zákoně č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) se píše,
že knihovna mimo základních služeb může nabízet i další, například: „poskytování
písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší“.
A zároveň je zde uvedeno, že „…provozovatel knihovny je oprávněn požadovat za
poskytování knihovnických a informačních služeb … úhradu skutečně vynaložených
nákladů.“. To znamená, že knihovny můžou požadovat pouze poplatek, který jim
vynahradí vše, co k vyhotovení rešerše potřebovaly, zejména vynaloženou práci a
případné poplatky za databáze.
Přímo k rešerším se ještě vázala norma o úpravě výstupu z rešerší. Byla to norma
ČSN 010198 a ČSN 010191. Upravovala se podoba výstupu a citace zdrojů. Tyto
normy jsou již od roku 2003 zrušeny bez jakékoliv náhrady. (Fabián, 2017) Podobu
rešerše si tedy určuje sám rešeršér, případně se na ní dohodne s uživatelem.

1.6. Referenční služby
Referenční služby mají za úkol uspokojit informační potřebu člověka. Není nutné,
aby člověk byl uživatelem knihovny. Knihovní pracovník musí zodpovědět dotazy
o knihovně, jejím fungování, knihovních řádech a fondu. Dále je povinen splnit
jakoukoli žádost o informaci nebo alespoň nasměrovat člověka tam, kde danou informaci získá, odkázat ho na daný zdroj nebo instituci. (Kahounová, 2013)
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Referenční služby jsou vymezené zákonem. Knihovní zákon říká, že knihovní
služby spočívají mimo jiné „…v poskytování ústních bibliografických, referenčních
a faktografických informací a rešerší…“ a navíc ještě tyto služby „…je provozovatel knihovny povinen poskytovat bezplatně…“. (ZÁKON č. 257/2001 Sb. ze dne
29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb)
Referenční odkaz na daný zdroj může knihovník ještě rozšířit tím, že ukáže, kde se
daný zdroj nachází a naučí uživatele v něm hledat. Pokud je uživatel v knihovně
poprvé, bylo by vhodné, aby ho knihovník seznámil s pravidly a s jednotlivými
možnostmi vyhledávání v dané knihovně. (Kahounová, 2013)
Referenční služby se poprvé objevují v univerzitních knihovnách vysokých škol na
konci 19. století. V roce 1891 přednesl William B. Child projev ke klubu New York
Library Club, ve kterém uvedl: „Referenční práce je prostě pomoc knihovníka čtenáři i při seznamování se s komplikovaným katalogem, v odpovídání otázek, v krátkosti poskytnutí všeho, co je v jeho silách, aby umožnil přístup ke zdrojům knihovny,
za kterou je odpovědný.“ Tato jeho slova v podstatě dodnes slouží za „definici“
referenčních služeb. (Borovansky, 1993)
Ve stručnosti lze tedy shrnout, že zatímco referenční služby uspokojují široké spektrum v podstatě jednoduchých otázek uživatele, rešeršní služby již představují nepoměrně sofistikovanější přístup rešeršéra a jeho zkušenost a erudovanost v oboru.

1.7. Status rešeršéra
Podle charakteristiky uvedené v dokumentu Národní soustava povolání (databáze
povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR) by referenční knihovník specialista (rešeršér) měl být schopen pracovat samostatně a umět řešit problémy. Důležitým předpokladem je i jeho schopnost komunikovat s uživateli a
uspokojovat požadavky dle jejich zadání. Měl by být aktivní při hledání nových
metod k vyhledávání informací a měl by být schopen se přizpůsobovat technologickým inovacím v oboru. Určitě je žádoucí, aby rešeršér ovládal na velmi dobré
úrovni dva základní jazyky – češtinu a angličtinu. Znalost každého dalšího jazyka
je výrazným bonusem.
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Referenční knihovník specialista je placen v rámci tarifních tříd, přičemž podle jeho
konkrétní specifické činnosti může být ohodnocen v rozpětí 11. až 13. tarifní třídy.
Příklady této práce i jejího hodnocení vychází převážně z nařízení vlády č.222/2010
Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Nejčastěji požadované znalosti jsou:
•

Přehled o elektronických a jiných zdrojích

•

velký rozhled v knihovnických činnostech (akvizice, katalogizace, knihovní
systémy)

•

autorské zákony týkající se jeho práce

•

vyhledávací prostředí

•

Excel a Word.

Další vhodné dovednosti jsou:
•

orientace v nakladatelstvích a titulech

•

práce s elektronickými zdroji

•

schopnost vyznat se v převažujcí části knihovnických procesů

•

komunikace se zákazníky

•

znalosti různých strategií při hledání informací
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2. Národní lékařská knihovna
Národní lékařská knihovna (dále jen NLK) je největší knihovnou shromažďující
lékařskou literaturu v ČR. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České
republiky. Sídlí v ulici Sokolská 54, Praha 2 a dále využívá prostory Lékařského
domu v Sokolské 31. Menší pobočka NLK se ještě nachází přímo v komplexu ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí.

2.1. Historie NLK
Počátky NLK lze vysledovat až do roku 1726, kdy v rekonstruovaném Karolinu
byla otevřena univerzitní knihovna. Nacházely se zde tři fondy, a to právnický, historický a lékařský. Podle dochovaných zpráv z roku 1746 mohli studenti pročítat
1136 „Libri Medici“, tedy lékařských svazků. Poté byl 6. února roku 1777 vydán
dvorský dekret, kterým bylo rozhodnuto o spojení knihovny v Karolinu, tzv. Klementinské (původně jezuitské) knihovny a tří knihoven hrabat Kinských. Všechny
svazky tak byly shromážděny v budovách Klementina. Tato nově zbudovaná knihovna nesla název c. k. Univerzitní knihovna až do roku 1887. (Franc, 2001) Podstatné bylo, že tato nová knihovna obsahovala i knihy z lékařských fondů z Karolina. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Tehdejší uživatelé lékařského knihovního fondu však nebyli se službami knihovny
spokojení. Stěžovali si především na obsah knihovny (spousta titulů chyběla), po
stránce technické byla pro ně nevyhovující i otevírací doba. Na chybějící tituly a
vůbec celá témata si představitelé různých lékařských oborů několikrát stěžovali.
Navrhovali založení jednotlivých oborových knihoven. Financování fakulty však
probíhalo na erární bázi, tedy prostředky byly velice omezené, tudíž se nedalo očekávat, že z takto omezených prostředků se bude financovat založení specializovaných knihovních fondů. Nicméně fakt, že nejsou peníze, neznamenal, že poptávka
po chybějících lékařských zdrojích zanikne. Uspokojena byla tedy tato poptávka až
později (na počátku 19. století), a to na základě soukromých darů. Ty pocházely od
přednostů jednotlivých klinik a ústavů. Mezi nejznámější specializované knihovny
patřily tyto (Národní lékařská knihovna, 2002):
•

knihovna chirurgické kliniky – 1809 – založená profesorem Ignácem
Fritzem
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•

knihovna porodnické kliniky – 1819 – založená profesorem Antonínem
Jungmanem

•

knihovna oční kliniky – 1821 – založená profesorem Janem N. Fišerem

•

knihovna lékařské (interní) kliniky – 1827 – založená profesorem Juliem V.
Krombholzem

