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Hodnocení pr ůběhu řešení projektu oponentem 

 
 
Posuzované období řešení projektu: 2004-2008 (závěrečné zhodnocení)  

Doporučená kritéria hodnocení průběhu řešení projektu: 
 
1.  Zhodnocení průběhu, výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou: 
 

a)  Průběh a výsledky řešení projektu:  
 
Projekt 1N04129 "Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory" (2004-
2008) navazuje na úspěšný projekt LI00035 "Zpřístupnění plnotextových databází odborných zahraničních 
periodik na základě programu Open Society Institute - EIFL Direct" (2000-2003). Řešitelkou obou projektů je 
PhDr. Hana Nová a nositelem Národní knihovna ČR. V obou případech se jedná o multilicenci. Smlouva byla 
sjednána mezi nositelem projektu, příjemcem dotace, tj. Národní knihovnou a firmou EBSCO Publishing. 
Přístup do databází byl hrazen kompletně z prostředků projektu bez finanční spoluúčasti knihoven. Licenční 
smlouva zajišťuje povolení vzdáleného přístupu. 
 
b)  Splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou: 
 
o cílem projektu bylo zajistit pokračování multilicenčního přístupu do plnotextových databází firmy EBSCO 

a tím zachovat možnost získávání nejaktuálnějších odborných informací především z humanitních a 
společenských věd. Projekt zahrnoval přístup do dvou nejdůležitějších databází firmy EBSCO - Academic 
Search Premier a Business Source Premier. V průběhu projektu byly nahrazeny novými a rozsáhlejšími 
databázemi Academic Search Complete a Business Source Complete (duben 2008) 

o v průběhu celé doby trvání projektu byl zajištěn bezproblémový přístup do databází, přístup nebyl přerušen 
ani v době přechodu na rozhraní EBSCO 2.0 (červenec 2008) 

o kromě dvou základních a nejvýznamnějších databází, jejichž zpřístupnění je předmětem projektu Academic 
Search Premier a Business Source Premier (Academic Search Complete a Business Source Complete od 
4/2008), firma EBSCO Publishing zpřístupnila bezplatně mimo projekt některé další významné zdroje:  

• MasterFILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News, Communication & Mass 
Media Complet, American Humanities Index, ERIC 

− po celou dobu trvání projektu 
• LISTA - Library and Information Science Abstracts 

− 2006 
• GreenFILE 

− 2008 
o řešitel poskytoval zpětnou vazbu zveřejňováním měsíčních statistik na webových stránkách projektu  
o informace o databázích jsou poskytovány na různých úrovních vyčerpávajícím způsobem:  

• webová stránka projektu - http://eifl.nkp.cz/  
o nejdůležitější zdroj informací  

� informace o projektu 
� aktuality  
� informace o databázích  
� návody pro vyhledávání, příručky a manuály  
� přístup do modulu Admin  
� seznam zúčastněných knihoven 
� statistiky  
� informační materiály  
� prezentace  
� školení  
� články  
� informace z mezinárodních konferencí 
� elektronická konference  

• možnost přihlášení / odhlášení 
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� odkaz na webovou stránku projektu EIFL (2000-2004)  
� manuály a informační materiály 

o Newsletter  
• elektronický informační materiál rozesílaný účastníkům vždy ke konkrétním tématům v rámci 

elektronické konference 
o elektronická konference  

• provozována od roku 2000  
• informace o novinkách, školeních  
• rozesílání Newsletteru 

o informační materiály a letáčky v tištěné formě (např. uživatelská příručka EBSCOhost. Online vyhledávací 
a rešeršní systém, NK ČR 2005) 

o projektu se zúčastnilo 49 knihoven v České republice 
• rozdělené do 5 skupin: 

� univerzitní a vysokoškolské knihovny (19) 
� odborné knihovny (5) 
� výzkumné knihovny (9) 
� muzea, galerie (6) 
� krajské vědecké knihovny (10) 

o projekt byl prezentován na oborových konferencích a v odborném tisku 
o důležitou roli hrála každoroční setkání  účastníků neformálního konsorcia s řešitelem a zástupci firmy 

EBSCO Publishing v Praze a Brně, kde byly prezentovány nejnovější údaje o obsahu databáze a 
vyhledávacím rozhraní 

 
o Cíle řešení projektu byly splněny nadstandardním způsobem 
 
c)  Odborná úroveň řešení projektu, jeho vyváženost a připravenost: 

 
o projekt byl řešen po odborné i organizační stránce profesionálním způsobem. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o pokračování projektu LI, byly již vytvořené kontakty, způsoby komunikace (webová stránka, 
elektronická konference) a od první chvíle byly k dispozici veškeré potřebné informace 

o pečlivá a podrobná informovanost účastníků patří k silným stránkám řešeného projektu 
 
o Odborná úroveň řešení projektu byla zajištěna vysokou kvalitou řešitelského týmu po celou dobu trvání 

projektu. 
 
