
Informační brány pro vyhledávání odborné literatury 

(Online školení 15. dubna 2021 – 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 270 milionů dokumentů z více než 8 800 zdrojů. 
a) Standardsuche/Basic search -  vyhledávání: "critical infrastructure" terror* -cyber* 
    Lze zadat také takto: "critical infrastructure" AND terror* AND -cyber* 
b) Standardsuche/Basic search -  vyhledávání podle zkratek polí – země vydání: 
    country:cz 
c) Standardsuche/Basic search -  vyhledávání podle zkratek polí - autor: 
   aut:Arneberger aut:Petr 
   aut:Arenberger, Petr 
   aut:Arenberger aut:Petr 
   aut:Arenberger, aut:Petr 
   Jméno autora lze napsat různými způsoby. 
d) Standardsuche/Basic search -  vyhledávání podle zkratek polí – téma: 
    subj:e-books 
e) Kundera Milan lang:cs 
f) Standardsuche/Basic search -  vyhledávání podle zkratek polí – téma:  
    subj:digitizat* subj:librar* 
g) Erweiterte Suche/Advanced Search – Schlagwort / Subject Headings: "biomass  
     burning" in Schlagwort / subject    , 2010–2021 
h) Erweiterte Suche/Advanced Search – Schlagwort / Subject Headings:  
    protect* terror* , 2010–2021 , Sprache /language - English 
ch) Erweiterte Suche/Advanced Search - Multilinguale Synonyme / multilingual  
     search –  přístup ke vzdělání 
i) Erweiterte Suche/Advanced Search - Multilinguale Synonyme / multilingual  
     search –  radiobiologie 
 

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 
 
AgroVoc 
Vícejazyčný tezaurus FAO z oblasti zemědělství, výživy a životního prostředí. Nyní 
pokrývá 40 jazyků. 
http://www.fao.org/agrovoc/ 
http://www.fao.org/agrovoc/search 
02. TIB Portal: https://www.tib.eu/en/ 

https://www.base-search.net/
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2035
http://www.fao.org/agrovoc/
http://www.fao.org/agrovoc/search
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 AND (army OR military OR defen*e)  , 2017–2021, 
c) Advanced search – keyword: "viral marketing" 
 

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

Vědecké filmy a videa. 

 

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

Open Access Infrastructure for Research in Europe. Portál pokrývá asi 124 miliony 
záznamů.  Zaměřuje se zejména na zdroje s otevřeným přístupem. 

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

a) honey  product* market* 

b) diabet child 

c) Pokročilé vyhledávání – subject: "financial literacy" 

 

 

 

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

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

a) "guerrilla marketing" 

b) "chemical terrorism" 

c) Pokročilé vyhledávání – title: "environmental accounting", 2010 – 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://av.tib.eu/
https://www.openaire.eu/
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Další zajímavé zdroje: 

 

CNKI Scholar:  

 

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

https://enscholar.cnki.net/ 

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

 

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

Vyhledávací nástroj pro hledání zdrojů s akademickým obsahem. Pokrývá téměř 254 
milionů záznamů.akademických publikací. 

 

     

 

 

 

 

 

Kontakt:  

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

http://eng.scholar.cnki.net/
https://enscholar.cnki.net/
https://oversea.cnki.net/index/
https://academic.microsoft.com/