Přesto i samotná lékařská fakulta uvolnila (v roce 1807) nějaké finanční prostředky
na nákup alespoň několika základních periodik, jež byla pro potřeby lékařské obce
nezbytná. Celý proces půjčování a následného kolování těchto periodik mezi profesory a absolventy měl na starost děkan. Po jejich prostudování končila periodika
v zasedací síni fakulty Karolina, kde byla k dispozici pro další využití. Mimo jiné
mohly být jednotlivé články využity i při teoretické výuce mediků, která zde v zasedací místnosti probíhala. Problémem služby však byla její neefektivita. Přispívala
k tomu občasná ztráta periodik, nedodržování délky výpůjční doby a v neposlední
řadě také systém, kdy se děkani ve svém úřadu střídali po roce a museli tak poměrně
rozsáhlou agendu velice často předávat. Tato služba však skončila v roce 1812, protože politická situace značně snížila finanční rezervy fakulty. Společně se soustavnými problémy se ztrátami a vracením periodik již fakulta nebyla schopna tyto
služby finančně zajistit. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Jak už bylo uvedeno výše, nedostatek financí neznamená, že pomine samotná potřeba kvalitních služeb a poptávka po nich. Trvalo to celé dvě dekády, než se fakulta
odhodlala k dalšímu řešení. Roku 1836 začala jednat o vyčlenění financí na dokoupení chybějících ročníků periodik a jejich opětovného odebírání pro potřeby fakulty. Toto úsilí nakonec vyústilo v nový projekt, jímž bylo založení Lesemusea.
Také zde vznikla tzv. pražská lékařská škola, která došla uznání v tehdejším vědeckém světě. Ovšem to nebyl jediný počin této fakulty, neboť celá čtyřicátá léta se
nesla v duchu progresivního přístupu mladých lékařů, ale i docentů a profesorů k
prohlubování jejich odbornosti a k rozvíjení tehdy nejmodernějších diagnostických
metod. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Všechny tyto pokroky byly však nemyslitelné bez přístupu k odborným publikacím
z celého světa. Avšak kromě pasivního přejímání odborných poznatků se tito lékaři
odhodlali k založení vlastního časopisu, kde mohli prezentovat výsledky své činnosti. K tomuto účelu založili v roce 1844 fakultní časopis Vierteljahrschrift für die
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praktische Heilkunde. Velký podíl na prosazování všech změn, které vedly ke stoupající prestiži Lékařské fakulty, měl tehdejší ředitel lékařských studií profesor Ignác Nádherný. Také založení Lesemusea a fakultního časopisu bylo možné díky
jeho iniciativě. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Koncept pro nově vytvořené Prager medizinisches Lesemuseum vznikl v únoru
roku 1841. Samotné Lesemuseum bylo založeno 6. ledna 1841 a sídlilo v Martinské
ulici č. 418 na Starém Městě. V úvodu shrnoval historií dosavadních pokusů o kvalitní zajištění potřebné odborné literatury pro profesory a studenty lékařských
oborů. Vzhledem k problémům s finanováním i samotnou organizací služby to nebyla příliš pozitivní zpráva. Dále byla zmíněna nutnost mít vlastní, dobře financovanou a vedenou knihovnu a spolek. Spolek měl zajistit studentům možnost pročítat
i zahraniční (německá, francouzská a anglická) periodika. Akvizice se měla starat
krom zajišťování periodik i o koupi monografií, zejména těch drahých. Čítárna
měla být pro potřeby všech členů fakulty někde poblíž. Výpůjčky byly většinou
prezenční, v některých případech byly umožněny i výpůjčky absenční. Poplatek
byl roční, a to 5 – 6 zlatých. V čele spolku stáli ředitel lékařských studiíí, děkan
fakulty a další čtyři členové, kteří byli voleni na období jednoho roku. Tehdejším
ředitelem byl právě Ignác Nádherný, který se zásadně zasloužil o podněty k založení spolku i samotného Lesemusea. Společnými silami pak měli členové spolku
obstarávat i provoz Lesemusea. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Původní koncept Lesemusea byl nakonec přijat, avšak s několika doplňky. V nich
se například upřesnily role a vzájemné postavení fakulty a spolku. Fakulta se zavázala pořizovat publikace a zakoupit vybavení místností. Pakliže by došlo k ukončení činnosti spolku, publikace by automaticky připadly fakultě. Spolek měl mít na
starosti ostatní věci týkající se chodu instituce, které by zajišťoval výnosem z členských příspěvků, jako například pronájem a dozorce. (Národní lékařská knihovna,
2002)
Zanedlouho po založení mělo Lesemuseum již 86 členů. Otevírací doba knihovny
byla od 9 do 13 a po polední přestávce od 15 do 21 hodin, samozřejmě kromě neděle
a svátků. Ještě v tom samém roce přibyla velmi důležitá činnost, kdy se v posluchárně Karolina začaly pořádat pravidelně vědecké schůze, kde se jednak přednášelo, a také diskutovalo. Účastnili se jich především pražští lékaři. Zpočátku byly
přednášky spíše všeobecné, postupem času se však stále více specializovaly a v roce
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1844 už to byly například přednášky věnované porodnictví či očnímu lékařství. Postupem času tam měly přednášky již všechny hlavní oborové knihovny uvedené
výše. Knihovna Lesemusea se díky nákupům i darům rozšiřovala opravdu rychle
hned od začátku svého působení. Roku 1845 už uchovávala přes 2200 svazků. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Roku 1849 byla knihovna přestěhována do areálu Karolina, konkrétně do tzv. Stockhausu či Buquoyského domu v Celetné ulici. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Přestože předchozí umístění v Martinské ulici nebylo příliš vzdálené, přece jen už
teď měli učitelé i studenti do knihovny pohodlnější přístup. Knihovna Lesemusea
prosperovala, což je patrné i z údajů katalogu z roku 1888, kde je uvedeno 3525
titulů a 313 odebíraných periodik. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Na přelomu století však došlo k opětovnému poklesu finančních prostředků, což se
projevilo na stagnaci knihovny. Její situace se zhoršila natolik, že v roce 1909 byla
knihovna nabídnuta zdarma dvěma ministerstvům ve Vídni (vnitro, školství), která
tak měla pomoci knihovnu zachovat. Původní plán byl, aby byla knihovna přestěhována do všeobecné nemocnice. To však nebylo možné, neboť nemocnice neměla
žádný volný prostor. Knihovna tak setrvala na svém místě, tedy ve Stockhausu, po
většinu doby trvání první světové války. Ke konci války musela být kvůli naprostému nedostatku zdrojů uzavřena. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Řešení stavu knihovny přišlo na řadu až roku 1922. Prostory knihovny a čítárny
byly postupně opraveny, dluhy za předplatné periodik uhrazeny Ministerstvem
zdravotnictví ČSR, a také dlužná částka za nájem budovy byla uhrazena. (Národní
lékařská knihovna, 2002) V té době se začal první knihovní zákon (1919) postupně
zavádět do praxe jednotlivých knihoven. Podle tohoto zákonu měla mít každá větší
obec svou vlastní knihovnu. Cílem bylo povznést všeobecnou úroveň vzdělanosti
mezi obyvateli. Díky tomuto zákonu máme jednu z nejhustších knihovnických sítí
a největší počet knihoven v přepočtu na jednoho obyvatele. (Burgetová, 2009)
Tento zákon však řešil zejména elementární problémy a potřeby knihovnictví v
nově vzniklé republice. Avšak specializovaná odborná (národní lékařská) knihovna
vyžadovala přece jen kvalifikovanější a sofistikovanější přístup, aby mohla odpovídat vysokým standardům. Bylo tedy zřejmé, že vláda bude muset podniknout rozhodné kroky k obnovení prestiže národní lékařské knihovny. Jedním z předpokladů
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byla i potřeba zrevidovat knihovní fond. O to se tehdy zasloužil zejména historik
Ondřej Schrutz. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Roku 1923 už knihovna spadala pod vlastnictví Československé republiky. Její
správu pak obstarávalo Ministerstvo školství ČSR. O rok později byla zpřístupněna
volně všem čtenářům. Od roků 1931 měla knihovna i nové umístění – v nově zbudované knihovně, která patřila pod Lékařský dům. Tyto dvě knihovny se propojily.
Ne všechny knihy ale byly přestěhovány do nové lokace. Některé, zvláště ty starší,
si převzal profesor Schurtz do svého Ústavu dějin lékařství. Dnes tvoří součást jeho
knihovní sbírky. (Národní lékařská knihovna, 2002)

2.2. Národní lékařská knihovna od roku 1947
Po druhé světové válce se Národní lékařská knihovna rozdělila na dvě samostatná
pracoviště. Byla to Ústřední lékařská knihovna, která se později (1949) přejmenovala na Státní lékařskou komisi (SLK) a Zdravotnické dokumentační středisko, jež
bylo finančně zajišťováno ministerstvem zdravotnictví. Také tento útvar podlehl
změně názvu, když byl v roce 1952 přejmenován na Ústav pro zdravotnickou dokumentaci. (Národní lékařská knihovna, 2002)
V roce 1961 došlo k další organizační změně. SLK byla vyňata z působnosti Ministerstva školství ČSR a stala se organizační složkou Ústavu pro zdravotnickou
dokumentaci, čímž automaticky přešla pod gesci Ministerstva zdravotnictví ČSR.
Celý ústav pak nesl oficiální název Státní ústav pro zdravotnickou dokumentační a
knihovnickou službu (SÚZDKS) až do roku 1977. V 70. letech se ústav podílel i na
rozvoji mezinárodní spolupráce v rámci zemí tehdejší RVHP. Od roku 1977 byl
název opětovně změněn, tentokrát na kratší formu – Ústav vědeckých lékařských
informací (ÚVLI). Tento název již přečkal i „sametovou revoluci“ a teprve v roce
1992 byl z rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR přejmenován na současnou Národní lékařskou knihovnu. Byla jí též svěřena funkce Dokumentačního centra WHO
pro ČR. (Národní lékařská knihovna, 2002)
Ačkoli NLK v celé své historii prošla mnohými organizačními změnami i několikerým přejmenováním, všichni její „předchůdci“ mají nemalou zásluhu na její současné podobě. Bylo to zejména Prager medizinisches Lesemuseum, které „...sehrálo mimořádnou úlohu jak v dějinách pražské Lékařské fakulty a rozvoji lékař-
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ských věd na její půdě, tak i v procesu doškolování praktických lékařů, a představuje důstojného předchůdce Národní lékařské knihovny.“ (Národní lékařská knihovna, 2002, s. 6)

2.3. Rešeršní služby
Z mnoha knihovních služeb to jsou právě rešeršní služby, na které se tato práce
primárně zaměřuje. Nejde jen o jejich pouhý popis, ale o to, jak tyto služby uživatelé knihovny využívají a jak jsou s výsledky těchto služeb spokojeni. Méně zkušeným či zcela nezkušeným uživatelům vychází NLK vstříc i na svých webových
stránkách, kde hned v úvodu nabízí zjednodušenou definici rešeršních služeb. Poté
jsou uživatelé seznámeni s tím, kdy tyto služby využít a o jaký typ konkrétní služby
se může jednat:
•

Retrospektivní vyhledávání v českých a slovenských zdrojích

•

Retrospektivní vyhledávání v zahraničních zdrojích

•

Citovanost z báze Web of Science

•

Impakt faktor vybraných titulů časopisů z báze Journal citation Reports

•

Poradenství ke všem nabízeným zdrojům

Na webu knihovny je elektronický formulář pro rešerše, kde je mimo jiné i poznámka, že pro neregistrované uživatele je připojen poplatek 30 korun. Dále jsou
tam informace o využívání osobních údajů v NLK. Připojeno je ještě prohlášení o
osobním a volném využití dle „Zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon), oddíl 2,
par. 30 - Volná užití.“. Pro lepší porozumění nabízených možností jsou u formuláře
vypsány databáze, v nichž se vyhledává. Rešerším se věnuje celé rešeršní oddělení
„Oddělení informačních a speciálních služeb“, a počet pracovníků zahrnuje v součtu
6,5 úvazku. (Lesenková, 2018)

Z přehledu ročních zpráv je patrné, že počet zpracovaných rešerší se za poslední
roky moc nemění. Největší výkyv (pokles) nastal v roce 2012, kdy počet rešerší
klesl téměř na polovinu oproti roku 2010. V následujícím roce (2013) došlo k mírnému nárůstu, v následujících dvou letech již počet vypracovaných rešerší opět poměrně výrazně vzrostl. V posledních dvou letech sice mírně klesl, ale rozhodně
nijak výrazně, což je patrné z následujících údajů; (rok/počet zpracovaných rešerší):
2014-3759, 2015-3847, 2016-3130, 2017-3306. Tato čísla jsou výrazně vyšší, než
24

tomu bylo například v roce 2012 – tehdy to bylo pouze 2626 rešerší. Nicméně výsledku z roku 2010 (4697) již do dnešní doby nebylo dosaženo. (Národní lékařská
knihovna, 2011–2018)

Roční počet rešerší v NLK
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Obrázek 1. Počet rešerší v Národní lékařské knihovně (Národní lékařská knihovna, 2011–2017; Kolín, 2018)

Pro porovnání uvádím počet vypracovaných rešerší vybraných institucí z oficiálních statistických ročenek, jež také vydává Národní lékařská knihovna.
Instituce

