
Kde a jak hledat zahraniční odborné články? 

 (Školení 1. listopadu 2022 – linky a příklady) 

 
01. Knihovny.cz: https://www.knihovny.cz/ 
Zahraniční zdroje: přes 683 mil. zahraničních dokumentů, zejména článků. 
a) "stress disorder" AND combat* 
b) "green roofs"   téma 
c) "critical thinking" 
d) outsourc* AND (army OR military OR defense OR defence)  , vyhledej pouze  
    recenzované dokumenty 
e) "digital humanities"  , dokumenty s existujícím plným textem 
f) Pokročilé vyhledávání - téma: diabetes pregnan* insulin , vyhledat pouze   
    recenzované dokumenty 
 
 
02. DOAJ – Directory of Open Access Journals: https://www.doaj.org 
Všechny časopisy a články jsou přístupné zdarma v plném textu. 
a) Articles: Crimea AND war* 

 

03. Paperity: https://paperity.org/ 
Přes 9 mil. článků v plném textu. 
a) Ukraine AND history, language: English 
b) "patient records" , 2016–2022, English 
c) pricing AND transportation , 2016–2022 
 

04. Open Access Library: https://www.oalib.com/ 
Přes 5 mil. článků v plném textu zdarma. 
a) biomass         title 
 
 
05. EBSCO (licencovaný přístup) 
a) (senior* or elderly or older) and leisure , recenzovaná periodika, 2020–2022 . 
b) Rozšířené vyhledávání:  
    (senior* or elderly or older) and leisure    su Tematické termíny, 2020–2022,  
    plný text, recenzovaná periodika. 
c) Základní vyhledávání: “project management“ and (schedul* or plan*) , 
    plný text, recenzovaná periodika, 2018–2022, zpřesnit výsledky jazykem –  
    angličtina. 
d) Rozšířené vyhledávání: "catholic hospitals"  v SU Tematické termíny . 
e) “project management“ and “cost control“ 
f) Rozšířené vyhledávání: 
     ea) Lze zadat do 1 řádku:  
           “project management“ and “cost control“ v SU Tematické termíny. 
     eb) Lze zadat do více řádků: 
           “project management“ v SU Tematické termíny AND  
            “cost control“  v SU Tematické termíny . 
     Plný text, recenzovaná periodika. 

https://www.knihovny.cz/
https://www.doaj.org/
https://paperity.org/
https://www.oalib.com/


06. ProQuest Central (licencovaný přístup) 
    a) "artificial general intelligence", recenzované, angličtina 
    b) Jednoduché hledání: terroris* AND attack* AND (cost* OR financ*) 
         Plný text, recenzované.    
         Zpřesnit výsledky: posledních 5 let. 
     c) Pokročilé hledání: plagiarism AND (universit* OR academic)          
         v Všechny předměty a metadata – SUBJECT 
          Plný text, recenzované. 
     d) Pokročilé hledání – Tezaurus – ProQuest  tezaurus: terroris* ,  
         vybrat terrorism, klik na symbol vpravo, vybrat „bomb scares“ –  
         odkliknout add to search.   
     e) Command line: SU(writing) and SU(articles or publications) 
 
 
 
07. Web of Science (licencovaný přístup) 
a) Základní vyhledávání: “cost performance index“  in topic 
b) Cited Reference Search: Vitek V*                cited author 
                                             Druckmuller M*    cited author 
 
08. Journal Citation Reports (licencovaný přístup) 
a) Název časopisu – title word: Chemické listy 
 
 
09. Emeral Insight 
https://www.emerald.com/insight/ 
Přístup k záznamům a k textům s otevřeným přístupem i pro veřejnost: 
a) “digital literacy” 
b) Pokročilé vyhledávání: innovat* and Chin* , 2018–2022.  
 
