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• Podpora kvalitních (zejména elektronických) 

informačních zdrojů, dlouhodobý cíl UTB 
• V roce 2008 úspěšné spuštění služby SFX 
• Významná pomůcka pro práci s elektronickými 

zdroji 
 



• Otázka další technologie, která by zvýšila 
uživatelský komfort 

 
• Knihovna zpřístupňuje velké množství 

prestižních elektronických zdrojů 
 
• Většina zdrojů má vlastní uživatelské rozhraní, 

což brání optimálnímu využití 
 
• Student, ale i akademický pracovník může mít 

problém se zorientovat 
 
• Zdlouhavé vyhledávání relevantních 

dokumentů 



→ Řešení – kvalitní a dobře nastavený 
federativní vyhledávač 

  
• K tomuto účelu vybrán systém Metalib firmy ExLibris 
• V rámci rozvojového projektu systém úspěšně realizován 

v průběhu roku 2010 
• Cílem však bylo použít jednoduší uživatelské rozhraní,  

než nabízí Metalib 

→ Volba padla na nové uživatelské 
interface Xerxes 

• Nadstavba nad Metalib založena na x-serveru  
• Možnost implementace vyhledávače do různých 

prostředí 
• Nabízí rozšířené funkce pro uživatele a integraci dalších 

služeb 



• Systém vyvíjí David Walker na UCLA 
• Xerxes je volně dostupná platforma, která je 

využívána celosvětově zhruba 40 institucemi 
• Výhody celkového řešení jsou shrnuty zde: 

http://code.google.com/p/xerxes-
portal/wiki/WhyXerxes 

 
• V ČR se jedná o první instanci 
• Grafické rozhraní navrhnuté profesionálem 

„Isn’t it ironic? Some librarians dislike metasearch because 
it is too much like Google; others because it is not enough 
like Google.“  David Walker  

http://code.google.com/p/xerxes-portal/wiki/WhyXerxes
http://code.google.com/p/xerxes-portal/wiki/WhyXerxes
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V každé kategorii je vybráno 
několik „základních“ zdrojů. 

Další zdroje je možné vybrat 
z nabídky. Max. 10 databází. 



 

Všech funkcionalit mohou 
využívat pouze uživatelé 
z řad UTB ve Zlíně.  



 

Seznam zdrojů 
prohledávaných v režimu 
základního vyhledávání. 
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Anotace, návody, tipy 
pro vyhledávání, odkazy 



 ZKUŠENOSTI A OHLASY 
 
• Xerxes – vyhledávácí platforma, ale i rozcestník 

do dalších služeb Knihovny UTB 
 
• Xerxes – vstupní brána do informačních zdrojů 

Knihovny UTB 
 

• Některé nedostatky systému jsou způsobeny 
spíše zapojenými službami (sfx, změny zdrojů, 
Metalib), než samotným Xerxem 
 

• Převažuje celková spokojenost – jednoduchý, 
ucelený a přehledný přístup do všech 
informačních zdrojů Knihovny UTB 
 
 



POHLED DO BUDOUCNOSTI 
 

• Xerxes 2 – opouští MetaLib jako jediný zdroj 
dat a otevírá cesty k vyhledávání v centrálním 
indexu. Umí pracovat s discovery systémy (DS) 

 
• V současné době je ohlášena podpora pro 

Summon, Primo Central, Ebsco Discovery 
a Worldcat Local  

 
• Konec čekání na výsledky – okamžité hledání 
 
• Zatím však Xerxes 2 existuje pouze 

v testovacím režimu 



 
• DS v rámci projektu VaVpI 

 
• Zvážíme nasazení Xerxes2 v případě zakoupení 

některého z discovery systémů 
 

• V případě, že by DS nepodporoval zapojení 
některého z našich systémů (Aleph, DSpace) – 
můžeme využít Solr index 
 

• Solr index můžeme využít i v případě, že 
nezískáme DS 



Celkový počet návštěv 
portálu Xerxes za výše 

zmiňované období. 

Nárůst využitelnosti nejdůležitějších databází 
po spuštění portálu Xerxes: 

EBSCOhost – 279 % 
ProQuest – 83 % 
SCOPUS – 62 % 

ScienceDirect – 17 % 

Návštěvnost portálu Xerxes  
od 1. 10. 2010 do 1. 3. 2012. 



Děkuji za pozornost 
Mgr. Pavel Holík 
www.knihovna.utb.cz 
portal.k.utb.cz 
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