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Predátorské časopisy 
Pozor na predátorské časopisy, pokud hledáte  

vhodný časopis k publikování článku či jakožto  

informační zdroj! 

 
PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Pochybné časopisy. Knihovna univerzitního kampusu  

[online]. [Brno: Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity], datum  

poslední aktualizace:  15. dubna 2019 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z:  

https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatori/# 

 
Zde si můžete prověřit jednotlivé časopisy a vydavatele: 

Beall's List of Potential Predatory Journals and Publishers 

https://beallslist.net/ 

 

https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatori/
https://beallslist.net/


Slovenská knižnica – Katalóg článkov 
www.kis3g.sk 

• Portál pro prohledávání fondů a databází 
budovaných knihovnami ve Slovenské 
republice. 

• Katalog článků: 
https://chamo.kis3g.sk/search/query?filter_bl
=a&filter_bl=b&theme=clanky 

• Lze používat hvězdičku pro pravostranné 
rozšíření a oboustranné horní uvozovky pro 
frázi. 

 

http://www.kis3g.sk/
https://chamo.kis3g.sk/search/query?filter_bl=a&filter_bl=b&theme=clanky
https://chamo.kis3g.sk/search/query?filter_bl=a&filter_bl=b&theme=clanky


 
Slovenská knižnica 

https://www.kis3g.sk/ 

 

https://www.kis3g.sk/


Slovenská knižnica – Katalóg článkov 
Základní vyhledávání článků 



Slovenská knižnica – Katalóg článkov 
Jednoduché vyhledávání – vyhledávací  možnosti 

Lze používat: 

 

• logické operátory AND, OR a NOT, 

     např.: (vojen* OR armád* OR vojs*) AND (zásob* OR logisti*), 

 

• znaky pro pravostranné rozšíření: 

    * náhrada za neomezené množství znaků, 

    ? náhrada za 1 znak, 

    např. vojen* vozidl*,  

 

• oboustranné horní uvozovky pro frázi – pevné slovní spojení, 
např. "vodný zákon“. 

 



Slovenská knižnica – Katalóg článkov 
Rozšířené vyhledávání 



Slovenská knižnica – Katalóg článkov 
Výsledky 



 
Slovenská knižnica – Katalóg článkov 

Stahování vybraných záznamů 

 



Paperity 

• https://paperity.org/ 

 

• Multioborový agregátor open access časopisů. 

 

• Obsahuje téměř 6 mil. článků asi  

    z 14 000 časopisů s otevřeným přístupem. 

 

• Všechny plné texty článků jsou přístupné 
zdarma. 

 

 

 

https://paperity.org/


Paperity 
Vyhledávací možnosti 

Lze používat  

- operátor AND, OR a NOT, 

- oboustranné horní uvozovky pro slovní 
spojení/frázi, 

    Příklad: "medical records" . 

Zkušenosti ukazují, že lze použít náhradní znaky: 

- *  - neomezené množství znaků, 

- ?  - 1 znak. 

 

     



Paperity 
Základní vyhledávání 



Paperity 
Pokročilé vyhledávání 



Paperity 
Výsledky 



Paperity 
Plný text článku - 1. část 



Paperity 
Plný text článku - 2. část 



Paperity 
Abecední seznam časopisů: https://paperity.org/journals/1 

https://paperity.org/journals/1


 
The Free Library 

https://www.thefreelibrary.com/ 
 • Obsahuje asi 25 milionů článků a kapitol z knih 

od r. 1984. 

• Obsahuje také plné texty klasické literatury. 

    Knihy je možné číst po jednotlivých kapitolách. 

• Vyhledávání obdobné jako v Googlu:  

    - Booleovské operátory psát velkými písmeny. 

    - Lze používat oboustranné horní uvozovky pro  

      frázi.  

