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VymezenVymezeníí problematikyproblematiky

Folksonomie

◦ Kolektivně tvořené selekční údaje či klasifikační schéma

◦ Folk + taxonomie (alternativně „etnoklasifikace“)

Web 2.0 – aktivní tvorba a uspořádání obsahu online 

aplikací

Systémy pro kooperativní správu citací/záložek

Systémy využívající výsledky statistické analýzy 

uživatelského chování

Neformální komunikace, sociální sítě



SilnSilnéé strstráánky folksonominky folksonomiíí

Tvorba individuálního pořádacího systému konkrétního uživatele

Indexace na základě míry pertinence informace pro konkrétního uživatele

Subjektivita indexace?

„browsing“, objevování dokumentů

Zachycení aktuální terminologie

◦ Nárůst tendence ke konzervativnosti

Zjištění míry relevance

Zdroj empirických dat týkajících se uživatelského chování



Nevýhody folksonomických Nevýhody folksonomických 
systsystéémmůů

Víceznačnost a synonymie

◦ Polysémie

◦ Synonymie

◦ Gramatické tvary slov -> duplicita selekčních údajů

Častá absence standardizace 

Kritické množství uživatelů

Důvěryhodnost uživatelů

Subjektivita indexace?



PPřříínosy kooperace ve VaVnosy kooperace ve VaV

Zvýšení citovanosti

Interdisciplinární komunikace v mezinárodním měřítku

Zviditelnění osobnosti i instituce

Potenciál navázání kontaktů a spolupráce, zejména 

interdisciplinární

Potenciál spoluautorství s autory, kteří využili sdílené údaje

Rychlá zpětná vazba



Nevýhody kooperaceNevýhody kooperace

Nedostatek časových a/nebo finančních prostředků

Neochota věnovat čas formálním náležitostem tvorby záznamu

Neznalost tvorby metadat

Etické, autorskoprávní aspekty (spoluautorství, licenční smlouvy, aj.)

Strach ze zneužití dat

Absence nároků na odměnu

Zdroj: Studie Research Information Network: 

◦ „To share or not to share : publication and quality assurance of research data outputs“

(červen, 2008) 

◦ http://www.rin.ac.uk/data-publication

http://www.rin.ac.uk/data-publication


KooperativnKooperativníí sprsprááva citacva citacíí
(cita(citaččnníí manamanažžery)ery)

Vytváření osobní kartotéky referencí odborných publikací

◦ Tagování, komentování, hodnocení, sdílení, vyhledávání

Propojení na odborné EIZ, umožňují přímý import záznamů

Export do různých citačních stylů

Manuální vkládání záznamů

Uložení plných textů ve formátu PDF

Poskytuje snadné nalézání podobných článků dle příbuzných tagů, či článků

uložených jedním uživatelem



CiteULike http://www.citeulike.orgCiteULike http://www.citeulike.org

KooperativnKooperativníí sprsprááva citacva citacíí (1)(1)

Provozuje: Oversity Limited, Londýn, GB

Zaměření: multioborové

Registrace a plné užívání zdarma

Od srpna 2008 sponzorovaný vydavatelstvím Springer 

Ukládání, spravování a sdílení záznamů odborných článků z podporovaných 

zdrojů (v současnosti 55 databází a digitálních knihoven)

Manuální vkládání vlastních odkazů včetně plných textů jen pro vlastní potřebu

Import a export záznamů z /do jiných formátů a aplikací

Připojení tagů, recenzí, popř. rating a nastavení režimu sdílení

Vyhledávání v samostatných polích, využití Booleovských operátorů
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Connotea Connotea http://www.connotea.orghttp://www.connotea.org

KooperativnKooperativníí sprsprááva citacva citacíí (2)(2)

Provozuje: Nature Publishing Group 

Zaměření: multioborové s orientací na 

přírodní vědy a medicínské obory

Registrace a plné využívání zdarma

Obdoba systému CiteULike, disponuje 

stejnými funkcemi, pravidly i praktikami

Plugin do webového prohlížeče 

http://www.connotea.org/




Bibsonomy Bibsonomy http://www.bibsonomy.orghttp://www.bibsonomy.org

KooperativnKooperativníí sprsprááva citacva citacíí (3)(3)

Provozuje: Universität Kassel, Německo http://cms.uni-kassel.de/

Zaměření: multioborové s orientací na univerzitní prostředí

Registrace a plné využívání zdarma

Aplikace orientovaná paralelně na ukládání záložek webových stránek i citací

odborných publikací, včetně vkládání plného textu

Orientovaný na studenty, vyučující, a podporu výuky 

Vytváření seznamů doporučené literatury

Propojení s e-learningovými systémy (Moodle), knihovním OPAC (např. v rámci 

univerzity)

Ukládání záznamů ve formátu URL (záložky) nebo BibTeX (pro publikace)

http://www.bibsonomy.org/
http://cms.uni-kassel.de/








Labmeeting Labmeeting http://www.labmeeting.comhttp://www.labmeeting.com

KooperativnKooperativníí sprsprááva citacva citacíí (4)(4)

Zaměření: medicína, biomedicína, vědy o životě

Registrace a plné využívání zdarma

Systém pro správu a sdílení vlastních dokumentů, 

Umožňuje nahrát libovolný soubor (PDF, resp. vlastní formát iPaper), uložit do 

složky, nastavit režim sdílení, otagovat, doporučit, či prohledávat soubory 

jiných uživatelů

Fulltextové prohledávání vlastních souborů

Vytváří sociální sítě – uživatel definuje vlastní profil, skupiny uživatelů s 

možností ukládání dokumentů do společného sdíleného prostoru, vzájemné

komunikace, či plánování událostí

Integrace se systémem PubMed

http://www.labmeeting.com/




2collab 2collab http://www.2collab.comhttp://www.2collab.com

KooperativnKooperativníí sprsprááva citacva citacíí (5)(5)

