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Zhodnocení projektu VISK 8/B:  
Zajištění provozu oborové brány TECH  

 
 

Pro rok 2011 řešitelé projektu plánovali využít dotaci pouze k zajištění rutinního 
provozu portálu Oborové brány TECH. Tento cíl byl naplněn, zadání projektu bylo 
dodrženo a nedošlo k jeho změně.  

Portál Oborové brány TECH je spravován v redakčním systému Plone na aplikačním 
serveru Zope. Správa a konfigurace tohoto systému a zabezpečení jeho provozu není 
zajištěna personálními zdroji Národní technické knihovny (dále jen NTK), nýbrž 
pracovníkem ÚVT UK panem Martinem Ledínským na základě smlouvy o dílo, která byla 
uzavřena s platností od 1. 1. 2008. Cena za provedení těchto prací byla smluvně stanovena 
na 3 100 Kč za měsíc. Cena je každoročně upravována k 1. dubnu kalendářního roku v plné 
výši roční míry inflace za předcházející kalendářní rok podle indexu spotřebitelských cen 
Českého statistického úřadu.  

Dotace ve výši 28 000 Kč, kterou NTK pro rok 2011 obdržela, byla využita na 
úhradu těchto služeb ve výši 69% celkových nákladů. Zbytek byl hrazen z rozpočtu NTK. 
Na  Ostatní náklady na provoz Oborové brány TECH (především roční poplatky Metalib) 
hradí NTK ze svého rozpočtu a nejsou součástí projektu. 

 
V rámci správy portálu TECH byly v roce 2011 realizovány také tyto práce: 

- pro větší uživatelskou přívětivost pojmenovány ikony v pravém horním menu 
záložky Vyhledávač 

- odstraněn nadbytečný portlet Použité ikony 
- úprava vyhledávací masky Databáze volných zdrojů v prostředí WWW 

(přeformulování textu, zjednodušení) 
- opravena chyba ve správě Databáze volných zdrojů v prostředí WWW (při vytváření 

nové položky typu Database se záznam uložil ve staré šabloně) 
- aktualizace copyrightu 
- optimalizace obsahu hlavní strany směrem k větší přehlednosti a jednoduchosti 
- přesunutí portletu Oborové brány 
- záložka Odkazové informační zdroje přejmenována na Odborné zdroje 
- záložky O projektu a Nenašli jste? sloučeny pod záložku Nápověda 

 
V rámci projektu Zajištění provozu oborové brány TECH se díky získání dotace VISK 8/B 

podařilo zajistit hladký a bezproblémový chod portálu Oborové brány TECH. V roce 2011 
navštívilo portál Oborové brány TECH celkem 23 691 návštěv a 
17 699 návštěvníků (úplné statistické údaje o využití TECH budou k dispozici na adrese 
http://tech.jib.cz v průběhu ledna 2012). 

 
 
 Název a adresa žadatele:  
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.  
Nerudova 3, 118 50 Praha 1  

http://tech.jib.cz/


Příloha č. 4  
Zhodnocení projektu  
Stručné slovní zhodnocení realizovaného projektu (plus rekapitulace případných změn projektu provedených a náležitě 
oznámených během roku).  
Hlavní cíl projektu, kterým bylo vytvoření jednotného rozhraní pro obor mezinárodní vztahy pro 
uživatele, kteří hledají informační zdroje k tematice česká zahraniční politika, evropská integrace, 
politologie, diplomacie, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní organizace anebo k problematice 
vybraných států a regionů, byl v uplynulém roce splněn.  
V rámci projektu byla v roce 2011 nainstalována instance MetaLib a SFX, která běží na novém 
serveru Národní knihovny pro SFX a MetaLib JIB a oborových bran JIB. Provozována je aktuální 
verze MetaLib a SFX verze 4. Průběžně byly aplikovány aktualizace znalostní báze a programových 
modulů MetaLib a SFX. Instance MetaLib a SFX byly integrovány do CMS Plone.  
Byla provedena úvodní systémová konfigurace a konfigurace vybraných zdrojů a služeb. Po 
aktualizaci zdrojů dostupných v ÚMV proběhl na základě definovaných kritérií selekce zdrojů výběr 
dalších kvalitních tematicky odpovídajících pramenů. Po jejich ověření bylo do vyhledávače MetaLib 
připojeno 41 prohledatelných licencovaných i volných elektronických zdrojů:  
ANL+  
BIBSYS - souborný katalog  
British Library Integrated Catalogue  
Central and Eastern European Online Library - CEEOL  
Česká národní bibliografie (NK ČR) - české knihy  
Directory of Open Access Journals - DOAJ  
Ebsco - Academic Search Complete  
Ebsco - Business Source Complete  
EINIRAS Database Network - EDN  
Elektronische Zeitschriftenbibliothek - EZB  
EUCOR  
Europeana - The cultural collections of Europe  
GBV - Gemeinsamer Verbundkatalog  
HighWire Press (Stanford University)  
IDS NEBIS  
IDS Zurich Universitat  
JSTOR Arts & Sciences I Collection (Humanities)  
JSTOR Arts & Sciences I Collection (Social Science)  
JSTOR Arts & Sciences II Collection (Humanities)  
JSTOR Arts & Sciences II Collection (Social Studies)  
Knihovna Akademie věd České republiky - katalog  
Library of Congress Online Catalog  
Masarykova univerzita v Brně - souborný katalog  
NK ČR - články v českých novinách, časopisech a sbornících od 1991 - ANL  
NK ČR - plnotextové vyhledávání v článcích z tisku - ANL FULL  
Moravská zemská knihovna - katalog  
OLIS - souborný katalog Oxfordské univerzity  
Primo Central (Ex Libris)  
ProQuest Central  
Souborný katalog ČR - monografie  
Souborný katalog ČR - seriály  
Systém Kramerius NK ČR - periodika  



