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Úvod 

Předmětem této práce je subjektivita v širokém slova smyslu. Na 

to, jak může subjektivita vstupovat do procesu zpracování 

informací, a konkrétněji do indexace dokumentů, je možné 

pohlížet z mnoha úhlů. Jen některé z nich se odrážejí 

v následujících otázkách. 

Je možné jednoznačně určit, jaké indexování je „správné,“ je 

možné dosáhnout objektivity? 

Do jaké míry se dá dosáhnout toho, aby indexátoři postupovali 

stejně, a jejich výsledky tak byly shodné? 

Jaké jsou faktory, které ovlivňují práci indexátora? 

Je lepší využívat při indexování lidskou práci, nebo v poměru 

výkon/cena vítězí výpočetní technika? 

A otázka nejzásadnější je asi: Je možné subjektivní vlivy 

eliminovat? 

Tyto otázky se pokusím v dalším textu postupně zodpovědět, a i 

když se pochopitelně nebude jednat o jednoznačná a 

vyčerpávající vysvětlení, ráda bych vždy zmínila alespoň některé 

aspekty daného tématu. 

 

Je možné jednoznačně určit, jaké indexování je „správné,“ je 

možné dosáhnout objektivity? 

Už z dalšího seznamu otázek je patrné, že odpověď na tuto je 

záporná. Dokonalá objektivita neexistuje, a výsledek indexování 

tak nikdy nemůže být identický. Aby tomu bylo naopak, musela by 

„(a) každá událost vstupující do lidského vědomí ústit v identický 

tok pozorování, (b) každý pozorovatel by musel použít stejně 

uspořádaná stejná slova k popisu těchto událostí, a (c) každý, kdo 

by se chtěl něco dozvědět o této události, by použil stejné výrazy 
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při formulování dotazu“ (Neill, 1987). Na to se pochopitelně 

spoléhat nedá.  

Pokud jde o hodnocení „správnosti,“ je z výše uvedených důvodů 

těžko možné něco takového dokonale posoudit. Kdo by tuto 

správnost posuzoval? Výzkum na toto téma byl proveden u článků 

Chemical Abstracts (Braam, 1992): autoři článků měli zhodnotit, 

nakolik přiřazené indexy odpovídají obsahu textu. Autoři většinou 

za nejvýstižnější popis považovali volně tvořená klíčová slova, 

která by dokumentu přiřadili; bez ohledu na to se ale ukázalo, že  

pro vyhledávání jsou významně účinnější deskriptory řízeného 

slovníku.  

Správnost se také může lišit mezi jednotlivými databázemi – a 

nemyslím tím jen to, že se článek z oblasti biochemie bude jinak 

indexovat v databázi medicínské a jinak v chemické. Kromě 

odborného posouzení obsahu dokumentu a kvality používaného 

řízeného slovníku, resp. možnosti volit klíčová slova, zde velkou 

roli může hrát také politika producenta. V případě databáze 

Chemical Abstracts jsou například předmětem indexování pouze 

ty aspekty dokumentu, které přinášejí nové poznatky.  

 

Jaké jsou faktory, které ovlivňují práci indexátora? 

Faktory, které ovlivní práci indexátora, je těžké jednoznačně 

formulovat. Poměrně komplexní výčet najdeme u Leiningera 

(2000): 

• použití, struktura a kvalita používaného řízeného slovníku, 

• odbornost, zkušenost a trénovanost indexátorů, 

• prostředí, v němž se indexování odehrává, 

• hloubka indexování, 

• typ a předmět problému, o němž se pojednává, 
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• dostupnost pomůcek pro indexování. 

Další autorka (Bell, 1991) zdůrazňuje faktory, jejichž vliv je 

jednoznačně negativní: nadměrné proniknutí autorových 

zkušeností a postojů do tvorby hesel, záměrnou interpolaci 

postojů indexátora, užití rigidního klasifikačního schématu a 

lingvistická omezení. 

Právě poslední faktor, jazyk, bych já osobně považovala ze 

extrémně důležitý. Každý člověk myslí v mateřském jazyce, 

pročež může být problematické mechanické přenášení 

indexovacích systémů z jednoho jazyka do druhého. Nejenže 

některé struktury systémů v jednom jazyce neodpovídají myšlení 

lidí v jazyce jiném, problémem je i věcné členění indexovacího 

systému (to souvisí tedy spíše se zakotvením v reáliích než 

v jazyce jako takovém). Kromě toho má každý člověk vlastní 

„jazyk,“ který odráží jeho vlastní slovní zásobu, danou jeho životní 

zkušeností, vzděláním atd. 

Důležitý vliv na jazyk mají také sociální kontexty, které ovlivňují 

výběr použitých výrazů, a to jak u indexátorů, tak i u uživatelů. Ty 

je ovšem možné systematicky zkoumat a podle některých autorů 

(Quinn, 1994) i do jisté míry eliminovat.  