 
 
10. Springer Link 
Přístup k záznamům a k textům s otevřeným přístupem i pro veřejnost: 
https://link.springer.com/ 
a) “biological terrorism” 
b) biological AND (weapon* OR terrorism) 
 
 
 

11. Slovenská knižnica: https://www.kis3g.sk/     
Momentálně mimo provoz. 
Portál pro souběžné prohledávání katalogů a databází budovaných knihovnami 
v Slovenské republice. 
Katalóg článkov: 
https://chamo.kis3g.sk/search/query?filter_bl=a&filter_bl=b&theme=clanky 
Obsahuje více než 2 mil. záznamů článků  
a) ochran* obyvatel* 
b) genealog* matrik* 
c) sucho prírod* 

https://www.emerald.com/insight/
https://link.springer.com/
https://www.kis3g.sk/
https://chamo.kis3g.sk/search/query?filter_bl=a&filter_bl=b&theme=clanky


d) Rozšířené vyhledávání – předmětové heslo: tekton* 
 
 
12. ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/ 
Databáze vydavatelské společnosti Elsevier. Ŕada univerzit v ČR má zajištěn 
placený přístup, MZK už nikoliv. Booleovské operátory je nutné psát velkými 
písmeny. Nelze používat hvězdičku pro pravostranné rozšíření. 
a) Advanced search:  ("Wi-fi" OR Wifi) AND health        year(s): 2020-2022 
b) Advanced search – title, abstract, …:  
   (wastewater OR "water reuse") AND (irrigation OR watering)    year(s): 2019-2020 
 
 
13. JSTOR: https://www.jstor.org/ 
a) "population aging" 
b) obesity AND emotions  , zpřesnit 2012–2022 
c) Pokročilé vyhledávání:  obesity AND (senior* OR elderly OR older)  , 2012–2022  
d) Pokročilé vyhledávání: obesity and childhood     abstract 
 
14. SAGE Journals: https://journals.sagepub.com/ 
a) furniture flammability 
b) "constitutional court" 
c) Advanced search: "impact factor"  keywords, 2018 - 2022 
 
15. Cambridge Core: https://www.cambridge.org/core 
Zachycuje asi 1,8 mil. článků a více než 46 000 knih. 
 a) "peripheral arterial disease"  
 

 
16. Oxford Academic - Journals: https://academic.oup.com/journals 
a) "wind energy" 
b)  beer AND tax* , výsledky omezit na roky 2018–2022 
c) Advanced search – title: diet quality 
 
17. Taylor & Francis Online: https://www.tandfonline.com/ 
Pokrývá více než 4,8 mil. článků. 
a) "football industry" 
 
18. Wiley Online Library: https://onlinelibrary.wiley.com/ 
Články z více než 1 600 časopisů. 
a) "operations research" healthcare 
b) diabet* AND (diet* OR food*OR nutri*t OR eat*) 
c) Advanced search – keywords: "occupational therapy",  publication date 2016–2022 
 
19. World Scientific: https://www.worldscientific.com/page/worldscinet 
https://www.worldscientific.com/page/wsjournals 
a) innovation management 
b) "impact factor" AND (evalua* OR valua*) AND (scien* OR research*) AND result* 
c) Pokročilé vyhledávání: wine fermentatio ,  2012–2022 
d) Pokročilé vyhledávání: keywords - "intellectual property rights", 2012–2022 
 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.jstor.org/
https://journals.sagepub.com/
https://www.cambridge.org/core
https://academic.oup.com/journals
https://www.tandfonline.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.worldscientific.com/page/worldscinet
https://www.worldscientific.com/page/wsjournals


20. The MIT Press Journals: https://www.mitpressjournals.org/ 
a) noise 
b) counterterrorism 
c) robot* surgery 
d) (wastewater* OR water) AND (reus* OR watering OR irrigat*) 
e) Pokročilé vyhledávání – title:  
 
21.  Academic Journals Database: http://journaldatabase.info/ 
Obsahuje 1,28 mil. článků z 5 800 renomovaných časopisů. 
a) Keywords: digital games 
 