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017

2016

VSI celkem1

14362

14400

12698

12118

12250

13225

11032

10801

N Homolka2

418

379

393

405

413

423

365

375

IKEM Praha3

205

280

273

210

326

319

293

222

MOÚ Brno4

420

325

335

692

720

650

180

163

5

567

568

574

562

550

565

898

752

NCONZO Brno6 324

391

355

411

356

226

214

210

3. LF UK Praha7 727

834

951

431

551

472

432

442

SZÚ Praha

Tabulka 1. Počet rešerší v různých institucích (Národní lékařská knihovna, 2010–2018)

Z přehledu je patrné, že v absolutních číslech počet rešerší celkově ve všech institucích
poklesl. Například rozdíl v počtu rešerší mezi roky 2010 a 2017 činí asi 3 500. Jak je zřejmé

1

Všechny instituce celkem
Nemocnice Homolka
3
Institut klinické a experimentální medicíny
4
Masarykův onkologický ústav
5
Státní zdravotní ústav
6
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů
7
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
2

25

z grafu, nejedná se však a graduální pokles, neboť v letech 2012 až 2015 byla tato čísla bez
větších výkyvů. Znatelnější pokles byl zaznamenán opět v posledních dvou letech. Přesto
některé z uvedených institucí zaznamenaly naopak vzestup v počtu rešerší oproti roku 2010
(IKEM Praha, SZÚ Praha). Z uvedeného grafu se však vytrácí skutečnost, že některé organizace svou rešeršní činnost zcela ukončily, což má samozřejmě velký vliv na konečný
počet požadovaných a vypracovaných rešerší. Na druhé straně lze předpokládat, že žadatelé
rešerší se v takovém případě obrátili na jiné ústavy, kde rešerše stále vypracovávají. (Ná-

rodní lékařská knihovna, 2011 – 2018)
Zajímavý je i přehled využívaných databází v NLK.
Z českých databází se nejčastěji využívají BMČ, MEDVIK a od roku 2015 také

Théses.cz + repositář univerzity Karlovy (2017). (Kolín, 2018)
Ze zahraničních databází to je MEDLINE a CINAHL. Do roku 2018 ještě i EMBASE ale u něho byl k 1. 1. 2018 zrušen odběr. (Kolín, 2018)

2.4. Zdroje rešeršních služeb
V tabulce jsou uvedeny zdroje, z nichž čerpají rešeršéři NLK. Licencované zdroje
získává knihovna jejich předplacením z vlastních fondů, anebo z grantů.
Název

Přístupnost Popis

American Physio- Volně pří- Knihy i časopisy vydávané touto společností. Nově vydaná
stupný zdroj čísla jsou přístupná až po dvanácti měsících.
logical Society
Bentham Open Ac- Volně pří- Nakladatelství lékařských časopisů. Zabývá se všemi hlavstupný zdroj ními disciplínami vědy, lékařství a technologií. Je to volně
cess
přístupný zdroj.

Bibliographia me- Volně pří- Bibliographia medica Čechoslovaca je databáze vytvodica Čechoslovaca stupný zdroj řená Národní lékařskou knihovnou. Eviduje veškerou
lékařskou a zdravotnickou publikační činnost na území
České a Slovenské republiky. Zároveň eviduje i práce
českých a slovenských autorů v zahraničí. Zpracovávají
se v ní monografie, periodika, články i abstrakta. Díky
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nástupu a využití počítačů je od roku 1978 zahájeno automatizované zpracování BMČ. Dříve se Bibliographia
medica Čechoslovaca vydávala v tištěné podobě, později (1996) i na kompaktních discích. Od roku 1999 je
přístupná online. Počínaje rokem 2001 se už nezpracovává slovenská část produkce, protože Slovensko vytvořilo vlastní databázi. (Maixnerová, 2001)

Bibliographia me- Volně pří- Po oddělení od BMČ v roce 1997 vznikla samostatná slovenstupný zdroj ská databáze. Používá slovenský překlad MESH.
dica Slovaca
Abs- Licencovaný zdroj
tracts (Ovid)
Biological

BioMedCentral

Zabývá se biologií a biomedicínou. Retrospekce 1990 až
2008. Obsahuje přes 12 milionů záznamů ze 4 500 periodik.

Volně

pří- Vydavatel časopisů z oblasti medicíny a biologie. Zpřístupstupný zdroj ňuje přes 290 periodik. Periodika jsou vydávána přes Open
Access.

CINAHL Complete Licencovaný zdroj

Zabývá se ošetřovatelstvím a nelékařskými obory. Obsahuje
přes 5 milionů záznamů z 5 400 periodik. Retrospektiva je u
některých až do roku 1937.

Directory of Open Volně pří- Databáze volně přístupných periodik. Počítá se sem i regisstupný zdroj trace, pokud je nezpoplatněná. Odkazuje na recenzované čaAccess Journals
sopisy ve všech jazycích a ze všech zemí, pokud mají ISSN.

eBooks on EBSCO- Licencovaný zdroj
host

Obsahuje sedm stažitelných e-knih. Je potřeba mít čtecí zařízení. Off-line výpůjčka je na čtrnáct dní a vytisknout lze jen
60 stran textu.

EBSCOhost

Licenco-

Databáze zpřístupňující licencované databáze. Pro knihovnu

vaný zdroj

zpřístupňuje: CINAHL Complete, eBooks on EBSCO-

host, GreenFILE, Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE Complete.
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Electronic Journals Volně pří- Přehledně ukazuje přístupnost a údaje jednotlivých časopisů
stupný zdroj z různých oborů. Rozhraní je v anglickém a německém jaLibrary – EZB
zyce.

European
for All

Health Volně pří- Producentem je WHO. Jsou zde statistiky zdravotní péče
stupný zdroj v evropských státech.

Based LicencoMedicine Reviews vaný zdroj

Sbírka databází podporujících EBM (Evidence based medi-

(Ovid)

Register of Controled Trials, Cochrane Database of Syste-

Evidence

cine). Zpřístupňuje: ACP Journal Club, Cochrane Central

matic Reviews, Cochrane Methodology Register, Database of Abstracts of Reviews of Effects, Health Technology Assessment, NHS Economic Evaluation Database, EBM Reviews Full Text.
HighWire Press

Volně

pří- Zpřístupňuje elektronické verze knih, článků a sborníků od
stupný (čás- nezávislých vědeckých vydavatelů. Některá periodika zpřítečně) zdroj

stupňuje až po dvanácti měsících. Obsahuje až 2,5 milionů
článků.

IngentaConnect

Volně

pří- Databáze článků z různých časopisů a různých oborů. Obsastupný (čás- huje 5 milionů článků z 12 000 časopisů. Volný zdroj do
tečně) zdroj

úrovně abstraktů. Některé full-textové články už jsou zpoplatněné.

J-Stage
nal@rchive
Journal
Reports

Jour- Volně pří- Archiv agentury Japan Science and Technology Agency.
stupný zdroj Plné texty japonských vědeckých časopisů.
Citation Licencovaný zdroj

Karger Journals

zemí. Vypočítává impakt faktor k jednotlivým titulům.

Licenco-

Online časopisy z oblasti biomedicíny z vydavatelství Kar-

vaný zdroj

ger.

Willi- Licencoams & Wilkins (ar- vaný zdroj
Lippincott,

Přehled titulů časopisů ve Web of science dle oborů nebo

Nejnovější a nejcitovanější časopisy o výzkumu a vývoji
v klinických oborech.

chiv)
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Manuscriptorium

Volně

pří- Zpřístupňje informace o historických zdrojích a knihovnu
stupný (čás- zdigitalizovaných dokumentů od knihoven, muzeí a archivů.
tečně) zdroj

MEDLINE (Ovid)

Licenco-

Báze složená ze tří indexů: International Nursing Index, In-

vaný zdroj

dex to Dental Literature a Index Medicus. Je to nejstarší používaná bibliografická báze článků. Retrospekce až do roku
1946.

Com- Licencoplete (EBSCOhost) vaný zdroj
MEDLINE

Poskytuje bibliografické informace a plnotextový přístup
k více než 2 500 časopisům.

MKN-10 Meziná- Volně pří- Soustava položek, nosologických jednotek. Uvádí jejich porodní
klasifikace stupný zdroj pis a analýzu projevů v různých zemích a obdobích.
nemocí a přidružených

zdravotních

problémů
Nature Publishing

ProQuest

Licenco-

Vydavatelství lékařských, medicínských a jiných oborů.

vaný zdroj

Díky grantu jsou některé jejich tituly zpřístupněny NLK.

Licenco-

Tato databáze zpřístupňuje přes 3 000 fulltextových časopisů

vaný zdroj

skrze jiné databáze.

Public Library of Volně pří- Nezisková organizace vydávající open access časopisy, které
stupný zdroj jsou indexované a recenzované.
Science (PLoS)
PubMed Central

Volně

pří- Zpřístupňuje plné texty článků z biomedicinských časopisů.
stupný zdroj Retrospekce je proměnlivá podle daného periodika. Někde
jsou od archivované od počátku, a jiné jen několik let.

PubMed

Volně

pří- Obsahuje přes 16 milionů citací z databáze Medline a odkaz
stupný zdroj na plné texty. Je to databáze U.S. National Library of Medicine. Retrospekce sahá až do roku 1950.

SciELO

Volně

pří- Zpřístupňuje vědeckou literaturu ze Španělska, Portugalska
stupný zdroj a zemí Latinské Ameriky. Většina článků je v portugalštině
a španělštině. Některé mají anglické abstrakty nebo jsou přeložené.
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ScienceDirect (ar- Licencovaný zdroj
chiv)
SpringerLink

Zpřístupňuje přes 250 000 článků z několikaoborových časopisů. Dostupné jsou pouze články do roku 2009.

Licenco-

Zpřístupňuje 45 fulltextových časopisů nakladatelství Sprin-

vaný zdroj

ger Verlag a volné i licencované časopisy vydavatelství
Kluwer/Springer.

Taylor & Francis Volně pří- Umožňuje přístup ke všem Open Access časopisům od nastupný zdroj kladatelství Taylor & Francis.
Open Access
Web of Science

Licenco-

Největší a nejvýznamnější citační databáze v oblasti vý-

vaný zdroj

zkumu a vývoje. Umožňuje vyhledávání podle různých kritérií. K autorům zobrazuje Hirschův index a nabízí citovanost jednotlivých autorů.

