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Premisa I 

• Knihovní katalogy dneška = online katalogy 

• Online katalog = sada dynamických webových 

stránek 

• Sada dynamických webových stránek = web, 

website 

• Jednou z hlavních vlastností webů je jejich 

(ne)použitelnost (usability) 

• Dobrý knihovní katalog musí mj. splňovat 

pravidla webové použitelnosti 



Premisa II 

• Jedním z typických procesů odehrávajících se 

na webu / webech je vyhledávání 

• Webové vyhledávání sestává ze 3 kroků / prvků 

• Zadání dotazu 

• Seznam výsledků 

• Zobrazení konkrétního výsledku / položky / záznamu 

• Výše řečené zcela platí o knihovních katalozích 

• Knihovní katalogy jsou jen jedním z mnoha 

druhů webových vyhledávání a platí pro ně 

stejné obecné principy a zásady 



Premisa III 

• Knihovní fond je pokladem knihovny a 

katalog je klíčem k tomuto pokladu – bez 

něj je to jen uzamčená truhlice 

• Role katalogu je naprosto klíčová a web 

knihovny by to měl vyjadřovat 

• Není knihovní web a vedle něj knihovní 

katalog – je knihovní web, jehož integrální 

součástí je katalog 



10 pravidel použitelnosti pro 

návrh vyhledávacího rozhraní 
• Musí obsahovat pouze pole tlačítko a tlačítko vedle něj 

 

 

• (Mělo by být umístěno v pravém horním rohu webu) 

• Mělo by být na všech stránkách vašeho webu 

• Nemělo by být dostupné přes odkaz „Vyhledávání“ 

• Textové pole musí pojmout alespoň 20 znaků 

• Textové pole musí být prázdné (ale mohl by v něm blikat kurzor!) 

 

 

 

 

• Vyhledávací tlačítko se musí jmenovat „Vyhledat“ 

 

 

 



10 pravidel použitelnosti pro 

návrh vyhledávacího rozhraní 
• Vyhledávací tlačítko musí být vpravo od textového pole 

 

 

 

• Vyhledávání musí být automaticky nastaveno na prohledání všeho 

 

 

 

• Vyhledávací mechanismus by neměl mířit mimo váš web 

 

 

• Justin Mifsud 

http://usabilitygeek.com/10-usability-guidelines-for-the-search-interface/ 
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…a ještě o webovém vyhledávání 

• Jakob Nielsen: 

• Mít svůj osud pevně v rukou 

• Nouzový únik když selže navigace 

• Uživatelé mají přesnou představu o tom, jak má 

vyhledávání fungovat a očekávají, že to tak bude 

• Jared Spool: 

• Vyhledávání snižuje šance na úspěšné nalezení 

• Vysoká obliba vyhledávání znamená, že v navigaci je 

něco špatně 
• Volně podle 

Designing for Search: Making Information Easy to Find / Whitney Quesenbery, Whitney Interactive Design and Caroline 

Jarrett, Effortmark; Ian Roddis, Sarah Allen, Viki Stirling, Online Services, The Open University 

• http://www.wqusability.com/articles/designing-for-search-stc2008.pdf  
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Z vyhledávání se stala domovská stránka 

Uživatelé střídají vyhledávání a procházení 



…a mohou se v našich knihovnách 

uživatelé vůbec procházet?! 



 



Řekněte si to znovu a nahlas: 

Tématická mapa fondů… 



A co beletrie? 

• Rozcestník z prototypu 



Jaké poselství nese tato stránka? 



Design a prostor… 



Fasety, teda vlastně Řezy 

…jsou dobré! 



Přehlednost… 



Škoda těch „pozemků“ po stranách 



První výsledek je až ca ve 40 % výšky 

Žargon, tabulky,  



Návěští 

Konzistence! 



Všichni pořád chtěli ty 2.0 věci… 



 



 



 



 



 



 



 



 



…nevynalézáme náhodou „kolo“? 



…nevynalézáme náhodou „kolo“? 



…nevynalézáme náhodou „kolo“? 



Pár postřehů 

• Bez jednoduchého políčka to nejde… 

• …a to nejde bez faset 

• Design je důležitý a nemovitosti drahé – svěřm/te to profesionálům 

• Totéž platí pro texty – existuje copywriting – pryč s „emdété“  

• Nechte si je otestovat! 

• Ohraná témata: 

• URL katalogů (katalog.knihovna.cz) 

• Permalinky, <title>, QR kódy 

• Sdíledla 

• Odkazy (jsou různobarevné, podtržené a najdete je zde) 

• Co lze, to vizualizujme 

• Nabízejme vyhledávací políčka ostatním 

• Go mobile! 



 



 



Internet je mobilní a komunikace sociální 

• Během 5 let se bude k internetu přistupovat více 

z mobilních zařízení, než ze stolních  

• Uživatelé chytrých telefonů je používají více pro 

ostatní aktivity než k telefonování 

• Sociální sítě: v roce 2007 stráveným časem a v 

roce 2009 počtem uživatelů předčily email 

• Morgan Stanley, Internet Trends, 2010 

• Nejsou jen „chytré“ telefony, na světě je jich jen 

27 % 

• VisionMobile, 2011 



Mobilní web 

 

http://www.opera.com/developer/tools/mini/  
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Imobilní web 

 



(Téměř) mobilní web 

 



Závěry 

• Nedívejme se na katalogy jako na něco velmi 

specifického, pro co platí úplně jiná pravidla, než pro 

„normální vyhledávání“ 

• Chtějme po nich totéž, co chceme od „normálních 

vyhledávačů“ („normální uživatelé“ to chtějí) 

• Když je něco špatně (a je to tak dlouho), zkusme něco 

udělat a změnit to 

• Některé věci si můžeme udělat sami – udělejme je / 

nechme si je udělat 

• Některé věci musejí udělat „oni“ – kolikrát už jsme je 

chtěli a nebyli vyslyšeni? Kdy nám dojde trpělivost? 

Jsme rukojmí? 