 

 

http://www.thefreelibrary.com/
http://www.thefreelibrary.com/
http://www.thefreelibrary.com/


The Free Library 
Vyhledávání 



The Free Library 
Tematické vyhledávání - topic  

Nabídka témat 

- Napsat klíčové slovo, 
- zatrhnout „Topic“, 
- kliknout na ,,Search“. 
- vybrat z nabídky téma. 



The Free Library 
Tematické vyhledávání – podkategorie, výsledky 

Výsledky 



The Free Library  
Rejstříky 



The Free Library 
Výsledky 



The Free Library 
Článek 

Bibliografické 
informace 

Možnost vytvoření 
citace 



The Free Library 
Vygenerované citace 



Academic Journals Database 
http://journaldatabase.info/ 

• Obsahuje 1,28 mil. bibliografických záznamů 
časopiseckých článků z 5 800 mezinárodně 
uznávaných časopisů. 

• Multioborová databáze. Soustřeďuje se 
zejména na medicínu, humanitní a 
společenské vědy. 

• Placený přístup k plným textům. 

• Databázi provozuje firma Nat Soft ze 
Švýcarska. 

 

http://journaldatabase.info/


Academic Journals Database 
Vyhledávací možnosti 

• Není k dispozici nápověda. 

• Ze zkušeností vyplývá, že při vyhledávání 

    - nelze používat  

       - logické operátory, 

       - znaky pro rozšíření, 

    - lze používat 

      - oboustranné horní uvozovky pro frázi. 

• Zadávat jednoduché dotazy. 

     



Academic Journals Database 
Vyhledávání 



Academic Journals Database 
Bibliografický záznam 



Academic Journals Database 
Export odkazů na vybrané záznamy 



Research Bible 
http://paper.researchbib.com/ 

 

Archiv akademických zdrojů. 

 

- Plné texty článků ze 420 000 časopisů  

    s otevřeným přístupem. 

     

- Informace o odborných konferencích a 
časopisech. 

 

http://paper.researchbib.com/


Research Bible 
Vyhledávání 



Research Bible 
Bibliografický záznam 



 
 
 
 

JournalTOCs 
http://www.journaltocs.hw.ac.uk/ 

http://www.journaltocs.ac.uk/  

 
 

 
 

• Pokrývá téměř 35 900 časopisů  od více než 3 700 vydavatelů,  
z toho je asi 17 700 titulů s otevřeným přístupem. Měsíční 
přírůstek představuje 120 000 článků. 

 

• Při vyhledávání lze používat  

     - operátory AND, OR a NOT,  

     -  *  pro pravostranné rozšíření, 

     - dvojité horní uvozovky pro frázi. 

 

• Nalezené výsledky nelze zpřesňovat. 

• Samotný systém neumožňuje výběr výsledků a jejich 
stahování. 

 

http://www.journaltocs.hw.ac.uk/
http://www.journaltocs.hw.ac.uk/
http://www.journaltocs.ac.uk/
http://www.journaltocs.hw.ac.uk/


JournalTOCs 
Vyhledávání 



JournalTOCs 
Výsledky 



JournalTOCs 
Záznam 

Po kliknutí na 
název článku 
se lze dostat 
ke 
zdrojovému 
záznamu a  
v něm někdy  
k plnému 
textu. 



 
 

Open Access Journals Search Engine – OAJSE 
http://www.oajse.com/index.html 

 
  

• Přístup k plným textům 4 775 časopisů  

    v různých jazycích. 

• Možnost hledání článků. 

 

• Projekt byl ukončen v r. 2012.  

• Oborový přehled volně přístupných časopisů. 

http://www.oajse.com/index.html


The British Library 
http://www.bl.uk/ 

 

Katalog knihovny obsahuje mimo jiné asi 59 

milionů bibliografických záznamů článků    

z odborných periodik a příspěvků z konferencí  

(databáze Zetoc). 

 

 

 

 

 

http://www.bl.uk/


The British Library 



The British Library - jednoduché vyhledávání 
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BLVU1  

Zde je možné 
prohledávat různé 
sbírky BL. Výsledky 
lze pak v další kroku 
zpřesnit a články. 