22. JournalTOCs: http://www.journaltocs.ac.uk/ 
Pokrývá asi 35 600 časopisů, z toho asi 17 540 titulů je přístupné zdarma. 
Další přístup: http://www.journaltocs.hw.ac.uk/ 
a) Articles: “Cold War“ 
b) Articles:: drug* patent* 
c) Articles: "arc welding" 
d) Articles: soil* erosion 
 
 
23. Project MUSE: https://muse.jhu.edu/ 
Zachycuje asi 700 časopisů od 125 vydavatelů. 
a) "Islamic art" 
b) "Islamic State" 
c) carnival* 
d) Advanced search – title, all: psychotherapy history 
e) Advanced search – content, all: islam* fundamentalism Syria* 
 
 
24. African Journals Online: https://www.ajol.info/ 
Zachycuje více než 638 recenzovaných periodik vydávaných v afrických zemích, 
z toho 365 časopisů open access. Přístup k více 204 000 plným textům článků 
zdarma. 
a) malaria treatment 
b) "solid wastes" 
 
 
 
 
25. The British Library: https://www.bl.uk/ 
Katalog BL: http://explore.bl.uk/  
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&dstmp=13909890
35193&vid=BLVU1&fromLogin=true 
a) Jednoduché vyhledávání: coronavir* 
b) Pokročilé vyhledávání – main title contains: architectur* Prague, material type: 
articles 
c) Pokročilé vyhledávání – subject: contact lens*, material type: articles 
 
 
 

https://www.mitpressjournals.org/
http://journaldatabase.info/
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26. Slovenská akademie věd 
26. 1 http://www.sav.sk/index.php?lang=en&charset=&doc=journal-
list&lang_change=sk 
a) Vladimír Mináč 
b) Danube 
26.2 Pokročilé vyhledávání 
http://www.sav.sk/index.php?doc=journal-
search&lang=sk&charset=&search=&submit=H%C4%BEadaj 
c) Karpaty     klíčová slova, abstrakt 
d) karpat       klíčová slova, abstrakt 
 

Další zajímavé odkazy 
27. Hindawi Publishing Corporation: http://www.hindawi.com/ 
405 recenzovaných akademických periodik open access z různých oborů. Ročně 
publikováno asi 20 500 článků. 
a) "motor skills" 
28. MDPI: http://www.mdpi.com/ 
211 periodik zejména z oblasti přírodních věd s otevřeným přístupem. 
Pozor: https://en.wikipedia.org/wiki/MDPI#Controversies 
a) job stress 
29. The Free Library: https://www.thefreelibrary.com/ 
Obsahuje téměř 26 milionů článků a knih.  
a) Keyword: GDPR 
b) Keyword: "business plan" 
c) Keyword: traffic accidents intersections 
d) Keyword: traffic accident* intersection* 
e) Keyword: glass AND facades AND architecture 
f) "visual perception" AND (color OR colour)  
g) Topic: biomass 
h) Rejstříky – authors: Klaus Vaclav 
30. ResearchBible: http://paper.researchbib.com/ 
a) climate change 
b) "critical thinking"     from keywords 
31. IngentaConnect: https://www.ingentaconnect.com 
Databáze obsahuje 5 milionů článků a 10 000 publikací od více než 250 vydavatelů. 
Plné texty zpravidla placená služba. 
a) stroke prevention  keywords 
32. citeulike:  http://www.citeulike.org/ 
33. CiNii Articles: https://ci.nii.ac.jp/ 
Zachycuje bb. záznamy článků z časopisů publikovaných v Japonsku. Převážně jde 
o články v japonštině, některé v angličtině. 
34. Biblioteka Nauki: 
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/article.action?cid=2f11217c-a710-42d1-
adc9-330528d2eddc 

Databáze budovaná univerzitou ve Varšavě. 
35. Asian Online Journals: 
https://www.ajouronline.com/index.php/index/search 
 

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