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JEL Classification System / EconLit 
Subject Descriptors 

• https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php 

• https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?vi
ew=jel 

 

• Třídicí systém pro literaturu z oblasti 
ekonomie. 

• Byl vytvořen American Economic Association 
pro Journal of Economic Literature. 

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel


JEL Classification 



JEL Classification 



EconLit 

• https://www.aeaweb.org/articles.php?search_mode=t 

• Databázi buduje American Economic 
Association. 

• Bezplatný přístup k záznamům z periodik 
vydávaných AEA. 

• Omezené množství článků je přístupné  

    v plném textu. 

• Nepoužívat operátory a znaky pro rozšíření. 

 

https://www.aeaweb.org/articles.php?search_mode=t
https://www.aeaweb.org/articles.php?search_mode=t


EconLit 
Vyhledávání 



EconLit 
Výsledky 



EconLit 
Bibliografický záznam 



EconLit 
Vygenerování citace 



EconLib 

• http://www.econlib.org/ 
• Vyhledávání článků:  

http://www.econlib.org/library/forum.html 
• Prohledávání celého webu včetně článků: 
    http://www.econlib.org/cgi-bin/fullsearch.pl?query= 

• Library of Economics and Liberty obsahuje 
bezplatné plné texty článků a volných klasických 
děl z oblasti ekonomie.  

• Jedná se o projekt financovaný Liberty Fund, Inc.  
    v Indianapolis. 

 
 

 

http://www.econlib.org/
http://www.econlib.org/library/forum.html
http://www.econlib.org/library/forum.html
http://www.econlib.org/cgi-bin/fullsearch.pl?query
http://www.econlib.org/cgi-bin/fullsearch.pl?query
http://www.econlib.org/cgi-bin/fullsearch.pl?query


EconLib 
Vyhledávací nástroje 

• Lze používat operátory AND a OR. 

• Pro vyloučení lze použít: 

    a) NOT, 

    b) AND NOT, 

    c) –před vylučovaným pojmem. 

• Booleovské operátory je nutné psát velkými 
písmeny. 

• * pro pravostranné rozšíření. 



 
EconLib 

Základní vyhledávání článků 

 



EconLib 
Výsledky 



EconLib 
Plný text článku 



 
EconLib 

Vyhledávání v celém webu 

 

Po odkliknutí se zobrazí odstavce, 
ve kterém se vyskytují hledané 
výrazy.  



EconLib 
Zobrazení odstavců s hledanými pojmy 



RePEc 

• Mezinárodní projekt a různé služby. 
• Největší volně přístupná bibliografická databáze  
    z ekonomie – více než 2 mil. záznamů. Zachycuje  
    working papers, časopisecké články a kapitoly  
    v knihách. 
• Vyhledávání v celém obsahu: EconPapers, IDEAS. 
• Zachycuje výsledky výzkumu institucí v  89 zemích. 
• Sleduje se 4 300 sérií výzkumných zpráv a  
    2 300 časopisů. 
• Některé dokumenty jsou dostupné přes link na 

poskytovatele zdarma v plném textu. 
 



RePEc 
 http://repec.org/ 

http://repec.org/


EconPapers 

• http://econpapers.repec.org/ 

 

• Přístup k celému obsahu databáze RePEc. 

• Zachycuje více než 2 mil. dokumentů 
(výzkumné zprávy, články z časopisů, kapitoly  

    v knihách, software). 

 

http://econpapers.repec.org/


EconPapers 
Vyhledávací možnosti 

 

• Booleovské operátory AND, NEAR, OR a NOT. 

• * pro pravostranné rozšíření. 

• Je vhodné přenastavit maximální počet 
nalezených záznamů  

    (standardně nastaveno nanejvýš 100  

    záznamů). 

  



EconPapers 
Základní vyhledávání 



EconPapers 
Výsledky – tabulkové uspořádání 



EconPapers 
Výsledky – jednoduchý seznam 



EconPapers 
Pokročilé vyhledávání 



EconPapers 
Bibliografický záznam 



IDEAS 

• https://ideas.repec.org/ 

• Přístup do bibliografické databáze RePEc. 

 

• Vyhledávací možnosti: 

    - fráze  " ", 

    - + pro AND,  

    - | pro OR,  

    - ~ pro NOT. 

 

https://ideas.repec.org/
https://ideas.repec.org/


IDEAS 
Základní vyhledávání 



IDEAS 
Výsledky 



IDEAS 
Bibliografický záznam 



IDEAS 
Prohlížení – working papers podle států 



IDEAS 
Pokročilé vyhledávání 



SSRN  
Social Science Research Network 

http://www.ssrn.com/en/ 
 

 
• Informační zdroj z oblasti sociálních věd.  
• Zachycuje: 
         - více než 700 000 working papers z různých institucí, 
         - časopisecké články z více než 1 000 periodik 
         - práce více než 300 000 výzkumníků z 24 oblastí. 
• Některé dokumenty lze stáhnout zdarma v plném textu. 
 
• Lze používat oboustranné horní uvozovky pro frázi. 
• Nelze používat znaky pro rozšíření. 
 
   

http://www.ssrn.com/en/
http://www.ssrn.com/en/


SSRN 
Základní vyhledávání 



SSRN 
Pokročilé vyhledávání: http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm 

http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm


SSRN 
Výsledky 



SSRN 
Bibliografický záznam 



Economics Search Engine 

 

• http://ese.rfe.org/ 

• Prohledává se 23 000 webů z oblasti 
ekonomie. 

