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Tato práce byla vypracována pro předmět „Rešeršní strategie a vyspělé metody 

informační podpory vědy,“ vedený PhDr. Richardem Papíkem, PhD. 

 

Jedná se o vymezení základních pojmů v oblasti informačních potřeb a jejich 

výzkumu, a o stručné zmapování potřeb v medicínské biochemii, především ve 

výzkumu.  
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PŘEDMLUVA 
 

Tato práce, jak její titul naznačuje, se věnuje uživatelským potřebám, a to specificky 

potřebám v oboru medicínské biochemie a výzkumu v této oblasti. 

První část práce je věnována obecně uživatelským potřebám, vymezuje některé 

klíčové termíny a popisuje teoretické pozadí těch aspektů informační vědy, které se 

věnují uživatelům informací a jejich potřebám. Zabývá se i informačními šumy a 

bariérami. 

Speciální pozornost je pak věnována oblasti výzkumu uživatelských potřeb, a to jak 

některým teoretickým charakteristikám, tak především jejich praktické realizaci. Tuto 

část práce považuji za stěžejní, neboť směřuje k aplikaci v praxi: naznačuje základní 

aspekty výzkumu uživatelských potřeb, jež je třeba mít před prováděním jakéhokoli 

výzkumu na zřeteli. 

Závěrečná část se pokouší naznačit možný náhled na informační potřeby pracovníků 

v oboru medicínské biochemie, se speciálním zřetelem k výzkumným pracovníkům. 
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I. SOUHRN 
 
V informační společnosti si stále častěji musíme klást otázky 

související s tím, jak lidé informace využívají, tedy jaké mají 

informační potřeby a jak je uspokojují. K tomu musíme chápat 

jednotlivce i skupiny jako uživatele informací, ptát se po povaze 

jejich informačních potřeb a uvědomit si, že je poměrně složité 

informační potřeby odhalit. Informační pracovníci se obvykle 

setkávají spíše s informačními požadavky, které by měly být 

vyjádřením informačních potřeb, v praxi se s nimi ale často nekryjí. 

 

Pokud chceme zkoumat potřeby jednotlivých uživatelů, je vhodné 

provést jejich kategorizaci na základě různých charakteristik. 

Kategorizace může být různě jemná, podle toho, jaké uživatele 

zkoumáme, a i z různých skupin charakteristik (psycho-fyzické, 

sociálně-psychické, vzdělání) je možné vybrat jen ty, které jsou pro 

danou informační instituci a účel výzkumu relevantní. 

 

Při hodnocení uspokojování informačních potřeb je třeba vzít v potaz 

i překážky, které mu mohou stát v cestě – nazýváme je informačními 

šumy nebo bariérami. Informačními šumy rozumíme nahodilé 

překážky, které změní kvalitu či kvantitu předávaných informací; 

mohou mít například povahu šumu pragmatického, technického, 

selekčního atd. Informační bariéry jsou překážkami, které brání toku 

informací k uživateli. Mohou být finanční (tento aspekt se stává stále 

naléhavějším), dále prostorové, jazykové a další. 

 

Existuje celá řada důvodů, které mohou informační instituci vést 

k rozhodnutí zkoumat potřeby uživatelů svých služeb. Jsou jimi 

například finanční restrukturalizace, plánování rozpočtu, zjištění 

informací o ne-uživatelích nebo příprava marketingové strategie. 

Plánování uživatelského výzkumu je velmi náročná činnost, v jeho 

průběhu je třeba zodpovědět celou řadu otázek, které se týkají jak 

zkoumaného předmětu, tak průběhu výzkumu, a samozřejmě i 

očekávaných výstupů. Velmi užitečné může být také vytvoření 

modelu uživatele, které umožní prováděný výzkum efektivněji 

strukturovat. Důležitá je také komunikace se zaměstnanci informační 

instituce, jejich spolupráce je pro úspěch podobného výzkumu často 

klíčová.  
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zkoumaného předmětu, tak průběhu výzkumu, a samozřejmě i 

očekávaných výstupů. Velmi užitečné může být také vytvoření 

modelu uživatele, které umožní prováděný výzkum efektivněji 

strukturovat. Důležitá je také komunikace se zaměstnanci informační 

instituce, jejich spolupráce je pro úspěch podobného výzkumu často 

klíčová.  

 

Existuje celá řada informačních zdrojů a výzkumných technik, které 

mohou být pro výzkum uživatelů použity; ne každá technika se 

ovšem hodí ke každému účelu. Pro získání informací od uživatelů 

mohou být použity metody „person-to-person,“ tedy různé typy 

dotazování (hloubkové rozhovory, focus groups, pozorování atd.), 

které ovšem bývají náročné na práci výzkumníka. Od mnoha osob 

najednou je možné získat údaje při použití dotazníků, které mohou 

být distribuovány různými způsoby (osobně, poštou, emailem, 

deníčky apod.), v tomto případě je ale třeba podrobit dotazovací 

nástroj před zahájením výzkumu důkladnému testování. Pro výzkum 

použitelné jsou také informace o vnitřním chodu instituce. 

 

Při dotazování uživatelů (i potenciálních) je vždy třeba vyřešit 

problém konstrukce vzorku respondentů. Je proto třeba rozhodnout, 

jaká populace má být zkoumána, a jakým způsobem je možné 

získat k jejím členům přístup. Klíčové je rozhodnutí, zda výzkum 

bude usilovat o reprezentativnost. 

 

Výstupem výzkumu by měla být zpráva, která shrne celkové 

výsledky, nabídne jejich statistickou a narativní analýzu a bude 

formulovat závěry včetně doporučení změn pro informační instituci. 

