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Scholar Google 
 

https://scholar.google.cz/ 
 
• Aplikace Googlu pro vyhledávání zdrojů pro 

vědu, výzkum a odbornou práci. 
• Výsledkem vyhledávání mohou být  citace, 

záznamy a někdy i plné texty různých druhů 
dokumentů. 
 

https://scholar.google.cz/�


Scholar Google 
 



Scholar Google 
 



Scholar Google CZ 
Rozšířené vyhledávání 



Scholar Google 
Výsledky 

Možnost výběru záznamů 
a jejich stažení po 
registraci a přihlášení..  

Možnost 
vygenerování 
citace. 
Vygenerované 
citace je nutné 
vždy 
kontrolovat. 



Google Scholar v angličtině 
https://scholar.google.com/ 

 
Pokročilé  vyhledávání: 
https://scholar.google.com/#d=g
s_asd&p=&u= 

 

https://scholar.google.com/�
https://scholar.google.com/�
https://scholar.google.com/�
https://scholar.google.com/�


Google Knihy 
https://books.google.cz/   



Google Knihy 
Výsledky 

S ohledem na autorská práva se zobrazí buď  
plný text, nebo několik stránek z knihy či  
pouze bibliografický záznam. 



Google Knihy 
Zpřesnění dotazu 



Google Knihy 
Cesta k rozšířenému vyhledávání (1) 



 
Google Knihy  - rozšířené vyhledávání 
https://books.google.cz/advanced_book_search?hl=cs 

 
 

https://books.google.cz/advanced_book_search?hl=cs�


Google Knihy 
Kniha – plný text 



 
Google Knihy 

Bibliografický záznam 
 

Bibliografické údaje 
najdete v dolní části 
webu s informacemi  
o publikaci.ize. 



Google Knihy 
Cesta k rozšířenému vyhledávání (2) 



Semantic Scholar 

• https://www.semanticscholar.org/ 
• Bezplatný nástroj pro vyhledávání odborných 

dokumentů, zejména časopiseckých článků  
    z oblasti medicíny a počítačové vědy.  
• Některé články jsou přístupné zdarma v plném 

textu. 
• Zatím se zaměřuje na zdroje v angličtině. 
• Pokrývá více než 181 milionů záznamů. 

https://www.semanticscholar.org/�


Semantic Scholar 
Vyhledávání 



Semantic Scholar 
Možnost zpřesnění výsledků 



Semantic Scholar 
Možnost zpřesnění výsledků – more filters 



Semantic Scholar 
Práce se záznamy 

Vybrané záznamy lze ukládat, 
ale nikoliv hromadně stahovat. 



Semantic Scholar 
Bibliografický záznam 



Kontakt 

 
PhDr. Martina Machátová 

Moravská zemská knihovna v Brně 
Kounicova 65a 

601 87 Brno 
Tel.: 541 646 170 

E-mail: machat@mzk.cz 
 

mailto:machat@mzk.cz�
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