The British Library 
Vyhledávací možnosti 

Lze používat: 

 

• logické operátory AND, OR a NOT (psát 
velkými písmeny), 

• hvězdičku * - neomezený počet znaků, 

• otazník ? - právě jeden znak, 

• oboustranné horní uvozovky pro frázi. 



The British Library – pokročilé vyhledávání 
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Advanced&ct=AdvancedSearch&dscnt=0&dstmp=1392060016325&vid=BLVU1 



 
 

The British Library 
Výsledky 

 
 



The British Library 
Export záznamů 



The British Library 
Export záznamů 



The British Library 
Bibliografický záznam 



JSTOR 
https://www.jstor.org/ 

 

• Přístup k více než 2 000 akademickým časopisům (12 mil. 
záznamů článků), rovněž obsahuje odborné monografie. 

 

• Databáze s placeným přístupem k plným textům. MZK nemá 
licencovaný přístup k tomuto zdroji.  

 

• Uživatel bez licencovaného přístupu se dostane zdarma  

     k dokumentům s otevřeným přístupem. Může si také přečíst  

     bezplatně každý měsíc 100 článků po registraci. 

 

 

https://www.jstor.org/


JSTOR 
Základní vyhledávání 



JSTOR 
Vyhledávací možnosti 

    

Lze používat:  

   - logické operátory AND, OR, NOT a NEAR, 

   - oboustranné horní uvozovky pro hledání fráze / 

     pevného slovního spojení, 

   - náhradní znaky: 

     * více znaků, 

     ? jeden znak. 



JSTOR 
Pokročilé vyhledávání 



JSTOR 
Výsledky 



JSTOR 
Plný text 



Ukládání vybraných záznamů (1) 



Ukládání vybraných záznamů (2)  
(bez registrace na 2 dny)  



JSTOR 
Bibliografický záznam 

Uživatel bez 
licencovaného přístupu si 
může přečíst každý měsíc 
100 článků zdarma po 
registraci. 



SAGE Journals 
https://journals.sagepub.com/ 

 

• Firma SAGE byla založena v r. 1965. 

• Vydavatel vědecké a odborné literatury. 

• Vydáváno více než 1000 časopisů a 800 knih 

    z různých oborů. 

• Některé časopisy volně přístupné – open 
access: 

    https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage 

     

https://journals.sagepub.com/
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage


SAGE Journals 
Základní vyhledávání 



SAGE Journals 
Vyhledávací možnosti 

Lze používat:  

   - logické operátory AND, OR a NOT, 

   - oboustranné horní uvozovky pro hledání  

     fráze / pevného slovního spojení, 

   - náhradní znaky: 

     * více znaků, 

     ? 0–jeden znak. 

 



SAGE Journals 
Výsledky 



SAGE Journals 
Bibliografický záznam 



SAGE 
Stahování záznamů 



SAGE 
Pokročilé vyhledávání 



 
 
 
 

Cambridge Core 
https://www.cambridge.org/core 

 

 
  

 
 

• Publikace Cambridge University Press. 

• 380 akademických recenzovaných časopisů, více než 1,6 
milionu článků, z toho 44 časopisy  s 29 000 články přístupné 
formou open access. 

• Lze hledat články i kapitoly v knihách. 

• Placený přístup k plným textům. Některé články jsou 
přístupné veřejnosti zdarma – open access. 

• Dle zkušeností (není k dispozici help) lze používat: 

    - booleovské operátory, 

    - oboustranné horní uvozovky pro fráze,    

    - hvězdičku pro pravostranné rozšíření. 

  

 

https://www.cambridge.org/core


Cambridge Core 
Základní vyhledávání 



Cambridge Core 
Prohlížení vydávaných časopisů a knih podle oboru 



 
Cambridge Core 

Výsledky 
 



Cambridge Core 
Zpřesnění výsledků 



Cambridge Core 
Bibliografický záznam 

Přístup k plnému textu. 