It? Volně při- Bibliografický slovník eponym. Poskytuje životopisná data
stupný zdroj o autorech, kteří utvářeli odborné termíny, a odkazy na litewhonamedit.com
Who

Named

raturu. Zároveň popisuje pojmenované jevy.

Wiley Online Lib- Licencovaný zdroj
rary (archiv)

Zpřístupňuje články a časopisy vydavatelství Wiley. Rozsah
témat je velký, od obchodu přes práva až po medicínu a psychologii.

MedOne Licencovaný zdroj
Education
Thieme

Zpřístupňuje kolekce knih z klinické a teoretické medicíny.

Tabulka 2. Databáze přístupné v Národní lékařské knihovně.

2.5. Ostatní služby
Další užitečnou službou uživatelům knihoven je umožnění přístupu ke svému knihovnímu fondu. Týká se to v zásadě všech knihoven, tedy i Národní lékařské knihovny. Její knihovní fond čítá 420 000 knihovních jednotek (Ročenka NLK, 2016).
NLK poskytuje prezenční vyhledávání jednotlivých titulů, vyhledávání a zapůjčování absenčních knihovních jednotek, a kromě těchto služeb nabízí také meziknihovní služby, jež zahrnují jak výpůjční služby, tak i kopírování dokumentů. Výpůjčky a reprografické služby jsou propojeny s MVS a MMVS (Lesenková, 2013).
Dále jsou to referenční služby, které pomáhají uživatelům orientovat se ve zdrojích
a službách nabízených knihovnou a nalézt relevantní zdroje k tématům, jimiž se
chtějí zabývat. Součástí těchto referenčních služeb jsou i konzultace, kde mohou
30

pracovníci knihovny poradit i s vhodnými postupy vyhledávání na internetu a ve
vyhledávacích zdrojích. Už při samotné registraci v knihovně ukazují pracovníci
uživatelům, jak se pohybovat v jejich systému Medvik, jak si knihovní jednotky
vyhledávat a objednávat. Ke všem těmto službám může mít uživatel přístup i elektronicky, tedy pomocí e-mailové komunikace, aniž by se osobně do knihovny dostavil. Oba způsoby této služby, osobně i elektronicky, mají také své interní označení a jsou zahrnuty pod pojmem „íčko“. (Lesenková, 2013)
Národní lékařská knihovna však nenabízí jen služby vyhledávání a reprografické
služby. Nedílnou součástí knihovny je i snaha o vzdělávání svých uživatelů, které
může probíhat formou přednášek či e-learningu. Tyto elektronické kurzy probíhají
v NLK od roku 2010. Knihovna se tak prostřednictvím těchto terciárních služeb
snaží o celoživotní vzdělávání lékařů, ale i lékařských knihovníků. U knihovníků
se tyto služby primárně zaměřují na schopnost samostatného vyhledávání ve vhodných specializovaných zdrojích, aby bylo možné v co nejkratším čase nalézt relevantní témata pro lékařské uživatele i laiky. (Lesenková, 2013)
Mimo celoživotního vzdělávání se pořádají jednorázové akce nebo i cykly pro informační vzdělávání uživatelů a obecně pro celkovou zdravotní gramotnost občanů.
Samozřejmě nemusí jít o kurzy pouze pro jednotlivce, ale také pro různé organizace
podle jejich vlastních specifických požadavků (Lesenková, 2013).
2.5.1. MeSH
MeSH (Medical Subject Heading) slouží k indexaci lékařských dokumentů. Je to v
podstatě MDT (mezinárodní desetinné třídění), ale se zaměřením na medicínské
obory. (NLK - National Medical Library, 2012)
Byl vytvořen a je dále upravován a doplňován United States National Library of
Medicine. Byl předveden roku 1960 a jeho tištěná verze byla ukončena roku 2007.
Nyní je MeSH přístupný on-line, a to přes databázi Medline/Pubmed, ve které se
používá k indexaci dokumentů. MeSH je původně tvořen v anglickém jazyce, ale
mnoho zemí jej překládá do svých vlastních jazyků. Postupně se překládá i do
českého jazyka a to má na starosti právě NLK, která má na to i vlastní oddělení.
(NLK - National Medical Library, 2012)
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2.5.2. Systém MEDVIK
Národní lékařská knihovna provozuje také MEDicínskou VIrtuální Knihovnu. Je to
knihovní informační systém umožňující přístup ke katalogům zapojených
knihoven. Zároveň umožňuje přístup k elektronickým zdrojům, jež jsou přístupny
v NLK. To samozřejmě platí jen pro registrované uživatele knihovny. (NLK National Medical Library, 2012)
Zapojené knihovny jsou:
•

Národní lékařská knihovna

•

Krajská zdravotní centra a. s. – Děčín, Chomutov, Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem, Most, Teplice

•

Institut klinické a experimentální medicíny*

•

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví*

•

Medicínský index, o. p. s.

•

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů

•

Oblastní nemocnice Náchod a. s.

•

Oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví ČR

•

Státní ústav pro kontrolu léčiv

•

Ústav hematologie a krevní transfuze*

*Tyto knihovny se na vývoji systému spolupodílely. (NLK - National Medical
Library, 2012)
MEDVIK vznikl jako dílčí cíl projektu: „MŠMT LI200023 Medvik – medicínská
virtuální knihovna – síťové sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum
v medicíně“. Spuštěn byl roku 2006. (NLK - National Medical Library, 2012)
MEDVIK je systém pro knihovny a poskytuje množství aplikačních modulů.
•

administrace nastavení, audit, statistiky

•

akvizice, katalogizace, autority

•

evidence publikační činnosti

•

správa seriálů a fondů

•

výpůjční protokol, cirkulace, MVS, MMVS, DDS

•

Z39.50 server/klient
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NLK jako výhradní vlastník a provozovatel MEDVIKu může poskytovat licence
k používání systému a nabízí i technickou pomoc při implementaci i údržbě
systému. (NLK - National Medical Library, 2012)
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3. Výzkum uživatelů rešerší
Výzkum si klade za cíl charakterizovat klasického uživatele rešeršních služeb v
Národní lékařské knihovně. Jejich charakteristika bude zpracována na základě dat
získaných z tištěných a elektronických dotazníků. Určitou přidanou hodnotou k datům z těchto dotazníků by měla být zjištění z uskutečněných strukturovaných rozhovorů. Hlavní smysl a užitečnost tkví v lepším porozumění uživatelům při osobním styku. Všechny takto nabyté poznatky by měly posloužit k lepší zpětné vazbě,
k tomu, aby se nabízené služby uživatelům daly i nadále zlepšovat. Bude-li tedy
znám jakýsi profil či charakteristika uživatelů, lidí, kteří tyto služby využívají a
budou využívat, bude snazší jednotlivé úpravy a zlepšení provádět.

3.1. Konstrukce a volba dotazníku
Jako základ pro tento výzkum jsem zvolil sbírání jednotlivých dat pomocí dotazníků. Mým cílem je charakterizace uživatelů a domnívám se, že právě dotazníky
jsou pro toto téma ideálním prostředkem.
3.1.1. Dotazníky
Dotazníky pro zjišťování hromadných dat se využívají jak pro kvantitativní, tak i
kvalitativní výzkum. Pro účel tohoto výzkumu jsem upřednostnil dotazníky kvantitativní, které jsou sice kratší a méně náročné, přesto splňují základní požadavky
pro potřebný sběr dat. Na jejich základě se vyhodnocují určité skutečnosti jako názory, postoje nebo preference ať už jednotlivců či celých vybraných skupin. Dalším
výsledkem dotazníkového šetření může být i určitá charakterizace dotazovaných
uživatelů. Právě pro výše zmíněné charakteristiky bylo pro tento účel zvoleno dotazníkové šetření. (Dillman, 2008)
Dotazníky se dělí podle způsobu komunikace s dotazovanými. Jsou dotazníky
osobní, písemné, telefonické a prostřednictvím internetu.
Hlavní předností osobního dotazníku je největší přesnost informací, a také vysoké
procento jejich návratnosti. Další výhodou je možnost určovat tempo a pořadí jednotlivých otázek, které může rešeršér přizpůsobovat okamžitým potřebám či dotazům respondenta. Je to právě osobní přítomnost tazatele, která může vést k okamžitému vysvětlení jakéhokoliv dotazu, a navíc to může vést k položení dalších
dotazů uživateli, které z dané situace mohou vyplynout a považuje-li je tazatel za
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vhodné a potřebné. Samozřejmě největší překážkou je skutečnost, že respondenty,
kteří budou souhlasit s osobním dotazníkem, není vůbec jednoduché nalézt a setkání s nimi domluvit. (Dillman, 2008)
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsem zvolil osobní dotazník jako účinný
nástroj k získání přesnějších odpovědí uživatelů. Při tomto osobním zapojení se
jednotliví respondenti mohli kdykoliv zeptat na problém, který jim nebyl úplně srozumitelný nebo jej z dostupných informací nepochopili. Dalším kladem osobního
dotazníku je fakt, že jej respondenti psali hned po vyplnění rešeršního formuláře,
tudíž měli jasnější představu co napsat do dotazníku, než by tomu bylo s odstupem
několika dnů či týdnů. A v neposlední řadě jsem ocenil možnost nabídnout jim přímou participaci v mluvené části dotazování. (Dillman, 2008)
Písemný dotazník měl svého času tu výhodu, že byl levný. Předtištěný formulář se
vložil do obálky a poslal adresátovi. Vzhledem k postupující modernizaci a elektronizaci je dnes již tato metoda zastaralá a v podstatě nevyhovující. Navíc už ztratila i tu přednost, že byla levná, protože poštovní poplatky velmi zdražily. Problémem písemného dotazníku je potřeba znát adresy uživatelů, a také jeho malá návratnost. Pro některé vybrané adresáty se může jednat o „nevyžádanou poštu“ a
prostě takový dotazník ignorují. Nevýhodou ve srovnání s osobním dotazníkem je
jednoznačně absence uživatele, kdy nemohou být kladeny a vysvětlovány doplňující otázky a je tak možné, že respondent na některé otázky vůbec neodpoví. (Dillman, 2008)
Písemný dotazník jsem pro potřeby tohoto výzkumu nepoužil jednak kvůli nevýhodám, jež jsem popsal výše, a zároveň kvůli možné časové prodlevě. Potřeboval jsem
se ptát lidí hned po vyplnění formuláře, ale někteří respondenti mohou na doručený
dotazník reagovat až po několika dnech, možná i týdnech, případně nereagovat vůbec. (Dillman, 2008)
Jestliže bylo uvedeno, že v minulosti byly předností písemných dotazníků cenové
náklady, v případě telefonního šetření to bylo zcela naopak, kdy poplatky telefonních operátorů byly poměrně vysoké a obvolání několika respondentů by se rozhodně do nákladů negativně promítlo. Tento problém je v dnešní době spíše irelevantní, neboť telefonní tarify jsou cenově podstatně přívětivější. Kladem této telefonické komunikace je opět přítomnost tazatele a z toho vyplývající možnosti klást
relevantní dotazy, určovat tempo, pořadí i počet těchto otázek a pružně reagovat na
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konkrétní situaci. K tomu bych rád zmínil ještě další pozitivní stránku tohoto dotazníku, totiž jeho návratnost, která však na druhé straně naráží na jeden zcela zásadní problém. V dnešní době je zcela běžné, že telefonních nabídek různých služeb
a produktů využívá mnoho podnikatelských subjektů a lidé obecně mají tendenci
příchozí hovory z pro nich neznámého čísla ignorovat. Podle zjištění Dona Dillmana na jeden úspěšný telefonát padne dvanáct až dvacet neúspěšných. Další nevýhodou je nekonzistentnost vzorku, protože u mladší populace a u mužů je menší
návratnost. (Dillman, 2008)
Telefonní dotazování jsem nezvolil pro stejný důvod jako písemný dotazník – vzorek takto oslovených respondentů by byl příliš malý, což by snižovalo výpovědní
hodnotu pro účely tohoto výzkumu. A znovu chci zdůraznit, že jsem se obával příliš
malé, a tedy nereprezentativní návratnosti. (Dillman, 2008)
Internetové šetření je pro potřeby mého výzkumu velice vhodné a má několik pozitivních stránek. Jednak je to rozhodně nejlevnější způsob dotazování. Další předností je jeho rychlá návratnost, která může být v řádu hodin či dokonce minut. Počítačové vybavení s přístupem k internetu je dnes již samozřejmostí. Takže zbývá
přehled aktualizovaných e-mailových adres a požadavky pro internetové šetření
jsou splněny. Nutným předpokladem je také počítačová gramotnost, což může být
obtížné pro starší uživatele. Určitým problémem internetového dotazování může
být snaha přesvědčit jednotlivé respondenty, aby dotazník vyplnili, protože z webových prohlížečů se na ně dennodenně valí spousty reklamních sdělení, nabídek,
žádostí o hodnocení jednotlivých služeb apod. a hrozí, že tím vším budou zahlceni.
(Dillman, 2008)
Stejně jako při použití tištěného formuláře je užitečné a přínosné osobní dotazování
respondenta, tak i při použití elektronického formuláře lze využít elektronické dotazování.