 

http://ese.rfe.org/
http://ese.rfe.org/


Economics Search Engine 
Vyhledávání 



Economics Search Engine 
Výsledky 



EconBiz 

• http://www.econbiz.de/ 
• Portál buduje Německá národní knihovna pro 

ekonomiku. 
• Některé dokumenty jsou zdarma přístupné v plném 

textu. 
• Jsou prohledávány důležité německé a mezinárodní 

databáze z oblasti ekonomiky a obchodu. 
• Fráze: "Economic Policy" 
• Operátory AND, OR je nutné psát velkými písmeny. 
• * pravostranné rozšíření. 
• ? 1 znak. 

http://www.econbiz.de/
http://www.econbiz.de/


EconBiz 
Základní vyhledávání 

 



EconBiz 
Pokročilé vyhledávání 

(crisis OR crises) AND German* 



 
 

EconBiz 
Výsledky 

 
 

Vytváření seznamů 
vybraných záznamů a jejich 
export je možný pouze po 
registraci a přihlášení. 



EconBiz 
Bibliografický záznam 



EconBiz 
Vygenerování citace v záznamu 



IReL  
Oborová brána Mezinárodní vztahy 

• http://irel.jib.cz 

• Brána umožňuje vyhledávání ve fondech 
Knihovny Ústavu mezinárdních vztahů a 
tematicky odpovídajících kvalitních 
zahraničních a českých zdrojích. 

• Licencované databáze jsou přístupné pouze 
uživatelům se čtenářskou legitimací 
příslušných knihoven. 

http://irel.jib.cz/


IReL 
Pokyny k vyhledávání 

• Snadné vyhledávání: nelze provést výběr 
databází k prohledávání. 

• Profi hledání: lze provést výběr 
prohledávaných databází. 

• Z každého prohledávaného zdroje se zobrazí 
nanejvýš 30 záznamů, další záznamy se zobrazí 
po opakovaném odkliknutí „sloučit další“. 

• ? pravostranné rozšíření. 



IReL 
Snadné hledání – Jednoduché hledání 



IReL 
Snadné hledání – Pokročilé hledání 



IReL 
Výběr záznamů 



IReL 
Práce se záznamy – Můj prostor 



 
IReL 

Profi hledání – jednoduché hledání 

 

Lze vybírat zdroje  
k prohledávání. 



IREON 

• https://www.ireon-portal.eu/IREON/Portal/ireon_en.aspx?lang=en-US 

• IREON – The International Relations and Area Studies 
Gateway 

• Německý projekt 12 výzkumných institucí. 
• Přístup k bibliografickým záznamům, plným textům 

dokumentů a mezinárodním smlouvám. 
• Pokrývá zahraniční, regionální, bezpečnostní a kulturní 

politiku, mezinárodní spolupráci, změny klimatu, ekologii a 
energetiku. 

• Operátory AND, OR, NOT. 
• Je nutné psát přehlásky (ö, ü, ä) a diakritiku. 
• * pro pravostranné rozšíření. 
• Fráze: "International politics".  

 
 
 
 

https://www.ireon-portal.eu/IREON/Portal/ireon_en.aspx?lang=en-US
https://www.ireon-portal.eu/IREON/Portal/ireon_en.aspx?lang=en-US
https://www.ireon-portal.eu/IREON/Portal/ireon_en.aspx?lang=en-US
https://www.ireon-portal.eu/IREON/Portal/ireon_en.aspx?lang=en-US
https://www.ireon-portal.eu/IREON/Portal/ireon_en.aspx?lang=en-US
https://www.ireon-portal.eu/IREON/Portal/ireon_en.aspx?lang=en-US


IREON 
Základní vyhledávání 



IREON 
Výsledky – výběr záznamů 

Seznam vybraných záznamů 
lze odeslat e-mailem nebo 
vytisknout. 



IREON 
Výsledky – zpřesnění dotazu a výsledků pomocí filtrů 



IREON 
Bibliografický záznam 



IREON 
Pokročilé vyhledávání 



NBER Working Papers 

• http://www.nber.org/papers.html 
• NBER - National Bureau of Economic Research. 
• Soukromá nezisková výzkumná organizace v USA, 

která vznikla v r. 1920. 24 pracovníků z této 
organizace získalo Nobelovu cenu za ekonomii. 

• Zachycuje working papers od r. 1973. 
• Working papers jsou pro určité skupiny uživatelů, 

rozvojové státy a země s tranzitní ekonomikou 
dostupné zdarma v plném textu.  

• Fráze: "corporate tax"  
 
 

 

http://www.nber.org/papers.html
http://www.nber.org/papers.html


NBER Working Papers 
Základní vyhledávání 



NBER Working Papers 
Výsledky 



NBER Working Papers 
Bibliografický záznam 



NBER Working Papers 
Vyhledávací masky 



EBSLG working papers 

 

• http://ebslgwp.hhs.se/ 

 

• Working papers (výzkumné publikace) z 
evropských obchodních škol. 

•  Lze používat operátory AND, NEAR, AND NOT. 

     Upřednostňovat NEAR před AND. 

• * pravostranné rozšíření. 

http://ebslgwp.hhs.se/
http://ebslgwp.hhs.se/


EBSLG working papers 
Základní vyhledávání 



EBSLG working papers 
Pokročilé vyhledávání 



EBSLG working papers 
Výsledky 



EBSLG working papers 
Bibliografický záznam 



EBSLG working papers 
Vyhledávání podle třídníku JEL 



BazEkon 

 

• http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon
/nowy/advanced.php 

• Databázi buduje knihovna Ekonomické 
akademie v Krakově a další knihovny polských 
univerzit s ekonomickým zaměřením. 

• Databáze obsahuje více než 192 000 záznamů,  

    z toho skoro 65 000 plných bezplatných textů. 

http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php


 
 

BazEkon 
Vyhledávání 

 
 



BazEkon 
Výsledky 



BazEkon 
Bibliografický záznam 