Cambridge Core 
Prohledávání pouze článků s open access: 

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/listing?aggs[productTypes][filters]=JOURNAL_ARTICLE 

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/listing?aggs[productTypes][filters]=JOURNAL_ARTICLE
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/listing?aggs[productTypes][filters]=JOURNAL_ARTICLE
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/listing?aggs[productTypes][filters]=JOURNAL_ARTICLE
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/listing?aggs[productTypes][filters]=JOURNAL_ARTICLE
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/listing?aggs[productTypes][filters]=JOURNAL_ARTICLE
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/listing?aggs[productTypes][filters]=JOURNAL_ARTICLE
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/listing?aggs[productTypes][filters]=JOURNAL_ARTICLE


 
Oxford Academic - Journals 

https://academic.oup.com/journals 

 
 

• Oxford University Press (OUP) vydává více než 450 vysoce 
kvalitních odborných časopisů. 

 

• Databáze zachycuje více než 5,6 milionů článků, některé jsou 
zdarma přístupné v plném textu. MZK neumožňuje přístup      
k licencovaným plným textům. 

 

• Seznam časopisů s otevřeným přístupem: 

    https://academic.oup.com/journals/pages/open_access 

 

https://academic.oup.com/journals
https://academic.oup.com/journals/pages/open_access


Oxford Academic – Journals 
Základní vyhledávání 



Oxford Academic – Journals 
Vyhledávací možnosti 

• Help není k dispozici. 

• Ze zkušenosti vyplývá, že lze používat: 

    - logické operátory AND, OR a NOT, 

   - oboustranné horní uvozovky pro hledání  

     fráze / pevného slovního spojení, 

   - náhradní znaky: 

     * více znaků, 

     ? 0–jeden znak. 

 

    



Oxford Academic - Journals 
Výsledky 



Oxford Academic - Journals 
Bibliografický záznam 



Oxford Academic – Journals 
Pokročilé vyhledávání 



Taylor & Francis Online  
https://www.tandfonline.com/  

• Taylor & Francis Group zahrnuje několik 
renomovaných vydavatelství. Vydává 
recenzované časopisy, knihy a příručky. 

• Databáze zachycuje více než 4,2 miliony 
článků. 

• Prohlížení časopisů s kompletním otevřeným 
přístupem: 

    https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals 

https://www.tandfonline.com/
https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals


Taylor & Francis Online 
Základní vyhledávání 



Taylor & Francis Online 
Vyhledávací možnosti 

Help: 

https://help.tandfonline.com/s/article/Searching-our-site 

 

Lze používat:  

   - logické operátory AND, OR a NOT, 

   - oboustranné horní uvozovky pro hledání  

     fráze / pevného slovního spojení, 

   - náhradní znaky: 

     * více znaků, 

     ? jeden znak. 

 

https://help.tandfonline.com/s/article/Searching-our-site
https://help.tandfonline.com/s/article/Searching-our-site
https://help.tandfonline.com/s/article/Searching-our-site
https://help.tandfonline.com/s/article/Searching-our-site
https://help.tandfonline.com/s/article/Searching-our-site


Taylor & Francis Online  
Pokročilé vyhledávání 



Taylor & Francis Online  
Výsledky 



Taylor & Francis Online 
Záznam 



Taylor & Francis Online  
Volba formátu k exportu vybraných záznamů 



 
Wiley Online Library  

 
 • https://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

• Nakladatelství Wiley zajišťuje přístup k 6 
milionům článků z 1 600  časopisů a k více než 
22 000 monografií a příruček. 

 

• Uživatelé bez licencovaného přístupu se 
mohou dostat k plným textům některých 
článků (open access) zdarma.  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


Wiley Online Library  
Základní vyhledávání 



Wiley Online Library 
Vyhledávací možnosti 

Lze používat: 

- Logické operátory AND, OR a NOT (psát 
velkými písmeny). 

- Náhradní/maskovací znaky: 

    * 0–neomezené množství znaků, 

    ?  právě jeden znak. 