Termíny vybrané při indexaci by měly být jasné, ale hodnotově 

neutrální, správné, ale nikoli nezvyklé (Bell, 1991). To je velký 

problém, protože nehodnotící termíny v přirozeném jazyce často 

chybí; přitom všude, kde je problém, je vždy velký prostor pro 

„lidovou tvořivost“ indexátora, a výsledky jeho práce tak nemohou 

být konzistentní. V případě přenosu řízeného slovníku z jednoho 

jazyka do druhého se tento problém pochopitelně násobí. 
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Někteří autoři (Nordlie, 2002) považují za hlavní problém při 

vyhledávání fakt, že uživatelé často neumí formulovat dotaz 

v jazyce, který odpovídá jazyku systému.  

Pokud jde o vzdělání a zkušenost indexátorů, nedá se 

jednoznačně říci, že čím vzdělanější indexátor, tím lepší výsledek. 

Existují výzkumy, které popisují rozdíly v postupu indexování u 

osob, které jsou do různé míry odborníky v indexování, v použití 

daného indexovacího jazyka a v oboru, který je pojednáván 

(Bertrand, 1995). Na základě kombinací těchto charakteristik byly 

popsány tři strategie indexování, které indexátoři používají. 

Někteří provádějí podrobnou analýzu dokumentu, další 

v dokumentu hledají především indexovací termy příslušného 

jazyka, a jiní se na základě obecných termínů z textu snaží 

přiblížit indexovacímu jazyku. Výsledky práce indexátorů z každé 

skupiny se proto od sebe pochopitelně mohou lišit.  

Další výzkumy upozorňují na to (Wilbur, 1996), že postupy 

indexátora by měly odpovídat myšlenkovým postupům toho, kdo 

bude jím vytvořené indexy používat. Umím si velmi dobře 

představit, že bych měla velké problémy třeba při hledání 

dokumentů týkajících se chemie a indexovaných ve veřejné 

knihovně stejně podrobně jako v odborné databázi. 

Konečně bychom při hodnocení vlivů na indexaci neměli 

opomenout roli nástrojů, které při indexování pomáhají: 

komunikační rozhraní pro práci se systémem může mít jistá 

omezení, a i další nástroje mohou určitým způsobem modifikovat 

to, jaký bude výstup indexovacího procesu. 

 

Je lepší využívat při indexování lidskou práci, nebo v poměru 

výkon/cena vítězí výpočetní technika? 
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Pokud jde o volbu mezi využitím strojů a lidí pro indexovací 

postupy, existují velké tendence k nasazení strojů, které jsou 

v mnoha ohledech výhodnější (jejich postup je stále stejný, jejich 

provoz je ekonomičtější). Automatické indexovací systémy se 

přitom stále zdokonalují, aby dokázaly porozumět gramatice a 

přirozenému jazyku podobně, jako to umí lidé.  

Je ale faktem, že už dnešní systémy automatického indexování 

mohou mít podobné výsledky jako lidé, hodnotíme-li kvalitu 

úplnosti a přesnosti vyhledávání (Nordlie, 2002). Přesto existují 

některé lidské kvality, které mohou znamenat lepší výsledky 

v práci člověka oproti systému: ve studii citované Wilburem (1996) 

měli například lepší výsledky lidé s doktorským titulem v oblasti 

blízké obsahu indexovaných dokumentů.  

Se stále větší dostupností dokumentů v elektronické podobě i 

s rozšířením internetu, fulltextových vyhledávacích nástrojů a 

podobně bude tendence k indexaci pomocí strojů stále silnější. Už 

dnes dokáží některé systémy automaticky získávat z dokumentů 

řadu důležitých údajů (např. citační odkazy systému 

ResearchIndex). 

 

Jak eliminovat vliv subjektivity?  

Prvním a minimálním krokem je používání řízeného slovníku. 

Rozdíl mezi použitím volně tvořených klíčových slov a využitím 

tezauru je dramatický (Leininger, 2000). Různé výzkumy 

s použitím různých metodik přinášejí pokud jde o shodu výsledků 

práce jednotlivých indexátorů výmluvná čísla: dolní hranice shody 

mezi indexátory dělá 4 procenta při použití klíčových slov (průměr 

této metody je 27 procent), horní hranice při použití řízeného 

slovníku byla 70 procent (průměr 44,3 procenta). Podrobnější 

pohled na jeden z provedených výzkumů ukazuje, že například 
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v databázi PsychINFO se celková shoda pohybuje kolem 50/60 

procent, přičemž největší je u přiřazení ověřovacích tagů (66/77 

procent) a nejnižší u klasifikačních kódů, který mívá každý 

dokument jen jeden, maximálně dva (45 procent). 

