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Národní knihovna v Praze 
Přehled databází 



Databáze Národní knihovny 
Vyhledávací možnosti 

 

Vyhledávání v systému ALEPH: 

 

• Pro pravostranné rozšíření lze použít hvězdičku i otazník jako 
náhradu za 0 – neomezené množství znaků. 

 

• Lze používat booleovské operátory AND, OR a NOT.  Při 
kombinaci dvou a více různých operátorů je nutné používat 
vyhledávání CCL. 

     Základní vyhledávací maska nepodporuje dotazy s více  

     různými operátory. 
 
 

 

 



Souborný katalog ČR (CASLIN) 

• https://skc.nkp.cz 
 

• https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc 

 

• Obsahuje 7 mil. záznamů o dokumentech ve 
fondech českých knihoven a institucí. 
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Souborný katalog ČR (CASLIN) 
Základní vyhledávání 

  Přehled databází NK. 



Souborný katalog ČR 
Základní vyhledávání – volba polí 

Při vyhledávání podle některých údajů (např. podle 
ISBN) je nutné nastavit příslušné pole. 



Souborný katalog ČR 
Možnost setřídění výsledků 



Souborný katalog ČR 
Práce s výsledky – možnost výběru záznamů a jejich uložení 

Vybrané záznamy nebudou uchovány po zadání dalšího dotazu. 



Souborný katalog ČR  
Práce s vybranými záznamy – uložení či odeslání 

Pokud neuvedete e-mail, 
vybrané záznamy se uloží. 



Souborný katalog ČR 
Uložení vybraných záznamů do schránky 

Vybrané záznamy budou uchovány po dobu relace, tedy i při zadání dalších dotazů.. 



Souborný katalog ČR 
Práce se schránkou 



Souborný katalog ČR 
Možnost zpřesnění výsledků 



Souborný katalog ČR 
Zpřesnění výsledků: zpřesnit - nabídka 



Souborný katalog ČR 
Zpřesnění výsledků: filtrovat - nabídka 



Souborný katalog ČR 
Záznam 

Záznam daného dokumentu v katalogu 
příslušné knihovny. 

Sigla - označení knihovny, která má daný 
dokument ve fondu. Po odkliknutí se objeví 
kontakt na knihovnu – vlastníka dokumentu. 



 
Souborný katalog ČR 

Rozšířené vyhledávání 

 



Souborný katalog ČR 
Rozšířené vyhledávání - výsledky 



 
Souborný katalog ČR 

Vyhledávání CCL 
 

Při formulaci složitějšího dotazu je 
vhodné používat dotazovací jazyk 
CCL  (závorky,  více booleovských 
operátorů).  Maska pro základní 
vyhledávání  neumožňuje  
sofistikovanou rešerši. 

Možnost výběru polí k vyhledávání. 



ALEPH – vyhledávání CCL 
Příklady dotazů 

• wkw=(sestr* or sester* or ošetřov*) and 
wkw=(inten?iv* or urgent* or kritic*) 

• wkw=(opotřeb? or únav?) and wkw=(test? or 
zkouš?) and wkw=ocel?   

wkw   hledání z předmětových hesel a jiných  

           podobných údajů 

 

• motiv? and (učení or vzděl?) 

    Hledání probíhá ve všech slovech (viz wrd). 

 



Souborný katalog ČR 
Rejstříky 



Souborný katalog ČR 
Prohlížení rejstříků – abecední seznamy 



 
Souborný katalog ČR - SKC 

Vyhledávací rozhraní EBSCO Discovery Service 
 



SKC - EBSCO Discovery Service 
Práce s výsledky 

Možnost výběru a 
exportu vybraných 

záznamů. 



SKC - EBSCO Discovery Service 
Rozšířené vyhledávání 

Možnost volby:  
-    vyhledávacího pole, 
- logických operátorů 
 
Lze přidávat  vyhledávací pole. 



SKC - EBSCO Discovery Service 
Bibliografický záznam 



Národní knihovna ČR 
Vyhledávání z více bází současně 



Národní knihovna ČR 
Vyhledávání ve více databázích současně - výsledky 

Výsledky je možné prohlížet po jednotlivých 
databázích, nikoliv v souhrnu.. 



Databáze ANL 
 

• https://aleph.nkp.cz/cze/anl 

• https://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=fin
d-b&local_base=anl 

• Obsahuje asi 1, 8 mil. bibliografických záznamů článků  

    z některých novin, časopisů a konferenčních 

    sborníků vydávaných na území ČR od r. 1991.  

• Výběrová excerpce. 

• Roční přírůstek: 50 000–58 000 záznamů. 

• Asi 468 000 záznamů obsahuje odkaz na plný text. 

• V r. 2015 bylo excerpováno 220 titulů. 

• Garant: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. 

• Provozovatel: Národní knihovna ČR. 
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ANL 
Základní vyhledávání 



ANL  
Rozšířené vyhledávání 

 

Volba vyhledávacího pole 



ANL  
Výsledky 

Návrat do vyhledávací masky 



ANL 

Bibliografický záznam 

Někdy je k dispozici plný text dokumentu  
s otevřeným přístupem.. 



Česká národní bibliografie 

 

• https://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_nam
e=find-b&local_base=cnb 

 

• Databáze obsahuje bibliografické záznamy 
dokumentů, které byly vydány na území České 
republiky. Je zpracována na základě povinných 
výtisků, které dostává Národní knihovna ČR.  
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Česká národní bibliografie 
 

Prohlížení  
abecedních seznamů 



Vyhledávání z více bází současně 

 
 
NKC - katalog Národní knihovny 
SKC - Souborný katalog 
ČNB - Česká národní bibliografie 
ANL - Články 
SLK - katalog Slovanské knihovny 
KKL - kartotéka knihovnické literatury 

 
 



Vyhledávání z více bází 
Výsledky 

Výsledky se neřadí do jednoho seznamu, 
prohlížejí se podle  jednotlivých  
databází.databázích. 



EBSCO Discovery Service –  
EDS multivyhledavač 

 

• Moderní vyhledávací systém. Uživatelsky přívětivé prostředí pro 
vyhledávání a práci s výsledky. 

 

• Umožňuje souběžné prohledávání databází NK i bází licencovaných NK. 

 

• Plné texty u licencovaných bází a záznamy z některých licencovaných 
databází jsou přístupné pouze uživatelům s platnou čtenářskou legitimací 
Národní knihovny. 

 

 

 

       





EBSCO Discovery Service 



EBSCO Discovery Service 
Výsledky 



Odkazy na další zdroje 

• České souborné katalogy a portály 

    https://www.caslin.cz/caslin/odkazy/ceske-souborne-katalogy 

• Zahraniční souborné katalogy a portály 
     https://www.caslin.cz/caslin/odkazy/zahranicni-souborne-katalogy 

 

• České článkové databáze 

    https://www.nkp.cz/sluzby/bb 

    https://www.nkp.cz/sluzby/clanky-bib-regionalni#online 

     https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/volne-dostupne-ceske-online-zdroje 
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