    Tyto znaky je možné používat uvnitř a na konci  

    slova. 

    



Wiley Online Library  
Výsledky 

 



Wiley Online Library 
Export vybraných záznamů 



Wiley Online Library  
Bibliografický záznam 

Plný 
text 



Wiley Online Library  
Pokročilé vyhledávání 



World Scientific 

https://www.worldscientific.com/ 

Journals: 
https://www.worldscientific.com/page/wsjournals 

Lze zde prohledat 147 časopisů a kapitoly  

v knihách. 

 

Nakladatelství World Scientific Publishing bylo 
založeno v r. 1981 v Singapuru. Vydává 
každoročně asi 140 časopisů a 600 knih. 

 

 

https://www.worldscientific.com/
https://www.worldscientific.com/page/wsjournals


World Scientific 
Základní vyhledávání 



World Scientific – Journals 
Základní vyhledávání: https://www.worldscientific.com/page/wsjournals 

https://www.worldscientific.com/page/wsjournals


World Scientific 
Vyhledávací možnosti 

 

Lze používat: 

- logické operátory AND, OR a NOT, 

- oboustranné horní uvozovky pro hledání  

   fráze / pevného slovního spojení, 

- náhradní znaky: 

     * více znaků, 

     ? 0-jeden znak. 

 

 

 



World Scientific 
Výsledky 



World Scientific 
Záznam 



 
World Scientific 
Stahování záznamu 
Stahování záznamu 



World Scientific – Journals 
Přístup k plnému textu v záznamu 



World Scientific 
Pokročilé vyhledávání: https://www.worldscientific.com/search/advanced 

Přidávání polí 

https://www.worldscientific.com/search/advanced


Project MUSE  
https://muse.jhu.edu/ 

• Zaměřen na humanitní a sociální vědy, umění a lékařství. 

• Zpřístupňuje literaturu od 300 neziskových vydavatelů  

     (univerzity, výzkumné organizace). 

• Některé dokumenty jsou volně přístupné. 

     Seznam knih a časopisů s otevřeným přístupem: 

     https://about.muse.jhu.edu/muse/open-access-overview/     

• Pokrývá 700 časopisů a  60 000 knih od r. 1995. 

• Při vyhledávání lze používat booleovské operátory AND, 
OR a NOT, oboustranné horní uvozovky pro frázi a 
hvězdičku pro pravostranné rozšíření. 

 

https://muse.jhu.edu/
https://about.muse.jhu.edu/muse/open-access-overview/
https://about.muse.jhu.edu/muse/open-access-overview/
https://about.muse.jhu.edu/muse/open-access-overview/
https://about.muse.jhu.edu/muse/open-access-overview/
https://about.muse.jhu.edu/muse/open-access-overview/


Project MUSE 
Základní vyhledávání 



Project MUSE 
Výsledky 



Project MUSE 
Výběr výsledků ke stažení 



Project MUSE 
Práce s vybranými výsledky – MyMUSE Library 

Volba formátu zobrazení 
záznamů 



Project MUSE 
MyMUSE Library - stahování vybraných záznamů 



Project MUSE 
Bibliografický záznam, případně i plný text 



Project MUSE 
Pokročilé vyhledávání 

Možnost zadávat dotaz  
v konkrétním poli a 
přidávat další pole. 



Project MUSE 
Prohlížení – knihy, časopisy, vydavatelé 



Slovenská akadémia vied 
(SAV) 

• Časopisy vydávané SAV. 

• Pouze některé časopisy jsou volně přístupné v plném textu. 

• Jednoduché vyhledávání: 

    ttps://www.sav.sk/index.php?lang=en&charset=&doc=journal-
list&lang_change=sk 

• Pokročilé vyhledávání: 

    http://www.sav.sk/index.php?doc=journal-
search&lang=sk&charset=&search=&submit=H%C4%BEadaj 

 

• Zadávat dotazy v jednodušší podobě. Pro hledání slov  

     s různými koncovkami použít % nebo pouze napsat kořen  

     slova,  nepoužívat jiné znaky pro rozšíření. 