S využitím webové aplikace Google Forms (případně jiné aplikace či

programu) se vytvoří specifický dotazník (elektronický formulář), který bude uživatel vyplňovat. K tomuto dotazníku získá respondent přístup přes elektronickou
objednávku rešerší na stránkách knihovny. Ve spodní části této objednávky se
umístí zvýrazněný text, ve kterém je respondent požádán o spolupráci při výzkumu.
A po kliknutí na uvedený odkaz se dostane k samotnému elektronickému formuláři.
Tedy vyplnění objednávky a následně i elektronického dotazníku je velice rychlé a
je tedy možné tyto výsledky okamžitě zpracovat. (Dillman, 2008)
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3.1.2. Rozhovory
Rozhovory patří mezi kvalitativní způsob sběru dat. Jedná se o přímé tázání respondenta
(individuální rozhovor) či skupiny (skupinový rozhovor) respondentů. Dotazování může
být skrze osobní setkání nebo médium (telefon, internet). Respondenta se ptá jen jeden
člověk, nejlépe odborník. Na rozhovoru je těžké přimět tázaného povědět jeho pravé názory. Musí se odbourat psychické bariéry a tazatel musí odhadnout, kdy se na co ptát, kdy
zpomalit průběh rozhovoru a podobně. Další (těžší) částí je nevnutit dotazovanému (byť
omylem) svůj názor. (Švarcová, 2005)
Rozhovory se podle struktury otázek dále dělí na:
•

Strukturovaný rozhovor – otázky jsou předem jasně dané a jejich případné
alternativy také. Tazatel většinou určí dané otázky a další již nepřidává. (Švarcová,
2005)

•

Polostrukturovaný rozhovor – otázky jsou dané, ale tazatel může, pokud to situace
žádá, přidat otázku pro doplnění či lepší pochopení odpovědi dotazovaného.
(Švarcová, 2005)

•

Nestrukturovaný rozhovor – tazatel má v tomto případě také daný okruh otázek,
ale jejich pořadí, výběr či forma záleží na něm samém. (Švarcová, 2005)

Výběr typu rozhovorů a vybraného vzorku jednotlivých respondentů záleží na konkrétním
problému, jež se pomocí tohoto rozhovoru snažíme vyřešit. (Švarcová, 2005)
Všechny metody mají svá pro a proti a ani rozhovory s uživateli nejsou výjimkou.
Výhodou je vysoká a většinou i stoprocentní návratnost. Nestává se příliš často, aby respondent rozhovor neočekávaně sám ukončil. Další výhodou je, že dotazovaného má tazatel před sebou, a tak může sledovat jeho reakce na jednotlivé otázky. Tyto reakce se totiž u
jednotlivých uživatelů mohou lišit, a tím i poskytnout další data. Navíc při nestrukturovaném dotazníku to dává tazateli možnost upravovat otázky podle těchto reakcí. Ať už jde o
jejich pořadí nebo i formu. (Hendl, 2005; Punch, 2015)
Nevýhodou je náročnost rozhovorů. Měl by ho vést odborník. Jednak je nutné získat si
důvěru respondenta, aby byl přístupný a pokud možno i pozitivně naladěn. Chceme totiž
slyšet jeho reálné myšlenky, co si o daném tématu myslí, a ne takové odpovědi, o kterých
má dojem, že jsou od něj očekávány. Navodit prostředí takové důvěry může i chvíli trvat,
což je jistě náročnější na potřebný čas, zejména pokud jde o rozhovor nestrukturovaný.
S vytvořením takového důvěrného prostředí je spojena i další psychologická výzva, totiž
dokázat odhadnout náladu respondenta, případně zaznamenat změny v jeho chování, které
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se mohou negativně projevit na jeho odpovědích. Další nevýhoda může jít na vrub samotného výzkumníka (tazatele). Ten totiž může třeba i nevědomě ovlivnit respondenta v jeho
odpovědích, což může mít negativní dopad na celkový sběr dat a jeho následnou analýzu.
Vzhledem k výše nastíněným problémům je vhodné, aby se těchto rozhovorů účastnili zkušení pracovníci. (Hendl, 2005; Punch, 2015)

3.1.3. Tvorba
Pro svůj výzkum jsem vytvořil a následně použil dotazníky tištěné a elektronické.
Tištěné dotazníky byly určeny pro uživatele objednávající si rešerši osobně, elektronická podoba dotazníku směřovala k těm, kteří využívají elektronický objednávkový formulář. Mým cílem bylo vytvořit, pokud možno, co nejrozmanitější vzorek
respondentů. Rozhovory byly vedeny pouze s těmi respondenty, kteří vyplňovali
tištěné formuláře, u elektronických formulářů jsem osobní setkání s respondenty
neinicioval. Otázky kladené v obou formách dotazníku se nejprve odvíjely z rešeršních formulářů. Další otázky pak byly upravovány či přidávány na základě připomínek vedoucí mé práce a jednotlivých rešeršérů, se kterými jsem spolupracoval.
Já osobně jsem se respondentů dotazoval na důvody, které je vedly k vyhotovení
rešerše a na jejich současný status vzhledem ke studiu (maturanti, bakaláři, doktorandi), případně zdali již dostudovali a jsou aktivní v pracovním procesu.
Na konci dotazníků jsem respondentům za jejich spolupráci poděkoval a zároveň je
požádal o jejich e-mailovou adresu, abych jim mohl zaslat výstupní dotazník. Pak
byli požádáni, aby uvedli svou e-mailovou adresu i ve výstupním dotazníku, aby se
oba dotazníky (vstupní a výstupní) daly bez problémů (a bez omylu) spárovat. Podle
informací rešeršního oddělení jsem se dozvěděl, že málokterý uživatel si přijde vyzvednout výstup rešerše osobně. Aby tato služba mohla být efektivní, musel být
výstupní dotazník zaslán elektronicky. Otázky ve výstupním dotazníku jsem vytvořil i z podnětů vedoucí práce a z konzultace s ní. Týkaly se především jejich spokojenosti se službou, zdali ví, že výsledky rešerše mohou i následně konzultovat s rešeršérem (jestli opravdu dostali ve výsledku to, o co žádali), jaký je jejich názor na
rešeršní služby a jejich budoucnost.