Provozuje: Elsevier (odkaz http://www.elsevier.com )

Zaměření: technické a přírodní vědy, medicína 

Spuštěno: 2007

Registrace a plné využívání zdarma

Uchovávání a sdílení odborných zdrojů a vytvoření online komunity

Systém pro správu a sdílení záložek webových zdrojů (webové stránky, weblogy, vědecké články, apod.), 

umožňuje jejich (soukromé, sdílené či veřejné) tagování, rating, okomentování, dále prohlížení dle tagů či 

vyhledávání záznamů

Podporuje automatický import záznamů a odkaz na plné texty z databází Scopus a ScienceDirect

Vytváří též sociální síť – uživatel si vytvoří vlastní profil s možností nastavení režimu sdílení informací, 

definování (otevřených či uzavřených) skupin uživatelů, jejich vzájemná komunikace, sdílení, hodnocení a 

komentování záložek

http://www.2collab.com/
http://www.elsevier.com/






SociSociáálnlníí ssííttěě

Prostředek neformální komunikace v prostředí VaV

Podpora komunikace a sdílení informací mezi vědeckovýzkumnými pracovníky, 

stavěné na technologii populárních systémů sociální interakce 

Umožňují zveřejňovat a sdílet libovolné informace o sobě, nalézat, 

komunikovat, uchovávat a sdílet kontakty na ostatní uživatele s obdobnými 

zájmy

Poskytují snadný přístup k novým informacím, kontaktům, projektům a 

aktivitám, probíhajícím v daném oboru na celém světě



Epernicus Epernicus http://www.epernicus.comhttp://www.epernicus.com

SociSociáálnlníí ssííttěě (1)(1)

Provozuje: tým vědců se sídlem v Cambridge, Massachusetts, USA 

Nejvíce zastoupené instituce: Massachusetts institute of Technology, Harvard University

Zaměření: biologie, chemie, biochemie, biofyzika, chemické inženýrství, biomedicíncké inženýrství, bioinformatika, 

farmakologie 

Cílová skupina: vědečtí pracovníci, doktorandi

Registrace zdarma na základě pozvánky; omezené informace přístupné i bez registrace

Zveřejňování a sdílení vlastních výzkumných aktivit a výsledků.

Kombinace sociální sítě a správy záznamů vlastní publikační činnosti

Na základě informací v profilu uživatele lze vyhledávat kontakty na odborníky na konkrétní problematiku

Zveřejňování reálných pracovních vztahů mezi jednotlivými uživateli (virtuální verze existující komunity v rámci 

instituce)

http://www.epernicus.com/




SciBog http://scientists.scibog.com/SciBog http://scientists.scibog.com/

SociSociáálnlníí ssííttěě (2) (2) 

Provozuje: Biotech Learning Institute 

http://www.BiotechLearning.com

Zaměření: farmacie, biotechnologie, bioinformatika

Registrace zdarma

Po registraci a vytvoření vlastního profilu umožňuje
◦ vyhledávat kolegy či přátele z různých oborů, 

◦ ukládat a sdílet jejich profily, 

◦ vzájemně komunikovat, dokumentovat a sdílet vlastní výzkumy, výsledky a 

závěry.

Oproti jiným systémům nelze vkládat plné texty článků nebo 

publikací

http://www.biotechlearning.com/
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Scholar Universe Scholar Universe 
http://www.scholaruniverse.comhttp://www.scholaruniverse.com

SociSociáálnlníí ssííttěě (3)(3)

Databáze odborných profilů vědeckých a univerzitních pracovníků (cca 200 oborů , 31 zemí světa, 2 miliony záznamů (září 2008) )

Profil obsahuje: základní profesní biografie, výzkumné záměry, aktuální projekty (odborný profil), soupis vybrané publikační

činnosti, a kontaktní informace včetně afiliace

Záznamy prolinkovány s externími elektronickými zdroji, (databáze CSA, aj. i jiných producentů)

Umožňuje přímý import záznamů do citačních manažerů

Každý profil je pravidelně revidován na správnost a aktuálnost 

Záznamy může aktualizovat i sám autor

Pro organizace, nakladatele, vědecké pracovníky, studenty a akademické knihovny

Umožňuje vyhledávání odborníků z celého světa na základě jejich afiliace, oboru, odborné činnosti, publikační činnosti

Demo verze s omezenými možnostmi vyhledávání a základními údaji dostupná zdarma přes webové rozhraní

http://www.scholaruniverse.com

Plná verze na základě předplatného

Nelze se registrovat samovolně, lze pouze navrhovat potenciální uživatele 

http://www.scholaruniverse.com/
http://www.scholaruniverse.com/






WeblogyWeblogy

SciTechNet http://scitechnet.blogspot.com

◦ Science and Technology Social Networking Services

◦ Weblog věnovaný popisu a dokumentaci sociálních sítí a kolaborativních 

systémů pro vědu a výzkum

◦ Spuštěný 31.října 2007

◦ Autor: Gerry McKiernan, zabývá se informační podporou VaV technických 

oborů v knihovně Státní univerzity v Iowě (Iowa State University)

◦ Novinky a popisy projektů na podporu VaV založených na principech a 

technologiích webu 2.0

◦ Zdarma, po registraci lze dostávat novinky emailem

http://scitechnet.blogspot.com/
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DDěěkujeme za pozornost !kujeme za pozornost !

Lenka Němečková lenka.nemeckova@gmail.com
Eliška Pavlásková eliska.pavlaskova@gmail.com
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