Je také vhodné prezentovat výstupy studie různým skupinám osob 

včetně veřejnosti, sledovat postup a důsledky aplikace závěrů 

výzkumu a vyvodit z pozorování doporučení pro další výzkum. 
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Informační potřeby v oblasti medicínské biochemie jsou ovlivněny 

tím, že se jedná o multidisciplinární vědní obor. Nejenže využívá 

prostředků mnoha jiných věd, zároveň také do jiných oborů 

přesahuje. 

 

Uživatelé informací z oblasti medicínské biochemie mohou být velmi 

hrubě rozděleni do několika základních skupin, jejichž potřeby se 

liší. Jsou jimi: vědci, pracující ve výzkumu, lékaři a vysokoškolští 

pedagogové, vedoucí pracovníci institucí, které se biochemii věnují, 

studenti vysokých škol a širší veřejnost. Tyto skupiny mají různé 

možnosti, jak své potřeby uspokojovat, hlavním zdrojem informací 

ale pro ně mnohdy může být Národní lékařská knihovna. Roste také 

význam informací dostupných prostřednictvím internetu. Tyto 

informace často využívají i výzkumníci (a to jak pro informace 

bibliografické, tak i faktografické), neboť celá řada nástrojů je tímto 

způsobem přístupná bezplatně. Pro potřeby výzkumu jsou ovšem 

nezastupitelné i komerční informační zdroje, jejichž nabídka pro 

medicínskou biochemii je velmi široká. 
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ÚVOD 
 

Žijeme v informačním věku v informační společnosti v období informační 

exploze (pro pesimisty informační krize). Inflace pojmu informace 

symptomaticky zachycuje fakt, že informací (nebo, jak říká Jiří Cejpek /3, s. 

165/, potenciálních informací) je stále více. Podle Cejpka ale s přibýváním 

těchto informací stále důležitější, aby se člověk vědomě zabýval tím, jaké 

informace přijímá, a tím přeměňuje na poznatky, znalosti. 

V celospolečenském kontextu roste důležitost toho, jaké informace lidé 

přijímají. Výběr informací je omezen tím, jaké má člověk „volní a morální 

vlastnosti, (jaká je) jeho vůle poznávat a schopnost přijímané informace 

hodnotit a měnit je ve znalosti /ibid./.“ 

 

„Informační společnosti“ obíhají v žilách informace snad ještě rychleji než 

nafta, a člověk se postupně stále více stává, více než čím jiným, uživatelem 

informací. Proto stále roste význam poznávání toho, jak člověk s informacemi 

zachází. Jaké jsou jeho informační potřeby? 

 

Po tom se ptají nejen ti, kdo chtějí člověka vzdělat, ale i ti, kdo mu chtějí 

nabídnout své „zboží,“ svoje informační služby. Veřejné informační instituce 

se ptají: Jak nejúčelněji mám vynaložit své zdroje, abych uspokojil právě 

svého uživatele? (Stejnou otázku si kladou i firmy, které samy uspokojují 

svoje informační potřeby.) Podnikatelé v informačním průmyslu se ptají: Co 

mám nabídnout uživatelům informací, aby mi za to byli ochotni zaplatit? 

 

Proto stále roste význam poznávání uživatelů informací a jejich potřeb, a 

proto je třeba se těmito jevy teoreticky i prakticky zabývat. 
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1. POTŘEBY UŽIVATELŮ INFORMACÍ 
 
1.1  Uživatel informací 
 
001 Uživatelem informací chápeme „fyzickou nebo právnickou osobu, 

která využívá informací uložených v paměti informační soustavy a užívá 

všech nebo jen některých (speciálních) služeb informační instituce… /11, 

s.14/. Je třeba podotknout, že informační institucí můžeme chápat buď 

jakoukoli instituci (je-li pro nás výchozí uživatel, který hledá, KDE uspokojit 

potřebu), nebo konkrétní instituci (která řeší, JAK plnit potřeby svých 

uživatelů, a jaké tyto potřeby jsou). 

 

002 Uživatel přitom může být individuální, kolektivní (např. kroužek) nebo 

institucionální, a také dočasný, případně potenciální (právě on je při 

výzkumech často v centru pozornosti, neboť informační instituce hledají 

způsob, jak ho oslovit) /11/. 

 
003 Jako zvláštní skupinu uživatelů můžeme označit uživatele odborných 

informací, kteří jsou více než jiní vystaveni informačnímu přetlaku. Základní 

vlivy, které na ně působí, formuluje Vladimír Smetáček /10, s. 216/. 

• Pro uživatele je stále obtížnější sledovat produkci ve své vědní oblasti, 

potřebuje tedy stále přísnější výběr dokumentů. 

• Uživatel má zájem především na nejnovějších informacích. 

• Historické informace jedné vědní oblasti se mohou stát aktuálními 

informacemi v jiné oblasti; ke stejné situaci může dojít i v téže vědní 

oblasti. 

• Uživatel musí občas použít informace z jiné vědní oblasti, aniž předem 

ví, jaké a z které oblasti. 

Tyto vlivy jsou velmi důležité pro vymezení role informačního pracovníka, a 

pro případné rozhodování o tom, jakým způsobem uspokojovat informační 

potřeby uživatele informací. 
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1.2  Informační potřeba 
 
004 Potřeby uživatelů informací je možné chápat mnoha způsoby. V širším 

slova smyslu je informační potřeba základní společenskou potřebou, která se 

projevuje při řešení nejrůznějších úkolů a problémů. 

 
005 V užším slova smyslu ji můžeme chápat jako potřebu získat informace 

pro řešení úkolů v rámci pracovního procesu, tedy jako uživatelskou potřebu 

profesní (existující v protikladu k uživatelské potřebě osobní, zaměřené na 

volný čas a rodinný život). 

 
006 Pro to, aby u člověka vznikla informační potřeba, musí být splněny 

některé zásadní předpoklady: 

• Musí existovat formulovatelný problém, který je třeba vyřešit. 

• Člověk musí být stimulován k řešení tohoto problému. 