Kromě samotného slovníku je pochopitelně také třeba pozorně 

formulovat pravidla pro používání systému s upozorněním na 

nejčastější chyby při jeho použití (např. Český, 1998). Indexátory 

je třeba školit, a do jisté míry platí, že čím jsou zkušenější v práci 

se systémem, tím méně subjektivní jejich práce je. Problémem 

nicméně může být příliš velká zkušenost – indexátor může 

sklouznout k rutině (například číst jen první a poslední část 

indexovaného dokumentu – Bertrand, 1995), v horším případě si 

může vyvinout vlastní variantu pravidel popisu, která se od těch 

původních bude výrazně lišit. Potom pochopitelně kvalita jeho 

práce významně poklesne. 

Je také možné klást důraz na to, aby indexátoři byli odborníky ve 

svém oboru (ale ne moc, jak už zmíněno).  

Pochopitelně bez větších potíží by se k objektivitě dopracovaly 

stroje. Toto téma, pojednané výše, získává stále na aktuálnosti. 

Zejména s rozvojem fulltextových vyhledávacích nástrojů je 

odklon řízených slovníků velmi častý. Jak ukazují některé 

výzkumy (Leininger, 2000), právě využití kombinace vyhledávání 

fulltextového a s pomocí řízeného slovníku má pozitivní výsledky. 

Vyhledávání strojem může být užitečné i v procesu indexování, a 

to jako nástroj efektivnějšího hledání deskriptorů (Bertrand, 1995). 

Je také možné věnovat se podrobnějšímu studiu postupů, které 

indexátoři při své práci používají. Pokud poznáme pravidla, 

kterými se řídí (příklad jednoho z výzkumů viz výše), budeme také 

moci podniknout kroky k tomu, aby se jejich práce zkvalitnila.  
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Dalším krokem k eliminaci rozdílů může být formulování přesných 

a stále přesnějších pravidel pro to, jak by měl výsledek indexování 

vypadat, což by zabránilo nedorozumění (Quinn, 1994). Problém 

je v tom, že i když indexátor do hlavy třeba stohy pravidel pro 

daný indexovací systém dostane, jeho uživatel je pravděpodobně 

znát nebude. To se dá řešit buď tak, že vyhledávat v indexovacím 

systému budou jen odborníci (což je v současnosti stále 

nesmyslnější představa), nebo že se systém bude co nejvíce blížit 

představám uživatele o tom, jak a podle čeho vyhledávat (to 

souvisí s otázkami jazyka, o kterých jsem se zmínila výše). V tom 

může uživateli práci usnadnit i možnost využívat rozšířené tezaury 

(v oblasti medicíny téměř všichni uživatelé znají a využívají 

Medical Subject Headings), a užitečná jsou i uživatelsky přívětivá 

rozhraní, která pomohou najít nejvhodnější deskriptory pro různé 

prohledávané databáze. 

Někteří autoři (Bertrand, 1995) volají ale po zcela opačném 

postupu než je zpřesňování pravidel indexace. Chtějí, aby se 

systémy pro indexaci uvolnily a aby indexátoři nebyli nevhodně 

svazováni indexovacím jazykem. Vinou pravidel indexování často 

dochází k tomu, že dokonale výstižná slova musí být nahrazena 

termy indexovacího jazyka, čímž dochází k okleštění a zkreslení 

významu popisu. Tento postup nicméně já osobně považuji za 

cestu do pekel: pokud si bude každý indexátor upravovat systém 

na míru, možná budou dokumenty zcela dokonale popsány 

(především z jeho pohledu, pochopitelně), pro uživatele bude 

nicméně neúnosně složité je nalézt. Navíc, studie potvrzují, že 

využití řízeného slovníku je pro vyhledávání efektivnější. 
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Závěr 

Podle mého názoru je nutné mít při volbě způsobu indexace na 

zřeteli především uživatele. Žádný postup by se neměl odtrhávat 

od toho, kvůli komu se provádí, a proto je nejdůležitější hodnotit 

výsledky práce indexátorů testováním vyhledávací úspěšnosti, 

přičemž vyhledávání by měli provádět typičtí uživatelé systému. 

Jakýkoli nástroj pro omezení subjektivity ve vyhledávání by se měl 

také orientovat především na výsledky. Což je úkol nejen pro ty, 

kdo indexování provádějí, ale i pro ty, kdo propracovávají 

indexovací systémy. 

Subjektivitu se ale nikdy nepodaří odstranit dokonale, a proto 

stačí, aby bylo indexování efektivní přiměřeně nákladům: zpřesnit 

výsledky o 5 procent zvýšením nákladů o 100 procent asi nestojí 

za to. Nejdůležitější nicméně je, aby subjektivita byla stále pod 

kontrolou a přiměřená, neboť lidová tvořivost je věčná a 

v některých oblastech zcela zhoubná. 
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