3.2. Sběr dat
Samotný sběr dotazníků probíhal ve dvou fázích. V první fázi jsem se zaměřil na
sběr tištěných dotazníků. Stanovil jsem si měsíční lhůtu, sběr tak probíhal od konce
ledna do konce února. V druhé fázi proběhl sběr dotazníků elektronických. Ty se
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sbíraly v březnu a dubnu. To, že jsem si na sběr elektronických dotazníků vyhradil
podstatně více času než na dotazníky tištěné, má svůj důvod. Odezva uživatelů na
elektronické dotazníky byla přece jen nižší, proto jsem ponechal na jejich sběr více
času. Následně jsem zhruba po měsíci posílal na uvedené adresy u jednotlivých
respondentů i výstupní dotazník. Někteří uživatelé však svou adresu neuvedli, tudíž
jsem neměl možnost jim výstupní dotazník zaslat. Nicméně jsem mohl použít alespoň data z jejich vstupních dotazníků. Měsíční lhůtu k zaslání výstupního dotazníku jsem zvolil především ze dvou důvodů. Jedním z nich byla skutečnost, že
v tomto ročním období se obvykle vyhotovuje větší množství rešerší, a tedy doba
na její zpracování bývá delší. Druhým důvodem byla potřebná doba k tomu, aby
uživatel rešerši nejen dostal, ale aby měl čas se s ní blíže seznámit a posoudit, do
jaké míry a zda vůbec pro něj byla rešerše přínosná.
Se sběrem tištěných dotazníků mi pomáhali zaměstnanci NLK, protože přítomnost
dalšího pracovníka s dalším tištěným formulářem mohla být pro mnoho uživatelů
rušivá. Většina z nich totiž spěchá, aby samotný rešeršní formulář vyplnili s pracovníkem knihovny co nejrychleji. A vyhlídka na to, že na ně čeká další pracovník
s jiným předtištěným formulářem, je určitě nenadchla. Pakliže se však o tom zmínil
přímo knihovník, který s uživatelem zpracovával rešerši, většina uživatelů byla
ochotna ještě nějakou tu chvilku obětovat. Někteří z nich pak byli ještě ochotni poskytnout i krátký strukturovaný rozhovor. Tyto ochotné respondenty jsem tedy po
vyplnění dotazníku vzal do studijní místnosti a uskutečnil s nimi rozhovor. V místnosti byly pro tento rozhovor velice příznivé podmínky, protože tato místnost byla
po naprostou většinu času prázdná, tudíž jsme nikoho nerušili, a ani my jsme při
tomto rozhovoru nebyli rušeni. Otázky byly natolik stručné a jasné, že žádný takový
rozhovor nepřesáhl dobu pěti minut. A právě tato krátká doba dotazování rozhodně
napomohla tomu, že s rozhovorem souhlasilo více lidí. V průběhu dotazování vyšlo
najevo, že jednotliví respondenti mají různou představu o tom, co pojem rešerše
vůbec představuje. To mě přivedlo k tomu, že jsem pro následující rozhovory přidal
doplňující dotaz, zdali vědí, jak vyhotovení takové rešerše dlouho trvá
Celkem bylo sebráno 38 vstupních dotazníků, z toho 21 dotazníků tištěných a 17
dotazníků elektronických. Výstupních dotazníků přišlo celkem 14; 7 z nich zaslali
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respondenti, s kterými jsem vyplnil tištěný vstupní dotazník, dalších 7 přišlo od respondentů, kteří vyplnili elektronický vstupní dotazník. Návratnost výstupních dotazníků tedy nebyla bohužel ani poloviční.
Od začátku roku do konce dubna 2018 NLK obdržela 234 objednávek rešerší, z čehož 123 bylo získáno přes elektronický formulář. (Kolín, 2018)

3.3. Analýza a výsledky
3.3.1. Vstupní dotazníky
Výsledky lze prezentovat v několika kategoriích. Jednou z nich je věkové rozložení respondentů. Graf ukazuje, že čím mladší skupina respondentů, tím více žádostí o rešerše. Zatímco věková skupina 20-29 si vyžádala 16 rešerší, uživatelé na druhé straně spektra, tj. ve
věku nad 50 let, už chtěli pouhé 2 rešerše. Lidí ve věkovém rozpětí od 30 do 39 bylo 12.
Lidí od 40 do 49 let bylo 8. Z grafu je dále patrné, že celá polovina je tvořena respondenty
ve věku 30-49 let, což naznačuje, že se nejedná primárně o studenty, ale spíše o ty, kteří se
nadále (při zaměstnání) vzdělávají.

Zastoupení věkových skupin

20 - 29 let

30 - 39 let

40 - 49 let

50 + let

Obrázek 2. Věkové zastoupení uživatelů rešeršních služeb

Následující graf již na první pohled ukazuje, že drtivá většina respondentů studuje při zaměstnání. Pouze 6 lidí uvedlo, že studují. Z nich 5 patří do skupiny respondentů do 25 let,
tedy jsou to studenti řádného prezenčního studia. Pouze jeden z nich neuvedl přesně svůj
současný status. Pouze pět lidí odpovědělo, že jen pracují. Z nich 4 jsou ve věku 40 – 49,
pouze jeden je výrazně mladší (32 let) a jeden respondent je už v důchodovém věku (68
let).
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Pracovní poměr

Studium

Práce

Studium při práci

Obrázek 3. Pracovní a studijní poměr

Nejvíce respondentů má středoškolské vzdělání (14), v současné době tedy studují na bakalářských oborech. Dalších 10 respondentů má bakalářské vzdělání, v současnosti studující magisterské obory. Respondentů s vyšším vzděláním (Mgr., MUDr., PhDr.) je nejm
éně. Zajímavým se jeví fakt, že na tištěné dotazníky odpovídali lidé s vyšším vzděláním
častěji než na elektronické dotazníky. Ty naopak vyplňovali nejčastěji bakaláři. Uživatelé
se středoškolským vzděláním odpovídali spíše rovnoměrně na oba typy dotazníku.

Vzdělání

Středoškolské s maturitou

Bakalářské

Vyšší odborné

Mgr

Jiné

Obrázek 4. Dosažené vzdělání uživatelů

Studijní obory zkoumaného vzorku respondentů jsou velmi rozmanité. Nejvíce zastoupeni
byli studenti či pracovníci nelékařských oborů (fyzioterapeuti, všeobecné sestry), z výhradně lékařských oborů to byli pouze jednotlivci. V dotazníku byla i možnost odpovědět
na otázku: Jaký studujete obor/V jaké profesi pracujete? Pouze dva lidé odpověděli, že
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pracují v oboru, ve kterém studují. Ostatní buď neuvedli svoje zaměstnání, nebo studovali
zcela jiný obor, či vůbec nepracovali ve zdravotnictví. Ačkoli se zde stále zabýváme rešeršemi v rámci NLK, je pozoruhodné, že naprostá většina studovaných oborů respondentů
patří mezi nelékařské. Přísně vzato nikdo z respondentů přímo nestuduje lékařský obor,
pouze jeden uživatel s titulem MUDr. pracuje v lékařském oboru. Části některých dotazníků však byly nepoužitelné, protože jednak nebylo možné poznat, jestli dotazovaný uvedl
studovaný obor, nebo práci a jednak dva respondenti nechali políčko zcela nevyplněné.
Odpovědi na dotaz, proč si uživatelé nechávají rešerše zpracovat, byly poměrně rovnoměrné. Někteří uváděli nedostatek času, absenci zkušeností ve vyhledávání informací, nebo
oba dva výše zmíněné důvody současně. Někteří respondenti uvedli i jiné důvody, např.
požadavek profesionálně vypracované rešerše ze strany školy či snaha porovnat dosažené
výsledky vlastního hledání s profesionální rešerší. Tyto uvedené důvody mi potvrdili i samotní rešeršéři na základě rozhovorů s respondenty.
Nejvíce respondentů si požádalo o vyhotovení rešerše za účelem napsání bakalářské práce
(21). Druhým nejčastějším důvodem byla práce diplomová. Zajímavé je, že naprostá většina tištěných dotazníků měla za účel práci bakalářskou, a naopak v elektronických dotaznících převažovaly práce diplomové.

3.3.2. Rozhovory
Jak již bylo uvedeno výše, kromě sběru dat z obou druhů dotazníků se podařilo získat další
data i z osobního dotazování u těch respondentů, kteří s těmito dodatečnými rozhovory
souhlasili. Ačkoli největší množství dat přinesly oba druhy dotazníků, i data sebraná z rozhovorů byla pro tento výzkum přínosná.
Například jsem byl překvapen, že nikdo z dotazovaných respondentů nevěděl, že knihovna
disponuje elektronickými formuláři a tím tedy i možností objednat si rešeršní služby z domova. Teprve při objednávání rešerše v knihovně tuto variantu zjistili. Polovina z nich by
využila možnosti objednat si rešerši z domova, kdyby tuto informaci měli předem.
Až na drobné nesrovnalosti všichni dotazovaní zhruba věděli, co pojem rešerše znamená a
co od ní mohou očekávat. Pouze jeden z respondentů popisoval ve své odpovědi zcela něco
jiného. Polovina z dotazovaných popsala rešerši jako vyhledávání zdrojů, druhá polovina
si pod tím představovala vyhledávání informací k tématu.
Skoro všichni dotazovaní rešerše popisovali spíše slovníkově, jako by si určitou definici
rešerše někde vyhledali a poté to téměř shodně ve své odpovědi takto uvedli. Tedy lze
uvést, že ten pojem definovali správně, ale rozhodně nepůsobili vůbec jistě v tom, že té
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definici rozumí v celkovém kontextu této problematiky. Pouze jeden uživatel dokázal rešerši nejen správně popsat, ale uvést i další doplňující informace, jako například vyhledávání podle určitých kritérií (jež dokázal uvést) v daných databázích.
Když měli uživatelé popsat rozdíl mezi jejich vlastním vyhledáváním doma a mezi vyhledáváním profesionálního rešeršéra, většina uvedla, že sice jsou schopni si potřebné informace vyhledat sami, ale že rešeršér je rozhodně zkušenější v této činnosti, a právě proto by
mu dali přednost. Pouze jedna uživatelka uvedla, že by byla schopna si sama informace
obstarat, ale nedělá tuto činnost pravidelně, proto i ona by upřednostnila práci profesionála.
Z výše uvedeným souvisí i další rozdíl, totiž efektivita profesionálního rešeršéra. Nejen co
se týče správného vyhledávání na správných místech, ale co se týká také hlediska časového.
Respondenti, kteří uváděli časovou efektivitu, zaškrtli, že si vyhotovení rešerše objednávají
mimo jiné i z důvodu nedostatku času.
Asi největší problém pro respondenty představoval dotaz, jaká je podle jejich názoru časová náročnost na vyhotovení takové rešerše. Evidentně byli tímto dotazem zaskočeni a ve
svých odpovědích spíše tuto dobu odhadovali – většinou si to představovali v řádu hodin.
Jednoznačnou odpověď neznali. Ani nezmínili skutečnost, že jednotlivé rešerše se mohou
od sebe velice lišit pro jejich rozsáhlost, případně náročnost. A to je faktor, který do značné
míry ovlivňuje dobu, po kterou bude rešerše zpracovávána.