• A musí mít představu o tom, že tento problém je možné vyřešit. 
 
007 Informační potřebu jako takovou je velmi těžké zachytit. Je třeba ji totiž 

chápat ve dvou aspektech: jako informační potřebu subjektivní a objektivní. 

Při hodnocení a formulaci uživatelských potřeb je třeba mít oba tyto aspekty 

na zřeteli. 

 

008 Objektivní informační potřeba je potřeba získat informace, bez nichž 

objektivně není možné vyřešit daný problém. Subjektivní informační potřeba 

je potřebou informací, o nichž se uživatel domnívá, že jsou nezbytné 

k vyřešení daného problému /10/.  

 
009 Pokud si člověk informační potřebu uvědomuje, ale rozhodne se ji 

nevyjádřit (například má psychologické zábrany), hovoříme o nevyjádřené 

informační potřebě. Existuje také spící informační potřeba, tedy potřeba, 

kterou si uživatel neuvědomuje, a která se může projevit například při řešení 

jiných informačních potřeb /5/. 
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010 Za pozornost stojí i tři principy pro řešení informačních potřeb 

uživatelů odborných informací, které formuloval Jans-Jürgen Manecke /7, 

s.46-47/: 

• Uživatelé by si měli trvale a nezávisle na úkolech opatřovat informace 

důležité pro svůj obor. 

• Při uspokojování konkrétní informační potřeby je potřeba se 

v problému strategicky zorientovat, a ve vytyčeném okruhu zdrojů poté 

informace hledat. 

• Zjišťování informačních potřeb by se mělo pojit s každým 

zpřesňováním úkolů či každou úvahou o dalším postupu. 

 
011 Informační potřeby uživatele se v čase vyvíjejí, a to nejen 

s přechodem mezi řešenými úkoly, ale také při postupu v rámci řešení 

jednoho úkolu (přechod od fáze přípravy na řešení úkolu k samotnému 

řešení). 

 

1.3  Informační požadavek 
 

012 Jednoznačně zachytitelným aspektem informační potřeby je 

informační požadavek, který je explicitně formulovanou subjektivní potřebou. 

Je třeba ho ale chápat pouze jako indikátor existující informační potřeby. 

 

013 Například proto, že informační požadavek je formulován vzhledem 

k určitému informačnímu systému – přizpůsobuje se svou podobou tomu, co 

je pro dotazovaný systém přijatelné. Podoba požadavku tak často vychází 

z toho, jaké má uživatel s daným systémem zkušenosti, a tedy z toho, jaká 

formulace dává největší šanci na uspokojení požadavku. 

 

014 Požadavek může být užší než informační potřeba (například pokud si 

uživatel některé potřeby neuvědomuje), nebo naopak může potřebu 

přesahovat (pokud je požadavek formulován nepřesně) /10/. 
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1.4  Kategorizace uživatelů 
 
015 Pro efektivní hodnocení uživatelských potřeb je vhodné vytvořit určitou 

typologizaci, která by vystihovala základní charakteristiky uživatelů. Používá 

se celá řada typologií, které budou vycházet ze zkoumaného  kontextu. 

Například v případě zkoumání potřeb na pracovišti může být relativně 

dostačující charakteristika zastávané pozice. Při zkoumání uživatelských 

potřeb v komplikovanějším prostředí je ale vhodné použít vícerozměrné 

klasifikace uživatelů. 

 

016 Zkoumány mohou být psycho-fyzické vlastnosti, mezi které patří 

především 

• pohlaví a 

• věk, 

a v druhé řadě (obtížněji zjistitelné, s různou mírou důležitosti) potom  

• kvocient inteligence (bude důležitý například při testování zaváděných 

informačních systémů), 

• tvořivost (často související s odbornou produktivitou) a 

• psychický typ osobnosti (ten je obtížné operacionalizovat, může však 

hrát jistou roli). 

 

017 Mezi sociálně-psychické vlastnosti patří 

• národnost (hraje roli především v komparaci nebo na styku různých 

skupin uživatelů), 

• stav (může hrát roli především ve výzkumech informačního chování, 

např. ve volném čase), 

• sociálně-ekonomický status uživatele (také bude souviset spíše 

s mimopracovními výzkumy, například s ochotou investovat do 

informačních zdrojů) a 

• velikost místa pobytu. 
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018 Další podstatnou charakteristikou uživatele může být dosažené 

vzdělání, a to 

• nejvyšší dosažené vzdělání, 

• jeho obor a  

• jeho jazykové znalosti. 

 

019 Pro výzkum uživatelských potřeb na pracovišti jsou pochopitelně 

nejdůležitější charakteristiky činnosti, kterou uživatel vykonává v zaměstnání: 

tedy v jakém oboru pracuje, jaké je jeho zaměstnání a jakou funkci zastává, 

jak má dlouhou praxi, jaké je jeho pracovní vytížení nebo jakého týmu je 

součástí. 

 

020 Výsledkem kategorizace uživatelů může být také vytvoření 

informačního profilu, který bude odrážet potřeby konkrétního uživatele (nebo 

skupiny uživatelů) a umožní co nejefektivněji vycházet vstříc především 

dlouhodobě formulovaným potřebám /9/. 

 
1.5  Informační šumy, bariéry 
 
021 Při hodnocení informačních systémů, jejich kvality a fungování je třeba 

brát v úvahu nejen potřeby a požadavky, které do nich vstupují, ale také to, 

nakolik kvalitně je systém schopen tyto potřeby a požadavky uspokojovat. 

K posouzení těchto aspektů mohou posloužit koncepty informačních šumů a 

bariér. Základem této koncepce je pojetí informačního systému především 

jako prostředku komunikování informace od zdroje k uživateli. 
 