 

d)  Přínos projektu pro příjemce, přínos pro rozvoj vědního oboru v ČR, přínos projektu z hlediska celostátního 
významu a v porovnání se zahraničním standardem (případně význam a přínos projektu pro evropské či 
celosvětové výzkumné trendy): 

 
o projekt je zaměřen na podporu vědy a výzkum v ČR. Institucionálně je tedy určen akademickým institucím, 

reprezentovaným Akademií věd ČR a vysokými školami 
o databázi EBSCO řadíme mezi tzv. agregované databáze - tedy obsahující velké množství zpracovávaných 

titulů a pokrývající všechny obory. Tím je také dána využitelnost ve všech typech institucí, od středních 
škol po specializované vědecké ústavy 

o velký význam přikládám také zpřístupnění formou multilicence. Databáze je přístupná nejen na 
univerzitách a vysokých školách, ale i v knihovnách všech typů po celém území ČR. Instituce, které mají 
zaveden vzdálený přístup do svých kolekcí elektronických informačních zdrojů s povolením vzdáleného 
přístupu ji tak dávají k dispozici pro přístup z domova 

 
o Vzhledem k těmto skutečnostem věřím, že bude přístup zajištěn i v dalším období po skončení projektu 1N. 

 
e)  Další výhrady a doporučení oponenta: 
 
K řešení projektu nemám výhrady, pouze bych ráda upozornila na rozšíření obsahového zaměření databází, na 
možnost využívat databázi i v případě eventuálního ukončení on-line přístupu z CD/DVD ROM a zmínila bych 
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otázku českých časopisů: 
 

o Obsahové zaměření  

• název projektu naznačuje, že se jedná o informační zdroj z oblasti humanitních a společenských 
věd. Na základě zkušeností z Akademie věd ČR však vyplývá, že zaměření této databáze zasahuje 
všechny vědní obory. Průběžně jsou zařazovány časopisy z oblasti přírodních, technických a 
lékařských věd. Ze statistik vyplývá, že v rámci Akademie věd ČR mezi největší uživatele patří 
kromě Sociologického ústavu právě ústavy 1. a 2. vědní oblasti (Oblast věd o neživé přírodě a 
Oblast věd o živé přírodě a chemických věd) - Fyziologický ústav, Ústav organické chemie a 
biochemie, Ústav makromolekulární chemie a Fyzikální ústav. Databáze EBSCO jsou využívány 
ve významných oborově úzce zaměřených institucích i mimo oblast humanitních a společenských 
věd  

• v současné době jsou zastoupeny všechny obory, průběžně jsou přidávány časopisy z oblasti STM 
• změny v obsahovém zaměření jsou právě dobře patrné v podmínkách AV ČR, jejíž ústavy jsou 

zaměřené ze dvou třetin na STM, tyto ústavy EBSCO více využívají 

o CD/DVD ROM  
• po celou dobu trvání projektu 1N (i v době trvání projektu LI) firma EBSCO Publishing umožňuje 

knihovnám získat v rámci licence aktualizovanou databázi na CD/DVD ROM. On-line přístup je 
samozřejmě mnohem lepší, ale v případě, že by již databáze nebyla dále přístupná, CD/DVD 
ROMy zpřístupní velké množství informací na lokálních serverech knihoven 

 
o České časopisy v EBSCO  

• počet českých časopisů v zahraničních elektronických informačních zdrojích průběžné vzrůstá  
• v případě pokračování projektu bych doporučovala zaměřit se na podporu zařazování českých 

časopisů do databází  
� podmínky a postup pří přihlašování  
� informace při setkáních a zejména na webových stránkách projektu  

 
 

2.  Přiměřenost finančních prostředků a účelnost jejich využití: 
 

o závěrečná zpráva shrnuje průběh řešení projektu 2004-2008 podrobným a pečlivým způsobem. Doplňují ji 
statistiky a jiné přílohy 

o prostředky, které byly uspořeny v důsledku výhodného kurzu amerického dolaru byly použity na úhradu 
19% DPH a na nákup přístupu do dalších významných elektronických informačních zdrojů, na základě 
výběru zúčastněnými knihovnami:  

o RILM Abstracts of Music Literature (2004)  
o American Bibliography of Slavic and East European Studies (2005)  
o Communications and Mass Media Complete (2005)  

o v rámci projektu byly uhrazeny účasti na mezinárodních konferencích, které tématicky souvisejí a přinášejí 
nejnovější informace a trendy v oblasti elektronických informačních zdrojů.  

 
o Finanční prostředky vynaložené na realizaci projektu odpovídají dosaženým výsledkům a jejich čerpání 

bylo účelné.  
 
