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Problém
Topíme se v informacích ale hladovíme 
po znalostech.   Rutherford D. Rogers, John Naisbitt 



Problém 
Informace dostupné v informačních 
systémech nelze prohledávat na základě
jejich významu, kontextu a podobnosti.
Informace sama o sobě nemá valnou 
hodnotu, dokud se její obsah (význam) 
nedostane do kontextu s obsahem 
dalších informací.



To, po čem hladovíme, je kontext
Budoucnost nepatří těm, kdo budou informace 
vytvářet nebo přenášet, ale těm, kdo ovládnou 
nástroje na jejich filtrování, prohledávání a 
interpretaci ve smysluplných souvislostech. 
Kontext informací bude mnohem vzácnější než
jejich obsah.

- Paul Saffo, Institute for the Future (1993) 
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Subjektivní sdílený kontext 
ZZáákaznkazníícici
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Co to pro 
znamená

pro firmu?
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Subjektivní individuální kontext 

Co to 
znamená
pro mne? 
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Koordinace Analýzy a Sdílení Informací

kGATE – Knowledge Gate
Funkce (web services) pro 
vyhledávání a doručování

dostupných informací v kontextu
s odpovědnostmi, rolemi 
a motivacemi uživatelů. 

Analytical Research Monitoring System
Profesionální nástroje k vyhledávání

a analýze informací pomáhající
najít, pochopit a využít dostupné

informace a systematicky 
zachycovat získávané poznatky

Informační
produkty 

(Intelligence)
Přístup k 

informacím
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Fulltext
(fusion)
server

„Decision making owners“
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Poznatková báze - struktura
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Poznatková báze - využití

Poznatková báze
mapování

různých kontextů

Automatická
analýza 
kontextu Page 11

Prezentace 
informací
v kontextu

Intelektuální
analýza 
kontextu



Znalostní báze - struktura
Standard ISO 13 250 (Mapy témat) 
pro popis informačního obsahu. 

Témata

Výskyty

Asociace

Informační
zdroje

expertní
dotazy 
(profily)

Znalostní báze = Topic Maps (kontexty) + expertní dotazy 
(znalost pro vyhledávání / kategorizaci) 



Znalostní báze - využití



Jste manažer a topíte se 
v informacích?



Musíte ale problémy 
řešit rychle?



A musíte mít problémy 
pod kontrolu?



Pořiďte si 
profesionála 

CI
… a vybavte ho 
profesionálními 

nástroji 
k vyhledávání

a analýze 
informací.



Děkuji za pozornost
tomas.vejlupek@scip-czech.cz

vejlupek@tovek.cz