3.3.3. Výstupní dotazníky
Po vybrání výstupních dotazníků a ukončení celkového sběru jsem obdržel další údaje,
které jsem mohl zpracovat.
Převážná většina respondentů byla s výslednou rešerší spokojena, pouze tři respondenti ve
své odpovědi uvedli záporné stanovisko. Následující otázka logicky vyplývala z té předchozí, tedy co bylo důvodem jejich případné nespokojenosti. Dva respondenti nebyli spokojeni s celkovým počtem nalezených zdrojů v rešerši uvedených. Jeden respondent uvedl
jako příčinu nespokojenosti nerelevantní výsledky.
Další dotazování směřovalo k zjištění, zda respondenti věděli, že výsledky dodaných rešerší mohou v případě nespokojenosti konzultovat s rešeršérem. Tato konzultace by mohla
vést k tomu, že požadovaná rešerše bude vyhotovena znovu s přihlédnutím k dodatečným
požadavkům uživatele. Z celkového počtu pouze čtyři uživatelé uvedli, že o této možnosti
nevěděli. Dva uživatelé, kteří uvedli, že nejsou s výsledkem rešerše spokojeni, této

služby nevyužili, ačkoliv podle svého vyjádření o této možnosti věděli. Třetí respondent o této službě nevěděl, tudíž považoval za logické, že služby využít nemohl. Služby dodatečné konzultace a úpravy rešerše využili dva spokojení respondenti. Z odpovědí v dotazníku není patrné, zda byli spokojeni už s původní rešerší
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a konzultace využili pouze k určitému doplnění informací, nebo jejich spokojenost
byla důsledkem této služby.
Zajímavý údaj přinesla odpověď na otázku, zdali by respondenti (spokojení i nespokojení) využili rešeršní služby této knihovny znovu. Všichni totiž uvedli, že by
těchto služeb využili, ať už s nynějšími výsledky rešerše vyjádřili spokojenost či
nikoliv. Jedna respondentka odpověděla, že pokud by už rešeršních služeb nevyužila, důvodem by nebyla předchozí nespokojenost, ale pouze případné ukončení
studia. Respondenti se také měli vyjádřit k tomu, co si myslí o rešerších a jejich
významu či přínosu v dnešní době. S výjimkou jediného z nich všichni ostatní
shodně uvedli, že si myslí, že i v dnešní době mají rešerše v knihovních službách
své místo. Ani jeden respondent se k užitečnosti rešerší nevyjádřil negativně.
Po kladném stanovisku k rešerším od téměř všech respondentů zjišťovala poslední
otázka dotazníku konkrétní důvody, proč mají rešerše smysl. Ačkoli tento dotaz
vyžadoval od uživatelů jejich slovní vyjádření (na rozdíl od většiny dotazů s odpověďmi typu ANO, NE), z celkového počtu 14 respondentů jich 10 odpovědělo. Nejčastějším důvodem pro využití služeb knihovny byla efektivita. Ta spočívá v profesionalitě a zkušenosti rešeršéra, v jeho přístupu k většímu počtu databází a k určité „přidané hodnotě“ pro uživatele, který může doplnit své vlastní výsledky hledání o nové zdroje. Vedle efektivity respondenti uváděli časovou náročnost rešerší.
Někteří napsali přímo, že na rešerše nemají čas.
Už v dříve zmíněných vstupních dotaznících někteří respondenti uváděli, že k využití služby vypracování rešerše je motivuje nedostatek času. Tento fakt pak projektovali i do odpovědi na otázku, proč si myslí, že mají rešerše smysl. Stejně tak ti,
kteří uváděli, že mají nedostatek zkušeností, oceňují přínos rešeršních služeb daný
profesionalitou pracovníka knihovny. Odpovědi byly většinou krátké, kusovité.
Nejkomplexnější odpověď podal respondent, který uvedl jako své povolání posudkové lékařství. V dotazníku se vyjádřil takto: „Pomoc lidem, kteří nemají možnost
nebo čas věnovat se podrobnému průzkumu dostupných informací potřebných ke
zpracování určitého tématu.“. Popsal tím hlavní problémy, které jednotlivé respondenty vedou k tomu, že využívají rešeršních služeb v knihovně, tedy že uživatelé
objednávající si tuto službu nemívají čas či zkušenosti na průzkum databází, nebo
k těm vyhovujícím vůbec nemusí mít přístup.
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Závěr
Tato bakalářská práce se zabývá rešeršními službami a uživateli, kteří těchto služeb
využívají v rámci Národní lékařské knihovny v Praze. Sběr dat byl uskutečňován
pomocí dotazníků a rozhovorů. Cílem této práce bylo seznámit se s uživateli rešeršních služeb a s jejich požadavky, zjistit, zda jsou obecně s těmito službami spokojeni a případně iniciovat zlepšení těchto služeb na základě zpětné vazby od těchto
uživatelů.
Z dostupných údajů vychází, že typickým uživatelem rešerší je mladý student vysoké školy. Převážná většina respondentů je mladší 40 let a studují při zaměstnání.
Také důvod, proč žádají o vyhotovení rešerše, je převážně stejný – vypracování
bakalářské či diplomové práce. Mnohé uživatele také spojuje fakt, že k zadání požadavku na vypracování rešerše je vede nedostatek volného času či nedostatek zkušeností s vyhledáváním. Následné rozhovory také odhalily, že ne všichni respondenti věděli, co přesně rešerše znamená, jejich znalosti byly spíše povrchní. Často
ani uživatelé nevěděli, že existuje možnost vyhotovení rešerše elektronickou formou.
Z průzkumu také vyplynulo, že většina respondentů byla s výsledky rešerší spokojena a že tato služba splnila jejich očekávání. Důležité pro zpětnou vazbu jsou však
i reakce uživatelů, kteří byli s výsledky rešerše nespokojeni, neboť to může pomoci
tyto služby zlepšovat. Zajímavé je však zjištění, že nespokojení uživatelé uvedli, že
by rešeršních služeb opětovně využili. Podle uživatelů mají rešeršní služby i v
dnešní době své nezastupitelné místo, protože jednak šetří uživatelům čas a jednak
je ceněna profesionalita a zkušenost rešeršéra.
Na základě poznatků z provedeného výzkumu mezi uživateli rešerší v Národní lékařské knihovně lze uvést, že převážná většina respondentů byla s těmito službami
spokojena. Spokojeni by tak mohli být i knihovníci. Nicméně prostor pro zlepšování služeb existuje vždy. Pro objektivnější posouzení kvality rešeršních služeb by
bylo potřeba navýšit počet uživatelů, kteří by se k tomuto tématu vyjádřili. To znamená udělat průzkum i v jiných knihovnách. Změna by tak byla nejen kvantitativní,
ale vzhledem k tomu, že by se zapojili uživatelé i jiných (nespecializovaných) knihoven, i kvalitativní, neboť by průzkum nebyl tak tematicky vyhraněný. (v tomto
případě zdravotnictví)
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Příloha č. 1 Vstupní dotazník
Vážený pane/ vážená paní, rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku. Jsem student
Ústavu informačních studií a knihovnictví a v tomto dotazníku zjišťuji složení uživatelů rešeršních služeb v NLK jako podklad pro bakalářskou práci. Data Vámi
uvedená budou využita pouze pro tuto práci.
1. Kolik vám je let?
2. Studujete, pracujete či studujete dálkově při práci?
a. Studium
b. Práce
c. Studium při práci
3. Nejvyšší dosažené vzdělání:
a. Středoškolské s maturitou
b. Vyšší odborné vzdělání Dis.
c. Bakalářské
d. Magisterské
e. Doktorské
4. Jaký studujete obor/v jakém oboru pracujete (můžete vyplnit oboje pokud
studujete při práci)?
5. Účel rešerše (může být více možností zároveň):
a. Seminární práce
b. Bakalářská práce
c. Diplomová práce
d. Atestace
e. Výzkum
f. Praxe
g. Jiné
6. Proč si necháváte vyhotovit rešerši (může být více možností zároveň)?
a. Nedostatek času
b. Nedostatek zkušeností s vyhledávacím prostředím
7. Budete chtít dokumenty za určité časové období?
a. Staré maximálně dva roky
b. Staré maximálně pět let
I

c. Staré maximálně deset let
d. Stáří dokumentu není důležité
8. V kolik záznamů doufáte/kolik potřebujete?
a. Nevím
b. Počet záznamů není podstatný
c. (Napsat počet)
Děkuji za Váš čas a zároveň bych chtěl požádat o vyplnění výstupního dotazníku
poté, co dostanete vyhotovenou rešerši. Níže vyplňte prosím e-mail, na který Vám
mohu po dodání rešerše odkaz na výstupní dotazník zaslat.

II

Příloha č. 2: Otázky k rozhovoru
Otázky pro rozhovor.
1. Víte, že je elektronický formulář na rešerši? Jestli ano, proč jste do knihovny
přišel osobně?
2. Víte, jaký proces se za pojmem rešerše skrývá?
3. Jak byste porovnal hledání informací na internetu a rešerši? V čem je rešerše
jiná, když si ji vyhledáváte doma sami a když ji vyhledává profesionál?
4. (Když nezaškrtnou nedostatek času) – Vyznáte se ve zdejším vyhledávacím
prostředí?
5. (Otázka hlavně pro mě pro kontrolu) Bylo v dotazníku něco nejasné,
nepochopitelné?

III

Příloha č. 3: Výstupní dotazník
1. Jste spokojeni s výsledkem rešerše? (jejím obsahem)
a. Ano
b. Ne
2. Jestli ne, proč?
a. Málo výsledků
b. Nerelevantní výsledky
c. Dlouhá doba vypracování
d. Jiné
3. Víte, že můžete dodané výsledky projednat s rešeršérem a upravit
vyhledávání?
a. Ano
b. Ne
4. Jestli ano, využili jste to při této rešerši?
a. Ano
b. Ne
5. Využili byste znovu rešeršních služeb?
a. Ano
b. Ne
6. Jestliže ne, co je důvodem?
a. Ukončení studia
b. Nespokojenost se službou
c. Jiné
7. Myslíte, že mají rešeršní služby v dnešní době své místo?
a. Ano
b. Ne
c. Nevím
8. Čím by podle Vás mohly být užitečné?
Děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi s průzkumem uživatelů rešeršních služeb v
NLK. Prosím ještě jednou o Váš email, abych mohl spárovat Vaše vstupní dotazníky s výstupními.