1.5.1  Informační šumy 

 

022 Informačním šumem rozumíme nahodilou překážku v informačním 

systému, která způsobuje změny v kvalitě i kvantitě informací. Popisujeme 

pět základních druhů informačních šumů: 

 

023 Šum pragmatický pramení z výše zmíněné distinkce mezi informační 

potřebou a informačním požadavkem. Velmi zřetelně se vyskytuje tehdy, 
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pokud informační potřebu neuspokojuje uživatel sám, ale využívá služeb 

informačního specialisty: V důsledku chybné formulace požadavku nebo 

neporozumění může dojít k významným ztrátám informace. 

 

024 Šum sémantický je důsledkem zkomolení slov, a to jak jejich formy, 

tak i obsahu, a dále k němu může dojít vinou nesprávného kódování či 

redukce obsahu slov. 

 

025 Šum technický je způsoben selháním technologie, která zabezpečuje 

přenos informací. Může jím být nejen šum v telefonním sluchátku nebo 

selhání počítače, ale také třeba nevhodná úprava textů. 

 

026 Šum selekční je způsoben nedokonalostí vyhledávacího procesu. 

Rozlišujeme tzv. šum prvního řádu, při němž systém nevyhledá relevantní 

dokumenty (chyby v úplnosti), a šum druhého řádu, při němž je mezi 

vyhledanými dokumenty nízký podíl relevantních dokumentů (chyby v 

přesnosti). 

 

027 Konečně šum gnozeologický vzniká při nedostatečném poznatkovém 

vybavení příjemce. 

 

1.5.2  Informační bariéry 

 
028 Informační bariérou rozumíme překážku v toku informací k uživateli. 

Rozeznáváme sedm základních typů. 

 
029 Prostorové bariéry souvisí s fyzickou dostupností dokumentu. 

V současnosti se díky rozvoji telekomunikačních služeb daří tyto bariéry do 

značné míry eliminovat. 

 
030 I bariéry časové, spočívající v zastarávání dokumentů, je možné díky 

stéle rychlejšímu zpřístupňování informací v nejrůznějších zdrojích 

překonávat. 
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031 Jazykové bariéry mohou být způsobeny buď vágností a nepřesností 

jazyka (přirozeného či odborného), nebo i prostou neznalostí na straně 

příjemců informací. Jejich překonání může napomoci používání selekčních 

jazyků (v rovině vnitrojazykové) a výuka cizím řečem (v rovině 

mezijazykové). 

 
032 Vědomostními bariérami se rozumí především nedostatečná 

informační gramotnost uživatelů. Kromě výuky koncových uživatelů tomuto 

problému je možné předcházet využíváním služeb odborných informačních 

pracovníků. 

 
033 Komunikační bariérou může být problém v komunikaci mezi 

informačními systémy nebo chyby v redukci získaných informačních obsahů. 

V současnosti díky integraci jednotlivých informačních služeb do prostředí 

internetu a rozšiřující se dostupnosti primárních a fulltextových dokumentů je 

možné tuto bariéru také účinně eliminovat. 

 
034 Poslední, ale stále na důležitosti nabývající bariérou, je bariéra 

finanční. V důsledku omezeného objemu finančních zdrojů je třeba 

informační služby co nejvíce zefektivňovat. S tím souvisí i potřeba provádět 

výzkum uživatelských potřeb, o němž bude pojednáno níže /4/. 
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2.  VÝZKUMY INFORMAČNÍCH POTŘEB 
 

035 Důvodů, proč se může informační instituce rozhodnout k provedení 

výzkumu uživatelů a jejich potřeb, je celá řada. Například 

• plánování pravidel rozpočtu v krátkodobém a střednědobém (případně 

dlouhodobém) horizontu, 

• stanovování priorit pro cíle informační instituce, jednotlivé služby a 

části fondu, 

• hodnocení či změna pozice informační instituce v rámci konkurence, 

• určení optimální alokace zdrojů, 

• plánování nevyhnutelných změn (restrukturalizace zdrojů atd.), 

• snaha o formulaci nové vize informační instituce, 

• podpora dlouhodobého růstu a rozvoje, 

• marketing informační instituce 

• nebo porozumění ne-uživatelům. 

 
2.1  Plánování výzkumu uživatelů 
 
036 Při plánování uživatelského výzkumu je vhodné zvolit načasování, 

které slibuje (a také umožní) změny v chodu informační instituce – například 

vstup nového partnera, konec střednědobého plánovacího období a 

podobně. 

 

037 Před zahájením výzkumu je potřeba učinit zásadní rozhodnutí 

v několika oblastech: 

• Do jaké míry budou do výzkumu zapojeni zaměstnanci informační 

instituce, její vedení a komunita uživatelů? 

• Jak bude výzkum logisticky zajištěn? 

• Co udělat pro no největší efektivitu výzkumu (studium literatury, 

spolupráce s partnery)?  
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• Jak bude výzkum pojat: 

o Jaký bude jeho cíl? 

o Na co bude zaměřena (na určitou skupinu uživatelů, na změny 

v okolním prostředí, na získání přehledu o komunitě uživatelů a 

potenciálních uživatelů, atd.)?  

o Kdo by se mohl stát konzultantem pro přípravu výzkumu? 

o Jaký by měl být výstup studie? 

 
038 Pokud jsou cílem (nebo prostředkem) prováděného výzkumu změny 

v organizaci informační instituce, je třeba intenzivně komunikovat se 

zaměstnanci. V opačném případě totiž mohou jejich obavy a nervozita 

narušit průběh výzkumu. 

 

039 Ve fázi přípravy studie je třeba uvažovat o tom, jaké zdroje budou pro 

studii potřeba (kvalifikované zaměstnance, čas, peníze a materiál). 

 
040 Při zvažování toho, jaké otázky a jaké nástroje mají být ve výzkumu 

použity, je třeba uvažovat čtyři skupiny faktorů: obecné pozadí studie, jaké 

otázky jsou požadované, jaké pravděpodobné a jaké jsou možné. 