TEL (thèses-en-ligne)  
Univerzita Karlova v Praze - centrální katalog  
Ústav mezinárodních vztahů - články  
Ústav mezinárodních vztahů - monografie  
Ústav mezinárodních vztahů - periodika  

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - článková bibliografie  
Vědecká knihovna v Olomouci - báze starých tisků  
Vysoká škola ekonomická - souborný katalog  
WorldCat.org (OCLC)  

Ve srovnání se situací v roce 2010 to představuje téměř 100% nárůst. Mezi zdroji figuruje i Primo 
Central Index, který byl samostatně registrován a konfigurován pro ÚMV (s vlastním výběrem 
požadovaných kolekcí).  
Pro přístup k placeným zdrojům (oproti dvěma v roce 2010 se podařilo připojit i dalších šest) byla 
zpočátku zvolena autorizace na základě IP adres. V listopadu 2011 byly do MetaLib importovány 
účty všech čtenářů knihovny ÚMV a způsob autorizace byl změněn tak, aby v placených zdrojích 
bylo možné vyhledávat pouze po přihlášení uživatelem knihovny.  
Podstatně bylo upraveno nastavení skupin zdrojů, v rámci jednotlivých skupin byly doplněny odkazy 
a zcela nově byla vytvořena Skupina: Databáze článků a časopisů.  
Skupina: Vybrané zdroje  
Skupina obsahuje 11 zdrojů  
Skupina: Databáze článků a 
časopisů  
Skupina obsahuje 16 zdrojů  
Skupina: Zahraniční knihovny  
Skupina obsahuje 12 zdrojů  
Skupina: České knihovny a 
katalogy  
Skupina obsahuje 9 zdrojů  
Skupina: Primo Central  
Skupina obsahuje 1 zdroj  
Skupina: Zdroje ÚMV  
Skupina obsahuje 3 zdroje  



V SFX brány bylo aktivováno linkování na předplácené a volně přístupné oborové elektronické 
časopisy a knihy v databázích Cambridge University Press, CEEOL, DOAJ, EBSCOhost 
(Academic Search Complete; Business Source Complete), JSTOR (Art and Sciences I + II), 
Palgrave Macmillan, PoPuPS, Proquest Central, Redalyc, Sage Complete, Wiley Online Library 
Journals. Doplněny byly také perzistentní, bezúdržbové OpenURL odkazy na nejvýznamnější 
oborové elektronické časopisy.  
Pro potřeby uživatelů byl nastaven Citation Linker. Po zadání citace požadovaného dokumentu 
nabídne SFX odkaz na dostupný plný text a další relevantní služby.  
Zaktualizovány byly odkazy na vybrané zahraniční výzkumné ústavy zabývající se sledovanou 
tematikou a odkazy na vybrané mezinárodní organizace. K dispozici byl zpřístupněn seznam 
Média států světa s odkazy na agentury, tisk, televize, rádio, portály a také odkazy na plné texty 
Policy papers ÚMV.  
V prosinci byl instalován knižní skener. Skenování informačních pramenů bude zahájeno v únoru a 
v první etapě je plánováno naskenování několika desítek starších ročníků časopisů Mezinárodní 
politika (ISSN 0543-7962), Mezinárodní vztahy (ISSN 0323-1844), Perspectives (ISSN 1210-762X) 
a publikací ústavu vydaných před rokem 2005. Texty budou k dispozici uživatelům, jako jedna ze 
služeb brány IREL.  

Dostupnost výsledku: Oborová informační brána pro obor mezinárodní vztahy (IREL) – 
http://irel.jib.cz 
 
Vypracoval: Mgr. Alena Pavelová 
 
V Praze dne 12. 1. 2012 


