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Regionální fond knihovny aneb Vyhledávání v databázích

Marcela Procházková

Část 3. Databáze TamTam firmy Anopress

Sérii článků o regionálních databázích Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové doplní další článek, tentokrát věnovaný 

databázi TamTam.

TamTam je plnotextová online databanka informační agentury Anopress. Tato agentura působí v České republice od roku 

1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií. Shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje plné texty z českého 

periodického tisku, přepisy českých televizních a rozhlasových relací, nabízí informace z českých internetových serverů a 

aktivně odkazuje na zdroje z internetu. Vytváří tak jedinečnou databanku plných textů tištěných i elektronických médií. 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové uzavřela s agenturou smlouvu o standardním využívání databanky v lednu 

2000.1) V současné době má do TamTamu přístup jeden z počítačů ve studovně v 5. podlaží.
Můžeme říci, že databázi TamTam řadíme také mezi zdroje regionálního charakteru. Obsahuje totiž i plné texty článků 

z novin Královéhradeckého kraje (např. Hradeckého deníku) a rovněž přináší přepisy pořadů nejenom celostátního, ale i 

regionálního rozhlasového zpravodajství.

Databáze má archiv od roku 1996. Pro vyhledávání různých témat můžeme využívat jednoduchý nebo rozšířený formulář.

Jednoduchý formulář slouží k základnímu vyhledávání. Zadat lze libovolný dotaz – klíčová slova či slovní spojení, zvolit 

příslušné období (1 den, 2 dny, 3 dny, 1 týden, 2 týdny nebo časový úsek od-do) a vybrat zdroj nebo skupinu zdrojů 

(celostátní tisk, televize + rozhlas, regionální tisk, časopisy + ostatní zdroje, internet, webmonitoring). Ponechat ovšem 

můžeme vyhledávání přes celé spektrum vyjmenovaných zdrojů zaškrtnutím volby VŠE.  

Ukázka jednoduchého formuláře:

Na rozdíl od jednoduchého formuláře má ten rozšířený o něco více funkcí. Text dotazu můžeme zpřesnit zadáním kritérií do 



několika vyhledávacích polí. Je zde také možnost většího výběru období, tedy časového úseku, ve kterém se mají články

vyhledávat.

Pomocí následujících obrázků si přiblížíme vyhledávání v rozšířeném formuláři. Jako příklad si uvedeme hledání článků o 

elektrárně Hučák (v Hradci Králové), které vyšly v regionálním tisku v letošním roce.

Jeden z možných postupů vyhledávání v rozšířeném formuláři: 

1) Do pole přesná fráze napíšeme slovní spojení: elektrárna Hučák. Jako časové období zaškrtneme poslední možnost, z 

rolovacího menu vybereme variantu: za posledních X roků a zvolíme aktuální kalendářní rok, tj. 2014. Ze zdrojů 

označ me regiony, tedy regionální tisk. Takto vyplněný formulář zbývá pouze potvrdit tlačítkem „vyhledat“ nebo „spustit 

vyhledávání“ ve spodní části okna.

2) Po vyhledání se obrazovka rozdělí na dvě části. Na levé straně se objeví seznam článků vyhledaných podle našeho 

zadání. Pravá strana je prázdná, protože jsme si zatím nevybrali a neotevřeli žádný ze záznamů.



3) Ze seznamu si nyní vybereme libovolný článek, třeba ten poslední, s pořadovým číslem 8: Hučák: elektrárna i ochránce 

před velkou vodou. Po kliknutí na modře zabarvený název článku se v pravé části obrazovky otevře jeho úplné znění a nad 

ním informace, v jakém zdroji (v tomto případě Hradecký deník) byl článek původně otištěn.

Na výše uvedeném příkladu jsme si předvedli základní postup vyhledávání. V databázi TamTam lze vyhledávat nejrůznější 

témata, můžeme zvolit prohledávání v různých zdrojích a nastavit časové období. Dobrou službou je také možnost 

zpřesnění dotazu v seznamu již vyhledaných záznamů. Pokud se nám totiž zdá získaný seznam široký, můžeme s ním dále 

pracovat a počet záznamů zúžit zadáním dalšího termínu do pole „zpřesnit dotaz“. Umístění tohoto políčka znázorňuje 

následující obrázek.



Vyhledané záznamy lze řadit podle skóre, data, zdroje, nadpisu nebo strany. Seznam se dá rovněž zobrazit v základní 

formě, se souhrnem, graficky nebo jako seskupený.2) V knihovně si čtenáři mohou vybrané články vytisknout.
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