 
041 V pozadí výzkumu musí být 

• rámec, v němž informační instituce funguje (jaké má cíle, funkce, jaké 

vědomosti a informace chce předávat), 

• pohled uživatelů (co uživatelé od informační instituce chtějí, co o ní ví, 

jak jsou s jejími službami spokojeni, jaké mají priority, jaké jsou 

sociodemografické charakteristiky) 

• a ohled na technologické změny prostředí. 

 
042 Mezi požadovanými informacemi budou zřejmě 

• demografické charakteristiky dotazovaných 

• a jejich preference (tedy jak nejčastěji uspokojují své potřeby). 
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043 Pravděpodobně se budou vyskytovat otázky  

• na situaci v regionu sídla informační instituce, 

• na různé trendy, které se odehrávají v komunitě jejích uživatelů, 

• a na její možnou konkurenci. 

 
044 Je možné se také ptát na  

• spokojenost uživatelů, 

• na to, jaké zdroje jim vyhovují a jaké jim naopak chybí, 

• na to, jaké mají osobní preference, 

• jak se jejich potřeby vyvíjejí, 

• kdy nejčastěji potřebují služby informační instituce,  

• jaké své potřeby chodí řešit jinam než právě do ní, 

• jak získávají informace, když jim scházejí, 

• a o čem nejčastěji informace potřebují /12/. 

 

2.1.1  Model uživatele 

 
045 Při konstruování výzkumu můžeme také vycházet z modelu uživatele, 

který formuloval doc. Vladimír Smetáček /8, s.94/. Na základě pěti dimenzí, 

uvedených do kontextu s kategorizací uživatelů (viz výše) je možné 

odhadovat celkové informační chování uživatele. 

 

046 Poměr uživatele k informačním okruhům se týká toho, nakolik je 

uživatel ochoten využívat jednotlivé zdroje informací (inf. středisko vlastního 

podniku, inf. středisko oboru nebo odvětví, veřejné informační instituce, např. 

knihovny, vlastní výzkum a úvahy; dnes by k této nabídce jistě přibyla 

možnost uživatele samotného vyhledávat informace ve veřejně přístupných 

zdrojích na internetu, v odborných databázích apod.). 

 
047 Zájem uživatele o určité druhy informací se týká obsahového aspektu 

žádaných informací (teorie a terminologie, metody a postupy, informace o 

výzkumu, ekonomické informace, informace o politice a o společenském 

životě atd.) 
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048 Zájem o druhy informačních pramenů popisuje vyhledávané typy 

dokumentů (knihy, časopisy, patentové dokumenty, zprávy, osobní styk, 

sekundární, tedy hl. bibliografické zdroje, atd.). 

 

049 Zájem o služby poskytované konkrétním informačním střediskem je 

relevantní především pro výzkum prováděný tímto střediskem (sleduje se 

zájem o výpůjčky z fondů či meziknihovní/DDS, faktografické informace, 

překlady, rešeršování, bibliografické informace, SDI atd.). 

 
050 Konečně poslední dimenze se týká obecných charakteristik 

informačního chování a potřeb uživatele (zda potřebuje překonávat 

jazykovou bariéru, chce mít vždy nejaktuálnější informace, kolik času tráví 

získáváním informací a podobně) /8/. 

 

2.2  Výzkumné techniky 
 
051 Při provádění výzkumu uživatelů je třeba vědět, jakou technikou mají 

být analyzovaná data sbírána. Obecně platí, že pro sledování jevů, které je 

třeba si pamatovat (např. frekvence návštěv v informační instituci), je 

vhodnější použít dotazníky, pro popisování pocitů a názorů jsou vhodné 

hloubkové rozhovory, focus groups, a případně některé typy dotazníků. 

 

052 Existuje celá řada principů, které je třeba při tvoření výzkumného 

postupu sledovat: 

• Mnohé informace mohou dotazovaní považovat za osobní, a proto 

dotazy na ně musí být pečlivě formulovány (může se na ně lépe 

odpovídat osobně, nebo naopak písemně). 

• Odpovědi uživatelů mohou zkreslit efekty „good patron“ („Ale jistě že 

do knihovny pravidelně chodím!“) nebo „nice library“ („Vaše služby 

jsou prostě dokonalé!“). Dotazy musí být formulovány neutrálně, aby 

byly co nejméně zatíženy hodnotovými soudy. 

• Je třeba zajistit reliabilitu a validitu dat: dotazování musí být 

konzistentní, jasně formulované, přesné, konkrétní atd. 
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• Délka nástroje musí být přiměřená; dotazník, který by se vyplňoval 

déle než hodinu, je nevhodný. 

• Je třeba se vystříhat termínů nebo žargonu, kterému uživatel nemusí 

rozumět. 

 

053 V rozhodování mezi postupy výzkumu máme na výběr ze dvou 

hlavních způsobů: person-to-person, tedy osobní dotazování, nebo 

person-to-document, tedy vyplňování formulářů. Je také možné provést 

analýzu vlastních dat, dokumentujících o fungování informační instituce 

(např. statistiky o využívaných službách apod.) nebo využít informace o 

uživatelích, které jsou dostupné z vnějších zdrojů (např. o komunitě 

potenciálních uživatelů). 

 

054 Ať už je ovšem zvolena jakákoli technika, je třeba proškolit všechny, 

kdo se na výzkumu budou podílet (jako distributoři dotazníků, tazatelé, 

vedoucí focus groups, či při vyhodnocování). 

 

2.2.1  Person-to-person 

 

055 Strukturované či nestrukturované rozhovory jsou v mnohém náročné: 

• Dotazující vede protokol o procesu rozhovoru nebo jej zaznamenává, 

• poté poznámky či nahrávky přepisuje, 

• opakování rozhovorů je pochopitelně časově náročné, 

• stejně jako jejich hodnocení: opakované procházení rozhovorů, 

hledání opakujících se vzorců a odlišností a jejich vyjádření. 

