
Informační brány pro vyhledávání odborné literatury 

(Online školení 6. listopadu 2020 – linky a příklady) 

 

Příklady jsou vyznačeny kurzívou. 

 

 

 

01. BASE (Bielefeld Academic Search Engine): https://www.base-search.net/ 

Vyhledávací program zaměřený především na akademické zdroje s otevřeným 
přístupem. Asi 60 % indexovaných dokumentů je přístupné v plném textu. Zachycuje 
asi 255 milionů dokumentů z více než 8 400 zdrojů. 

a) Standardsuche/Basic search -  vyhledávání: "critical infrastructure" terror* -cyber* 

b) Erweiterte Suche/Advanced Search – Schlagwort / Subject Headings: "biomass  

     burning" in Schlagwort / subject    , 2010–2020 

c) Erweiterte Suche/Advanced Search – Schlagwort / Subject Headings:  

   asthma and sport  , 2016–2020 , Sprache /language - English 

d) Erweiterte Suche/Advanced Search - Multilinguale Synonyme / multilingual  

    search –  církevní turistika 

 

EuroVoc 

Vícejazyčný polytematický tezaurus s terminologií oblastí, kterými se zabývá Evropská 
unie. Nyní pokrývá 23 jazyky. 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2035 

 

 

02. WorldWideScience.gov: https://worldwidescience.org/ 

Brána prohledává asi 100 zdrojů ze 70 zemí. Pokrývá více než 500 milionů stran. 

a) "guerilla marketing" 

b) "chemical terrorism" 

c) Pokročilé vyhledávání – title: "environmental accounting", 2010 – 2020. 

https://www.base-search.net/
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2035
https://worldwidescience.org/


03. CNKI Scholar:  

http://eng.scholar.cnki.net/ 

https://enscholar.cnki.net/ 

https://oversea.cnki.net/index/ 

Čínský portál umožňuje souběžné hledání ve stovkách databází včetně 
časopiseckých. Používat jiný prohlížeč než MSIE. 

a) "water management"  ,  

b) Journals – title: Environmental Management 

c) Hledání článku v časopisech: Who wants to save the forest? 

 

 

04. TIB Portal: https://www.tib.eu/en/ 

Portál zejména pro oblast techniky a přírodních věd. Pokrývá asi 170 mil. 
dokumentů. Umožňuje souběžné prohledávání mnoha odborných databází, nabídek 
vydavatelů a katalogů knihoven. Portál buduje Technische Informationsbibliothek 
v Hannoveru, která plní funkci ústřední knihovny v Německu pro oblast techniky, 
architektury, chemie, informatiky, matematiky a fyziky. Booleovské operátory je nutné 
psát velkými písmeny. 

a) "digital literacy"             English , free access 

b) costs (army OR military OR defen*e)  , 2017–2020, 

c) Advanced search – keyword: "viral marketing" 

 

TIB AV- Portal: https://av.tib.eu 

Vědecké filmy a videa. 

 

 

 

05. Microsoft Academic: https://academic.microsoft.com/ 

Vyhledávací nástroj pro hledání zdrojů s akademickým obsahem. Pokrývá téměř 245 
milionů záznamů.akademických publikací. 

a) home nursing care seniors      

b) motorcycle collision     

 

http://eng.scholar.cnki.net/
https://enscholar.cnki.net/
https://oversea.cnki.net/index/
https://www.tib.eu/en/
https://av.tib.eu/
https://academic.microsoft.com/


06. OpenAIRE: https://www.openaire.eu/ 

Open Access Infrastructure for Research in Europe. Portál pokrývá asi 102 miliony 
záznamů.  Zaměřuje se zejména na zdroje s otevřeným přístupem. 

https://www.openaire.eu/search/find?keyword= 

a) honey  product* market* 

b) Pokročilé vyhledávání – subjekt: "financial literacy" 

     

 

 

Další zdroje:    

 07. Portál Knihovny.cz: https://www.knihovny.cz/ 

Český portál prohledává na jednom místě celou řadu katalogů a databází budovaných 
českými knihovnami. Postupně budou napojovány další katalogy a databáze. 

08. Slovenská knižnica: https://www.kis3g.sk/ 

https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=system 

Portál vyhledává v katalozích a databázích slovenských knihoven. 

09. Google Scholar: https://scholar.google.cz/ 

Aplikace pro vyhledávání odborné literatury ke studiu a pro vědeckou práci (články, statě, 
publikace, disertace, abstrakty, prezentace). Výsledkem vyhledávání jsou bibliografické 
záznamy literatury, někdy i plné texty. 

Google Scholar in English: https://scholar.google.com/ 

a) "impact factor" 

b) Advanced search – with all of the words /  ethics leadership skills  ,   

    in the title of  the article 

 

 

 

 

Kontakt: PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně, tel.: 
541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. 

https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/search/find?keyword
https://www.knihovny.cz/
https://www.kis3g.sk/
https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=system
https://scholar.google.cz/
https://scholar.google.com/