     

 
 

 

https://www.sav.sk/index.php?lang=en&charset=&doc=journal-list&lang_change=sk
https://www.sav.sk/index.php?lang=en&charset=&doc=journal-list&lang_change=sk
https://www.sav.sk/index.php?lang=en&charset=&doc=journal-list&lang_change=sk
http://www.sav.sk/index.php?doc=journal-search&lang=sk&charset=&search=&submit=H%C4%BEadaj
http://www.sav.sk/index.php?doc=journal-search&lang=sk&charset=&search=&submit=H%C4%BEadaj
http://www.sav.sk/index.php?doc=journal-search&lang=sk&charset=&search=&submit=H%C4%BEadaj


SAV 
Jednoduché vyhledávání 



SAV 
Pokročilé vyhledávání 



SAV 
Výsledky 



SAV 
Bibliografický záznam 



 
The MIT Press Journals 

https://www.mitpressjournals.org/ 

 • Vydavatelství MIT Press vzniklo v r. 1962. 
Vydává knihy a odborné časopisy z oblastí na 
pomezí techniky, přírodních a společenských 
věd a umění. 

• Při vyhledávání lze používat: 

    - logické operátory AND, OR a NOT, 

    - hvězdičku * - 0–libovolný počet znaků, 

    - otazník ? – právě 1 znak. 

 

https://www.mitpressjournals.org/


The MIT Press Journals 
Základní vyhledávání 



The MIT Press Journals 
Výsledky 



The MIT Press Journals 
Pokročilé vyhledávání 



The MIT Press Journals 
Stahování výsledků 



The MIT Press Journals 
Záznam 



 
 

MIT Open Access Articles 
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/49433 

 
 

 

• Publikační činnost Massachusetts Institute of 
Technology. 

 

• Některé články jsou přístupné v plném textu. 

 

https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/49433


MIT Open Access Articles 
Základní vyhledávání 

Prohledává se nejen 
databáze článků, ale také 
repozitář. 

Hledání 
probíhá pouze 
v databázi 
článků open  
access. 



MIT Open Access Articles 
Rozšířené vyhledávání 



MIT Open Access Articles 
Výsledky 



MIT Open Access Articles 
Bibliografický záznam 



 
DSpace@MIT – digitální repozitář 

Základní vyhledávání: https://dspace.mit.edu/ 

 

https://dspace.mit.edu/


 
 

African Journals Online  
https://www.ajol.info/  

 
 

 

 

• Přístup k 526 recenzovaným časopisům 
vydávaných ve 32 afrických zemích. 

• 264 periodik open access (více než 114 000 
článků). 

• Při vyhledávání lze používat oboustranné 
horní uvozovky pro frázi. 

 

https://www.ajol.info/


African Journals Online  
Úvodní webová stránka 



African Journals Online 
Vyhledávání 



African Journals Online  
Výsledky 



African Journals Online  
Bibliografický záznam 

Nelze provádět 
výběr záznamů 
ani stahování 
záznamů. 



Inderscience Online 
https://www.inderscienceonline.com/ 

 
• Společnost Inderscience Publishers byla 

založena v r. 1979 v Ženevě. 

 

• Společnost vydává 448 recenzovaných 
periodik. 

 

• Některé články jsou přístupné zdarma v plném 
textu. 

https://www.inderscienceonline.com/


Inderscience Online 
Základní vyhledávání 



Inderscience Online 
Vyhledávací možnosti 

Ze zkušeností vyplývá: 

• Lze používat operátory AND, OR a NOT. 

• Nelze používat znaky pro rozšíření. 

• Nelze používat oboustranné horní uvozovky 
pro frázi. 

 

Hledání dle nápovědy k pokročilému rozhraní  

v praxi nefunguje. 

 



Inderscience Online 
Pokročilé vyhledávání 



Inderscience Online 
Výsledky 



Inderscience Online 
Bibliografický záznam 