 

056 Pro výzkum formou focus groups, tedy skupinové dotazování max. 10 

uživatelů, vyžaduje od účastníků výzkumu čas a otevřenost. Navíc může dojít 

k tomu, že se lidé mezi ostatními bojí dát průchod negativním vyjádřením.  

 

057 Dotazování formou výstupních rozhovorů (exit interviews), tedy 

dotazování uživatelů mezi dveřmi informační instituce (forma blízká anketě), 

umožňuje využít krátkodobou paměť a čerstvé zkušenosti včetně detailů, na 
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druhou stranu neumožní dotázat se těch, kdo informační instituci využívají 

prostřednictvím dálkového přístupu, nebo kteří ji nevyužívají vůbec. 

 
058 Hloubkové rozhovory, které mohou trvat max. 2 hodiny, mohou být 

komplexní a prozkoumat situaci poměrně do hloubky. Jsou ovšem časově 

náročné, proto je vhodné je použít jen pro dotazování některých uživatelů – 

například neformálních vůdců komunity, která informační instituci používá. 

Vzhledem k zaměření na hluboké porozumění problémům je hloubkový 

rozhovor velmi vhodný pro pilotní fázi výzkumu (předvýzkum). Úskalím 

tohoto typu dotazování je také nutnost získat přístup k tomu, kdo má být 

dotázán, navázání osobního kontaktu a udržení jeho pozornosti.  

 

059 Kromě toho může mít dotazování také formu krátkých rozhovorů, 

spíše anketního dotazování, nebo rozhovorů telefonických (které vyžaduje 

především přesvědčit osloveného, aby svolil se zodpovězením dotazů). 

 

060 Informace také mohou být sbírány formou pozorování, a to buď 

nezúčastněného, nebo zúčastněného. Touto cestou se dá například zjistit, 

jak uživatelé informací postupují při řešení problémů, jak sdílejí informace 

nebo jak nakládají s informacemi, které mají k dispozici. Pozorovat se přitom 

dají jak na veřejném místě (výpůjční pult), tak i v soukromí (kancelář), jako 

jednotlivci i jako skupiny, atd. 

 

2.2.2  Person-to-document 

 

061 Nástrojem tohoto způsobu získávání informací je dotazník. 

Rozlišujeme několik typů dotazníků: 

• distribuované (a to buď osobně vybraným skupinám uživatelů či 

potenciálních uživatelů, nebo rozdávané v místě poskytování služby), 

• určené pro samovýběr (tedy například ponechané k dispozici u 

výpůjčního pultu), 

• posílané poštou, 

• emailem, 
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• založené na webovském formuláři 

• nebo vedené formou deníčků vybraných uživatelů. 

 

062 Otázky použité ve výzkumu mohou být 

• otevřené, 

• uzavřené, 

• obsahovat škály, 

• nebo možnost výběru z variant. 

Obecně platí, že otázky otevřené jsou náročnější na vyhodnocení, 

v mnohých případech jsou ale nezastupitelné. 

 

063 Dotazovací nástroj je třeba vyzkoušet v pilotním testování. To by mělo 

odhalit jeho případné chyby: neúplnost, nesrozumitelnost, možné implicitní 

hodnocení, přílišné nároky na paměť dotazovaného, nevhodné pořadí otázek 

apod. 

 
064 Aby byly dotazníky efektivní, je třeba, aby byla jejich návratnost co 

nejvyšší. Existují různé strategie zvyšování návratnosti, především musí být 

odeslání dotazníku pro uživatele nějakým způsobem atraktivní (např. 

vysvětlit, jak může akce přispět k rozvoji služeb; je ale možné také nabídnout 

cenu apod.), a musí být k dispozici velmi přesný návod k zodpovězení. 

Důležité je také vhodné načasování výzkumu. 

 

2.2.3  Data o chodu instituce 

 
065 Pro zjištění fungování informační instituce mohou být zásadní údaje o 

• počtu výpůjček (včetně toho, jací uživatelé si půjčují z jakých fondů), 

• počtu meziknihovních výpůjček, 

• využívanosti referenčních služeb, 

• použití online služeb (při vyhledávání uživatelem a profesionálem), 

• využití vzdáleného přístupu ke službám. 
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066 Výstupem této analýzy by mělo být zmapování toho, jaké jsou potřeby 

různých skupin uživatelů a vytvoření plánů do budoucna. 

 
2.3  Konstrukce vzorku 
 
067 Vzorek uživatelů může být tvořen mnoha způsoby. Hlavní jsou: 

• samovýběr (v případě anket, nabídnutých dotazníků), 

• cílený výběr (soustředění na některou skupinu uživatelů), 

• náhodný systematický výběr (vyberu náhodně konkrétní uživatele, 

např. losováním) 

• či kvótní výběr (stanovím jen charakteristiky, které mají uživatelé 

splňovat, konkrétní osoba není určena). 

Reprezentovat co nejpřesněji celou populaci je možné pomocí náhodného 

výběru a dosti spolehlivě i pomocí kvótního výběru. 

 
068 Spolehlivost výzkumu může narušit výběr respondentů na základě 

osobních styků tazatelů nebo tzv. metodou „sněhové koule“ (vzájemné 

odkazování dotazovaných). Tento postup je ovšem užitečný při dotazování 

v obtížně identifikovatelné skupině, např. uzavřené subkultuře mládeže. 

