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Obsah 

• Noviny a časopisy od r. 1996. 

• Přepisy televizního a rozhlasového vysílání od 
r. 1998. 

• Internetové zdroje od r. 2000. 

• Sociální média (veřejný obsah) od r. 2019. 

 

• K 31. 12. 2018 zachyceno 63 044 495 
dokumentů. 

 



Vyhledávací možnosti 
 

• Lze používat logické operátory AND, OR a 
NOT. 

    Booleovské operátory je možné psát malými i  

    velkými písmeny. Jako operátor OR lze použít i  

    čárku mezi slovy, např.: kouření, cigarety 

• Lze používat operátor .NEAR či .NEAR/x. 

• Lze používat hvězdičku pro pravostranné 
rozšíření. 



Nápověda 



Zadání dotazu 
Operátor AND 

 • Slova oddělená mezerou systém hledá jako 
sousloví (frázi, pevné slovní spojení). Mezera 
mezi slovy neznamená v této databázi operátor 
AND. 

 

•    klášter Rajhrad 

        klášter* Rajhrad* 

        Jsou vyhledány zprávy obsahující sousloví klášter Rajhrad ve    

        všech pádech. 

 

•     klášter* AND Rajhrad* 

       Najdou se zprávy, ve kterých budou obě slova v různých  

          tvarech a na různých místech. Pokud nechci vyhledat přesné  

          slovní spojení, je nutné psát mezi slovy operátor AND. 



Zadání dotazu 
Operátor OR 

Čárka mezi slovy funguje jako operátor OR. 
V daném příkladu najde systém články, v nichž je 
buď slovo začínající na slovní základ cigaret, 
nebo slova začínající slovním základem kouření. 



Zadání dotazu 
Operátor .NEAR nebo .NEAR/x 

• děti .NEAR sport 

    Budou nalezeny všechny zprávy obsahující slovo děti ve  

    všech pádech a současně slovo sport ve všech pádech.  

    Relevance nalezeného dokumentu bude tím vyšší, čím  

    budou obě slova v textu blíže. 

 

• děti .NEAR/16 sport 

    Najdou se zprávy, v nichž se budou vyskytovat obě  

    slova (v různých pádech) současně maximálně ve  

    vzdálenosti 16 slov. Čím blíže obě slova budou v textu, tím  

    vyšší bude relevance dokumentu. 

 



Chronologické omezení dotazu 

Lze naráz vyhledávat literaturu 
vydanou v rozmezí 20 let. 

Při hledání je nutné hlídat 
nastavené časové období. 
Standardně je nastaveno 
hledání pouze v dnešním 
dnu. 



Booleovské/logické operátory 

Najdou se všechny 
zprávy, v nichž se 
vyskytují obě slova ve 
všech pádech. 
Vzdálenost obou slov 
bude maximálně 16 slov. 



Výběr zdrojů k prohledání 



Možnost výběru jednotlivých titulů 



Historie položených dotazů 

Historie položených 
dotazů je uchovávána 
pouze po dobu jednoho 
dne. 



Nastavení seznamu výsledků 



Zobrazení výsledků pomocí grafu a bez anotace 



Plný text článku 



Originál článku 



Práce s vybranými články 



Vytvoření nové veřejné schránky 

Napište název veřejné 
schránky. 
 
Do budoucna se počítá  
s osobními schránkami, 
které budou přístupné 
pouze po přihlášení 
uživatelem. 



Nastavení výstupu pro stahování 
vybraných výsledků 



Informace o exportu vybraných výsledků do formátu RTF 



Stažené vybrané výsledky ve formátu RTF 

Výstup obsahuje nejprve 
záznamy, pak následují plné 
texty vybraných článků. 



Stažené vybrané výsledky ve formátu TXT 



 

Rozšířené vyhledávání 
 

Pomocí rozšířeného 
vyhledávání lze dotaz 
zpřesnit.  
Nelze pracovat s maskou 
pro rozšířené vyhledávání, 
aniž by byl zadán dotaz  
v základním vyhledávacím 
okně. 
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