3.  Celkové hodnocení dosažených výsledků řešení projektu: 
 

o statistiky využívání ukazují rozložení využívání v rámci všech účastníků i v rámci jedné instituce  
o v každém případě mají stoupající tendenci, což je velmi uspokojivá informace  
o databáze je využívána ve všech typech institucí od všeobecně zaměřených pro úzce specializované vědecké 

instituce  
o projekt byl prezentován na konferencích zaměřených na knihovnictví a informační vědu  
o řešitelky publikovaly 10 článků v odborném tisku 
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o Dosažený výsledek považuji za vynikající. 
 
4.  Závěr:  
 

o databáze EBSCO patří k nejvýznamnějším a nejpopulárnějším elektronickým informačním zdrojům v ČR 
vzhledem ke své kontinuitě, uživatelsky příjemnému prostředí, intuitivnímu vyhledávání a v neposlední 
řadě ke kvalitnímu obsahu databází, k velkému množství kvalitních vědeckých časopisů  

o nezanedbatelná výhoda je také povolení vzdáleného přístupu a elektronické meziknihovní služby 
o způsob postupu řešitele považuji za vzorový a je mi inspirací pro práci v oblasti elektronických 

informačních zdrojů  
o vysoce hodnotím na základě vlastních zkušeností  

1. na straně řešitele projektu 
– webovou stránku projektu 
– každoroční setkávání 
– výběr doplňkových EIZ  
– osobní angažovanost při všech jednáních  

2. na straně databázi  
− rozšiřování o nové tituly  

– z oblasti STM  
– české tituly  

− doplňování zpětných ročníků  
– s bibliografickými citacemi  
– s plnými texty  

− propojení do Web of Science  
– Find author's articles in Web of Science 
– upozornění, že se jedná o článek autora publikujícího ve vědecky 

významných časopisech (Impact Factor) 
− citovanost v rámci EBSCOhost  

– Times cited in this database  
− rychlý přehled citovaných článků  

– Cited references 
− zahrnutí nástrojů Webu 2.0  

– záložkovací služby a sociální sítě (Bookmark & Share)  
− nové rozhraní EBSCO 2.0  

– prezentováno na 10 setkáních v Praze, Pardubicích, Ústí nad Labem, 
Opavě, Olomouci, Hradci Králové a Liberci během roku 2008 

– umožňující okamžitý pohled na zařazení výsledků rešerše do 
jednotlivých předmětových kategorií mj.  

– Folder - snadná příprava seznamu vybraných článků 
– My EBSCOhost - možnost zvláštních služeb na základě registrace 
– New Features - přehled o novinkách v databázích od producenta 

− propojení bibliografických databází LISA a Biological Abstracts /Zoological 
Record 

o zpřístupnění obsahu databází EBSCO v portálech 
− JIB  

– na úrovni článků k dispozici pro všechny knihovny zúčastněné v 
projektu  

– na úrovni titulů časopisů 
– propojení do plných textů prostřednictvím SFX NK ČR 

− EZB  
– na úrovni titulů časopisů  
– pro všechny knihovny zúčastněné v projektu a mající konto u EZB  

− Google Scholar  
– na úrovni článku prostřednictvím SFX zdarma od Google 
– možnost pro všechny knihovny zúčastněné v projektu a mající konto u 

Google  
− on-line katalogy knihoven  
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Příjmení, jméno, titul oponenta:   Tomanová, Hana, Mgr. 
 
Pracoviště :   Knihovna AV ČR, v.v.i. 
 
Popište Váš případný vztah k příjemci účelové podpory, řešitelskému týmu:   žádný 
 

Prohlášení oponenta: 
Prohlašuji, že mi byly příjemcem podpory včas poskytnuty všechny potřebné informace a předloženy mnou 
požadované materiály a doklady, a při posuzování tohoto projektu jsem se řídila výhradně objektivními hledisky.  
 
Datum :    29.12. 2008  Podpis :    Mgr. Hana Tomanová 
 

 