 
069 Pro maximální reprezentativnost náhodného výběru je třeba mít na 

zřeteli především následující faktory: 

• jaká bude zkoumaná populace („Zaměří se univerzitní knihovna jen na 

studenty, nebo i na další obyvatele města?“), 

• jaký bude rámec vzorku („Jsou studenty i studenti dálkového studia?“), 

• jaká bude metoda výběru („Bude se losovat se seznamu celé 

univerzity, nebo z jednotlivých fakult?“) 

• a jak velký bude vzorek, aby byl reprezentativní (odpověď je relativní, 

závisí na povaze informační instituce; v případě univerzity může být 

cílem mít každý obor zastoupený nejméně 10 doručenými 

odpověďmi)? 
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2.4  Analýza výsledků a jejich použití 
 
070 Výstupem výzkumu uživatelů by měly být zpráva, obsahující 

• přehled získaných dat, 

• jejich statistickou analýzu, 

• jejich narativní analýzu 

• a formulaci závěrů. 
 
071 V přehledu dat by měly být zachyceny nejen získané údaje podle 

jednotlivých skupin uživatelů, ale také zjištěné zásadní mezery nebo naopak 

překvapení, která se ve výsledcích objevují. 

 

072 Statistická analýza by měla mít složku deskriptivní a inferenciální. 

Deskriptivní analýza popisuje frekvence hodnot u jednotlivých proměnných, 

zachycuje centrální tendence (modus, medián, průměr) a vyčísluje zjištěné 

odchylky. Jejím výstupem je spíše shrnutí situace než závěry. 

Závěry jsou výstupem inferenciální analýzy, která statisticky testuje 

formulované hypotézy na základě korelací a zjištěné hladiny významnosti. 

 
073 Narativní, v české terminologii někdy také kvalitativní analýza rozebírá 

data, která není možné hodnotit statisticky. Vyžaduje opakované čtení 

výstupů, formulaci opakujících se vzorců, vytvoření kódů pro tyto vzorce, 

definice těchto kódů, jejich hierarchizace a testování na konzistenci (tedy zda 

kódy vytvořené jedním pracovníkem by ostatní aplikovali stejným způsobem). 

 

074 Závěrem provedeného výzkumu by měla být identifikace existujících 

potřeb a návrh změn, které povedou k jejich uspokojení. Zároveň by 

v závěrech měl být naznačen možný dopad těchto změn na informační 

instituci a jejich finanční zabezpečení.  

 
075 Výsledky výzkumu je vhodné dát do souvislosti s určitými službami, 

které informační instituce poskytuje, nebo standardy, kterými se chce řídit. Je 

možné je také použít pro účely žádání o granty nebo formální podporu, které 

mnohdy dokumentaci tohoto charakteru vyžadují.  
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076 Výstup výzkumu by měl být sdílen nejdříve s vedením informační 

instituce, potom s jejími zaměstnanci, a až v poslední řadě s veřejností. Pro 

každou z těchto skupin je třeba výstup upravit do vhodné podoby. 

 

077 Po zpracování výsledků by měly následovat tyto kroky: 

• zničení všech důvěrných údajů, které byly získány v průběhu studie, a 

archivace ostatních dat, 

• příprava na změny informační instituce, 

• úprava jejích priorit, 

• sledování pokroku při zavádění změn, 

• analýza dopadu změn 

• a doporučení pro další výzkum /12/. 
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3.  POTŘEBY UŽIVATELŮ V OBORU MEDICÍNSKÉ BIOCHEMIE 
 

078 Medicínská biochemie je typický hraniční obor. Funguje na pomezí 

medicíny, chemie a biologie, je proto neobyčejně rozmanitá – stejně 

rozmanité jsou v tomto oboru informační potřeby. K jejich různorodosti 

přispívá i fakt, že se dnes pracoviště i pracovníci úzce specializují, a proto 

mohou potřebovat velmi specifické informace; často jsou ale pro jejich práci 

potřeba i údaje z oborů dosti odlehlých. 

 
079 Odborníci na biochemii se v medicíně zaměřují na celou řadu funkcí 

lidského těla. Mezi tyto funkce patří například celkový metabolismus těla a 

jeho řízení, metabolismus sacharidů, metabolismus lipidů, steroidů a 

lipoproteinů, metabolismus bílkovin a aminokyselin, metabolismus 

nukleotidů, také vliv enzymů na biochemické procesy v těle, přenos 

genetické informace, biochemické funkce krve, procesy řídící výměnu 

minerálních látek, obranné reakce organismu i mnohé další. Medicínská 

biochemie přesahuje také do oblasti zdravé výživy a vlivu znečištění 

životního prostředí na člověka. Z tohoto výčtu je patrné, že informace 

z oblasti medicínské biochemie jsou nutné nejen pro lékaře nejrůznějších 

specializací, ale také pro odborníky dalších oborů /2; 6/. 

 
3.1  Uživatelé informací z medicínské biochemie 
 
080 Ačkoli potřeby uživatelů informací jsou velmi složité a je náročné je 

popsat, je možné formulovat určitou kategorizaci, která by měla zachytit 

některé typy uživatelů (zpřesnění naznačené typologie by mohlo vzniknout 

po provedení výzkumu v tomto oboru). Následující odstavce budou stručně 

naznačovat specifika jednotlivých uživatelských skupin. 

 
081 Vědci, kteří se zabývají výzkumem v oblasti medicínské biochemie, 

mají zpravidla zájem o nejnovější informace o primárním výzkumu ze svého 

oboru, které jsou stěžejní pro jejich další práci, nebo o velmi odborná fakta. 

Informační potřeby jim mohou pomáhat uspokojit informační odborníci, často 

ale musí výzkumníci hledat způsoby získávání informací sami. Informace o 
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určitých aspektech výzkumu v oblasti medicínské biochemie mohou být 

pochopitelně žádány i vědci jiných specializací. 

 
082 Další skupinou uživatelů informací jsou lékaři, jejichž obor vyžaduje 

informace z oblasti medicínské biochemie (např. endokrinologové, internisté, 

neurologové atd.). Pokud budou mít potřebu informací, obvykle se bude 

jednat o léčebné postupy, případně o výsledky výzkumů klinických. 