IV

Příloha č. 4: Přepis rozhovorů

Rozhovor 1.
Tazatel: První otázka. Víte, že je elektronický formulář na rešerše?
Respondent: Ne.
Tazatel: A kdybyste to věděla, objednala byste si to z domova?
Respondent: Možná ano, ale vzhledem k tomu, že sem chtěla sem přijít osobně,
seznámit se s prostředím a nemám také průkaz, tak jsem využila osobní… přímý
přístup.
Tazatel: Víte, jaký proces za pojmem rešerše vlastně skrývá?
Respondent: Předpokládám vyhledávání podle klíčových slov, vyhledání informací, které jsem zadala do toho požadavku. …a jejich prostě… třídění podle důležitosti třeba, nebo podle aktuálnosti.
Tazatel: Jak dlouho byste si představila, že taková rešerše trvá?
Respondent: Tak… kdyby se tomu asi někdo věnoval intenzivně tak si myslim
určitě do… že by to mohlo být docela rychle, ale já bych tomu dala jakoby vzhledem… si představuju, že takový žadatel to dostane do měsíce?
Tazatel: Jak byste porovnala hledání informací na internetu a rešerši? Že, mezitím,
kdy si to vyhledáte sama doma a když vám to vyhledá specialista.
Respondent: Já bych tam viděla rozdíl v těch zkušenostech. Protože… jsem si
schopna něco najít na internetu ale, když to nedělám pravidelně… úplně… nevěnuju se pravidelně nějaké vědecké činnosti a vyhledávání dat… prostě jsem spíš
klinik… tak se mi zdá a že tohleto je lepší vzít si na to odborníka, který udělá nějaký… nějaký ten balíček a já už si to potom …vlastně… pročtu, projdu a vyberu
si z toho data, který se mi zdají z… mojí praxe jako nosná.
Tazatel: Bylo v dotazníku něco nejasné, nepochopitelné? To je otázka spíše pro
moji reflexi.
Respondent: Možná ta poslední otázka: V kolik záznamů doufáte? To jsem jako
úplně… nepochopila, protože nemám zkušenosti s rešeršní službou a nevím přesně,
V

jak to bude. Jestli to bude zaprvé tohleto, za druhé tohleto a za třetí… To znamená,
nevím, jestli mám očekávat deset výstupů, nebo kolik a prostě… Vědecký nedělám
žádnou činnost a… nemusela jsem dělat nějak často… vlastně nějaké takovéhle
práce, takže nevím prostě, co můžu očekávat, no…
Tazatel: To je vše. Děkuji za rozhovor a nashledanou.

VI

Rozhovor 2
Tazatel: Víte, že existuje elektronický formulář, na rešerši?
Respondent: Nevěděla jsem to ale teďka to vím pět minut.
Tazatel: A kdybyste to věděla, objednala byste si to z domova, nebo byste přišla
osobně?
Respondent: Asi osobně.
Tazatel: Ví co je za proces ta rešerše? Co se za tím pojmem skrývá?
Respondent: Je to jakoby shromáždění informací o určitým tématu… z různě dostupné literatury, časopisů a tak.
Tazatel: Jak byste porovnala hledání informací na internetu a rešerši jako takovou?
Tedy, když si to hledáte sama doma a když to hledá profesionál?
Respondent: No tak… já myslím zkušenostní a… lidi si to nechávaj dělat z různej
důvodů třeba, já nevim, časových nebo s tím nemají dost zkušeností.
Tazatel: Zaškrtla jste nedostatek času, že?
Respondent: Hmm, ano.
Tazatel: Takže v MEDVIKu se vyznáte?
Respondent: Ne, ale kdysi mi to ukazovala kolegyně v práci, ale stejně… jako…
budu se na to muset kouknout.
Tazatel: A poslední otázka, která je spíše pro mě. Přišlo vám v dotazníku něco
nejasné, nepochopitelné?
Respondent: Všechno, rozuměla jsem všemu.
Tazatel: To je vše. Děkuji za rozhovor. Na shledanou.

VII

Rozhovor 3
Tazatel: Víte, že existuje elektronický formulář na rešerše?
Respondent: Ne.
Tazatel: A kdybyste to věděla, udělala byste objednávku raději z domova?
Respondent: Z domova.
Tazatel: Víte, jaký proces se za pojmem rešerše schovává? Co vlastně to znamená?
Respondent: No, je to vyhledávání, vlastně, těch titulů, vlastně těch podkladů,
které potřebuji na základě … vlastně těch požadavků, které jsem zadala. Časopisy,
odborné články…
Tazatel: Jak byste porovnala hledání informací na internetu a rešerši jako takovou.
Respondent: Ušetření času.
Tazatel: Jak dlouho si myslíte, že taková rešerše trvá?
Respondent: Za dvě stě korun? Když to je v té ceně… Tak hodinu?
Tazatel: Dobře…
Respondent: Jako je to poměrně… vcelku mi to přišlo málo, že za to chcete dvě
stě korun, jo. Já bych nad tím strávila třeba... (pokrčení rameny)
Tazatel: A za jak dlouho myslíte, že dostanete výsledek rešerše.
Respondent: No chtěla bych tak do týdne?
Tazatel: Zaškrtla jste nedostatek času, že?
Respondent: Ano.
Tazatel: A poslední otázka: Bylo v dotazníku něco nejasný nebo nepochopitelný?
To je spíše reflexe pro mě.
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Respondent: Spíš, vlastně… jak bude vypadat ten výstup, nebo, že ho dostanu na
cédéčku, nebo… to jsem tam moc nepochopila… to ten výstup, že si myslím, že mi
ho zašlou mailem nebo přes úschovnu.
Tazatel: Může to přijít i poštou…
Respondent: …protože dojet pro mě tady je obtížné. Nejsem místní. Tak jsem si
zvolila tu poštu.
Tazatel: Dobrý důvod, jaký každý jiný.
Tazatel: To je všechno. Děkuji za rozhovor a na shledanou.

IX

Rozhovor 4
Tazatel: Víte, že je elektronický formulář na tu rešerši?
Respondent: Ano.
Tazatel: Věděli jste to dřív, nebo jste to zjistili až tady?
Respondent: Až tady.
Tazatel: A kdybyste to věděl, objednával byste z domova nebo byste přišel osobně?
Respondent: Asi bych… to udělal z domova.
Tazatel: Víte, jaký proces se za pojmem rešerše skrývá? Co to je ta rešerše?
Respondent: No, domnívám se, že jo. Že to je vlastně vyhledávání potencionálních
zdrojů podle klíčových slov, který by… ten zdroj měl obsahovat.
Tazatel: Jak byste porovnal vyhledávání informací na internetu a rešerši, tedy samostatné vyhledávání doma a profesionální od rešeršéra? Jaký je mezi tím pro vás
rozdíl?
Respondent: Tak především asi časově pro mě.
Tazatel: Jak dlouho myslíte, že taková rešerše trvá?
Respondent: Nemám ponětí.
Tazatel: Za jak dlouho myslíte, že dostanete ten výstup?
Respondent: Do čtrnácti dní?
Tazatel: Vyznáte se v rešeršním systému? MEDVIKu, nebo nějakém jiném?
Respondent: Nejsem si jistej jestli by… spíše ne.
Tazatel: A teď spíše reflexe pro mě: Bylo v dotazníku něco nejasné, nepochopitelné?
Respondent: Ne, všechno bylo jasný.
Tazatel: To je vše. Děkuji za rozhovor. Na shledanou.
X

Rozhovor 5
Tazatel: Víte, že je elektronický formulář?
Respondent: Ano.
Tazatel: A věděl jste to už před návštěvou knihovny?
Respondent: Ne, až tady.
Tazatel: A kdybyste to věděla, zařídila byste si to z domova, nebo byste raději přišla osobně?
Respondent: Z domova.
Tazatel: Víte, jaký proces se za pojmem rešerše vlastně skrývá?
Respondent: Vim.
Tazatel: Prosím, popište to.
Respondent: Vlastně… Projdou se nějaké databáze, tam je důležitý přímý přístup
do těch databází, kdy já vím, že je spoustu těch databází, ale třebas protože jsem už
starší student… tak nechce se mi prostě… nějak… mít ty přístupový hesla a tak
dále do těch databází. Jako jsem schopná třeba si udělat rešerši z literatury v knihovně, nebo si něco na internetu vygooglovat obyčejně, ale myslím, že pro tu vědeckou práci to nestačí.
Tazatel: Jak byste porovnala hledání informací na internetu a rešerši, tedy hledání
samostatně a profesionální práci?
Respondent: Ták, na internetu, to jsou takové obyčejné vyhledávače, které nepracují s tím pojmem úplně dokonale. Asi tak si to představuju. Zatímco ta rešerše…
nebo, nejsem schopná si vygooglit, když to tak řeknu, něco z odborných článků,
které jsou přístupné jenom za poplatky, a tam já nejsem schopná se dostat a ta rešerše by mně měla říct: Ano. Vy když půjdete do těchto článků… tak… najdete ty
informace, které potřebujete.
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Tazatel: Takže v rešeršních systémech se vyznáte? Kdybyste tam měla přístup, tak
víte jak hledat?
Respondent: Asi bych jako zvládla, ale je to… stojí to čas a peníze.
Tazatel: Teď jen reflexe pro mě: Bylo něco v dotazníku nejasné, nepochopitelné?
Respondent: Ne všemu jsem rozuměla.
Tazatel: To je všechno. Děkuji za rozhovor. Na shledanou.

XII

Rozhovor 6
Tazatel: Víte, že je elektronický formulář na rešerši, a jestliže to víte, udělal byste
si objednávku raději z domova?
Respondent: Ne. Radši bych si to udělal z domova.
Tazatel: Víte, co se za pojmem rešerše skrývá?
Respondent: Ano.
Tazatel: Můžete to prosím popsat?
Respondent: Vyhledávání přístupných vědeckých… nějakých zdrojů.
Tazatel: Jak byste porovnal hledání informací na internetu a tady, tedy hledání samostatně doma hledání profesionálním rešeršérem.
Respondent: Ten profesionální… ten aspekt vědecké kvality. Podle mě já nejsem
schopnej až takhle hledat na standartních vyhledávačích. Dohledat, to, co vlastně
mě zajímá až z těch vědeckých, co prostě ví ten rešeršér.
Tazatel: Zaškrtl jste nedostatek času, že?
Respondent: Ano.
Tazatel: Takže byste dokázal sám vyhledávat?
Respondent: Dalo by se, ale prioritou je nedostatek času.
Tazatel: A pro mne otázka: Bylo v dotazníku něco nejasné, nepochopitelné?
Respondent: Ne, všechno pochopitelné.
To je vše. Děkuji za rozhovor. Na shledanou.
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