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Vyhledávací masky 

V současné době jsou přístupná dvě rešeršní 
rozhraní: 

 

• Stávající rozhraní (od r. 2000). 

    Bude přístupné do konce r. 2018. 

 

• Nové rozhraní v pilotním provozu. 

    Přístupné od 23. 7. 2018. 



Nové rešeršní rozhraní 
Základní vyhledávací možnosti 

• %  Znak pro procenta nahrazuje 0 – neomezený počet   

           znaků. 

           Pravostranné i levostranné rozšíření (lze použít na     

           začátku, uvnitř i na konci slova). 

• _   Podtržítko nahrazuje právě jeden znak. 

          Pravostranné i levostranné rozšíření, uvnitř slova. 

• Operátory and a or lze použít mezi poli i uvnitř polí. 

• Operátor and not nelze použít mezi vyhledávacími  

      výrazy v jednom poli. 

• Raději psát logické operátory včetně and. 

• Pokud se napíše několik celých slov vedle sebe bez operátoru 

     and, systém hledá daná slova jako frázi – přesné slovní  

     spojení (v pořadí, jak byla zadána). 



Nové rešeršní rozhraní 



Nové rešeršní rozhraní  

Vyhledávací maska a přidání vyhledávacího pole 



Nové rešeršní rozhraní 
Výběr logického operátoru mezi poli 



Nové vyhledávací rozhraní 
Zápis data či roku 



 
Nové rešeršní rozhraní 

Možnost výběru znaku MPT z třídníku 

 



Nové rešeršní rozhraní 
Výběr znaku MPT z třídníku 

Vybraný znak MPT se přenese do vyhledávací masky. 



Nové rešeršní rozhraní 
Práce s nalezenými výsledky 

Otevření bibliografického záznamu 



Nové vyhledávací rozhraní 
Bibliografický záznam 



Nové rešeršní rozhraní 
Export vybraných výsledků 



Nové rešeršní rozhraní 
Práce se seznamem vybraných záznamů (s hitlistem) 



Nové rešeršní rozhraní 
Viewer – režim prohlížení 



Nové rešeršní rozhraní 
Hromadný detail 

 



Dosavadní vyhledávací rozhraní 



Pokročilé vyhledávání 



Pokročilé vyhledávání  
Základní pravidla 

• %  Znak pro procenta nahrazuje 0 – neomezený počet   

           znaků. 

           Pravostranné i levostranné rozšíření (lze použít na     

           začátku i konci slova) i uvnitř slova. 

• _   Nahrazuje právě jeden znak. 

          Pravostranné i levostranné rozšíření, uvnitř slova. 

 

• Operátory AND a OR lze použít mezi poli i uvnitř polí. 

• Operátor AND NOT nelze použít mezi vyhledávacími  

      výrazy v jednom poli. 

• Psát operátory. Nastavený operátor v některých polích mezi 
výrazy: OR. 

 

  



Pokročilé vyhledávání 
Rešeršní maska (1) 

Výběr 

operátoru 

Výběr vyhledávacího pole 



Pokročilé vyhledávání 
Rešeršní maska (2) 

Výběr u datových položek. 

Datum je nutné psát celé. 

Možnost výběru 
znaku MPT. 



Mezinárodní patentové třídění – MPT 
Výběr znaku z třídníku 

Vybraný znak se přenese po potvrzení do 

vyhledávací masky. 



Pokročilé vyhledávání 
Rešeršní maska (3) 

Výběr pole z nabídky 
Volba zobrazení 
výsledků 



Výsledky 

Možnost volby řazení záznamů Možnost zpřesnění výsledků 

Kliknutím na číslo dokumentu se otevře bibliografický záznam. 



Výsledky 
Možnost výběru záznamů a jeho zobrazení 



Vybrané záznamy 
Hromadný detail 



Vybrané záznamy 
Hromadný detail 



Bibliografický záznam 



Naskenovaný dokument 



Prohlížení naskenovaných patentových dokumentů 

podle čísla 



Prohlížení naskenovaných patentových dokumentů podle čísla 
Vyhledávací maska 



Přehled položek řízení 



Třídníky 



Třídníky 
MPT – Mezinárodní patentové třídění 



Kontakt 

 

PhDr. Martina Machátová 

Moravská zemská knihovna v Brně 

Tel.: 541 646 170 

E-mail: machat@mzk.cz 

 

Poslední aktualizace: 13. září 2018 
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