Především lékaři, kteří nepracují v nemocnicích s dostatečným zázemím, 

jsou také často nuceni obstarávat si informace sami. Podobné uživatelské 

potřeby budou mít i pedagogové, kteří záležitosti blízké medicínské biochemii 

vyučují na vysokých školách. 

 

083 Vedoucí pracovníci institucí, které se prakticky věnují biochemii (ať už 

výzkumných institucí, nemocnic nebo laboratoří), potřebují především 

informace o dostupných metodách a potřebném přístrojovém vybavení, aby 

mohli rozhodovat o nákladech a případných investicích pro své organizace. 

Pro pracovníky nemocnic a laboratoří jsou v tomto směru relevantní i 

informace o povolených postupech léčebné péče a úhradách za ně. 

 
084 Studenti vysokých škol mají informační potřeby dané do značné míry 

požadavky studijních plánů, které je většinou možné uspokojit studiem 

učebnic, skript a dalších kompendií. Aktuálnější informace z oblasti výzkumu 

obvykle potřebují pouze jako podklad při vypracovávání zadaných prací. 

 
085 Širší veřejnost obvykle informace o medicínské biochemii jako takové 

příliš nepoptává, existují ovšem výjimky (například v případě onemocnění, 

které s těmito aspekty medicíny souvisí). 

 
3.2  Zdroje informací v medicínské biochemii 
 
086 O zdrojích informací v oboru je třeba uvažovat v závislosti na 

popsaných informačních potřebách. Vzhledem k multidisciplinární povaze 

oboru je ale třeba říci, že následující výčet bude pouze velmi hrubým 
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nástinem: zejména v oblasti výzkumu je možné najít odpovědi na konkrétní 

otázky v nejrůznějších informačních zdrojích. 

 
087 Relativně nejsnáze je možné vymezit zdroje pro vzdělávání. K tomuto 

účelu bývá k dispozici literatura v tištěné podobě, někdy doplňovaná také 

elektronickými zdroji z provenience příslušných vzdělávacích ústavů. Přehled 

těchto informací je nejsnáze k dispozici v knihovnách příslušných 

vzdělávacích institucí. 

 
088 Širší veřejnost může odpověď na specifické otázky, týkající se  

konkrétních onemocnění a možností jejich léčby a prognózy, najít dotazem 

ve specializovaných knihovnách (např. Národní lékařská knihovna má pro 

laickou veřejnost speciální fond). Vyhledávání v odborné článkové literatuře 

není pro tyto případy vhodným řešením. Řada informací je také k dispozici na 

internetu (např. stránky medlineplus.gov Národní lékařské knihovny USA 

obsahují základní informace o celé řadě chorob, podobné informace fungují i 

na stránkách www.webmd.com, které umožňují i odkazy na další stránky na 

stejné téma, v češtině existují jednotlivé stránky věnované různým 

chorobám); není ale vždy možné spoléhat na jejich kvalitu. 

  

089 Informace pro rozhodování o provozu institucí, zabývajících se 

biochemií, je možné získávat z informací státních orgánů (postupy 

schvalované Ministerstvem zdravotnictví ČR, geografická omezení pro 

pořízení některých přístrojů apod.) nebo od soukromých firem, které nabízejí 

přístrojové vybavení laboratoří (jejich nabídky je možné porovnat např. podle 

dokumentace o výsledcích testů, cenových nabídek atd.). Existují i odborné 

databáze, které údaje o tomto oboru shromažďují (např. BioCommerce 

Abstracts and Directory). 

 
090 Pro lékaře je nejvhodnějším zdrojem informací knihovna příslušné 

nemocnice nebo Národní lékařská knihovna, která odebírá celou řadu 

odborných databází a poskytuje i řešeršní služby. Na jejích stránkách jsou 

také k dispozici odkazy na různé dostupné zdroje včetně internetových. 

Uživatelé mohou dále využívat odborné časopisy, a to i v češtině (např. 

http://www.webmd.com,
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Klinická biochemie a metabolismus, Laboratorní referenční hodnoty). 

K dispozici jim je celá řada databází či nástrojů, které jsou ale mnohdy drahé 

(např. nástroje nabízené systémem OVID, databáze EBM) nebo nevyhovují 

optimálně potřebám lékařů jako konečných uživatelů (např. Medline). 

 

3.2.1 Zdroje informací pro výzkum v medicínské biochemii 

 
091 Informace pro výzkum je možné hledat v celé řadě zdrojů. Pro 

výzkumníky jsou extrémně podstatné dva druhy informací: aktuální údaje o 

výzkumech a faktografické databáze o chemických látkách, výzkumných 

postupech atd. Pochopitelně právě pro výzkumníky je velmi vhodné využívat 

služeb Národní lékařské knihovny, pokud to jejich rozpočet umožňuje. 

 
092 Aktuální informace je možné získávat sledováním vycházejících 

časopisů (např. Journal of Biological Chemistry či American Chemical 

Society Publications jsou pro bibliografické hledání na internetu alespoň 

částečně zdarma), nebo využíváním bibliografických databází (EMBASE, 

MEDLINE, BIOSIS, Chemical Abstracts, Elsevier Biobase atd.). Primární 

dokumenty, odkazované v bibliografických zdrojích, pokud nejsou k dispozici 

v knihovně informační instituce, je možné dohledat v souborném katalogu 

seriálů a osobně vyzvednout, nebo žádat prostřednictvím meziknihovní 

výpůjční služby. 

 
093 Pokud jde o faktografické informace, existují jak bezplatné zdroje 

dostupné na internetu (National Center for Biotechnology Information, 

Biochemical Pathways atd.), tak i specializované databáze zpřístupňované 

databázovými centry (Beilstein, CHEMSEARCH, CHEMNAME atd.).  
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