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

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

 

PhDr. Martina Machátová 

Poslední aktualizace: 12. května 2019 

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


CNKI Scholar 
Charakteristika 

• Čínský portál pro vyhledávání různých 
informačních zdrojů.  

• Poskytuje metadata asi od 500 vydavatelů ze 
60 zemí. 

• Obsahuje asi 100 milionů záznamů článků. 

• Lze využít překladač z čínštiny do češtiny či 
angličtiny. 

• Je nutné ukládat vybrané záznamy z každé 
stránky zvlášť. 

 

 



CNKI Scholar – stávající verze 
Vyhledávací možnosti 

Nápověda v angličtině není k dispozici.  

 

Ze zkušeností z práce s tímto portálem vyplývá: 

 

• Lze používat oboustranné horní uvozovky pro 
frázi, např.: "digital literacy" . 

• Nelze používat znaky pro rozšíření. 



CNKI Scholar – současná verze 
Jednoduché vyhledávání: http://eng.scholar.cnki.net/ 

 

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


CNKI Scholar 
Výsledky 

Možnost 
zpřesnění 
výsledků 

Možnost zpřesnění 
dotazu 



CNKI Scholar 
Bibliografický záznam 

 



CNKI Scholar 
Pokročilé vyhledávání 

Možnost přidávání a odběru polí 



CNKI Scholar 
Pokročilé vyhledávání 

Možnost volby operátoru  
a pole 



CNKI Scholar 
Export vybraných záznamů 

Exportují se 
výsledky 
pouze z jedné 
strany.. 



CNKI Scholar 
Vyexportovaný výsledek – formát CNKI E-Study 



 
CNKI Scholar 

Vyexportovaný výsledek – formát EndNote 

 
 



 
CNKI Scholar 

Vyexportovaný výsledek – formát NoteExpress 

EExpresssCNlearning 



CNKI Scholar – nová rešeršní maska 
http://eng.scholar.cnki.net/new 

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


CNKI Scholar 
Vyhledávací možnosti 

• Mezera mezi slovy znamená operátor AND. 

• V základní vyhledávací masce nelze používat 
operátory. 

• Nelze používat znaky pro rozšíření ani náhradu 
znaků. 

• Lze používat oboustranné horní uvozovky pro 
frázi. 

 

 

 



CNKI Scholar 
Možnost zpřesnění výsledků 



CNKI Scholar 
Práce s vybranými výsledky 



CNKI Scholar 
Pokročilé vyhledávání 

• Přidávání  a odebírání 
polí. 

• Výběr operátoru. 
• Výběr pole. 

Start vyhledávání 



CNKI Scholar 
Chronologické omezení dotazu 



CNKI Scholar 
Bibliografický záznam 

Doporučení 
dalších zdrojů 

Export záznamu. 

Ikona označující dokument s otevřeným přístupem.. 



CNKI Scholar 
Hledání časopisů 

Název časopisu nelze zadat v oboustranných 

horních uvozovkách. 



CNKI Scholar 
Záznam časopisu 



 
CNKI Scholar 

Kontakt 

  

PhDr. Martina Machátová 

Moravská zemská knihovna v Brně 

Tel.: 541 646 170 

E-mail: machat@mzk.cz 
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