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Charakteristika

• Cílem projektu je propojit většinu českých 

knihoven.

• Portál prohledává celou řadu českých zdrojů na 

jednom místě. Zapojeny jsou i některé zahraniční 

databáze.

• Portál umožňuje uživatelům knihoven správu 

vlastního čtenářského účtu bez nutnosti přihlásit 

se do katalogu příslušné lokální knihovny, pokud 

je tato knihovna zapojena do portálu.

• Uživatelé najdou na portálu i seznamy doporučené 

četby.



Prohledávané zdroje (1)

• Přehled prohledávaných  katalogů knihoven a databází:     

• https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje

• Portál obsahuje záznamy dokumentů z celé řady katalogů a 

databází budovaných knihovnami v ČR, prohledává rovněž 

některé zahraniční zdroje (pokročilé vyhledávání).

• Portál umožňuje hledání i v zahraničních zdrojích včetně 

licencovaných databází. I nepřihlášený uživatel zde najde řadu 

dokumentů s otevřeným přístupem v plném textu. Viz záložka 

Zahraniční zdroje.

• Přístup k licencovaným zdrojům je možný po přihlášení 

prostřednictvím příslušné knihovny, která si daný zdroj předplácí. 

Vyhledávání v zahraničních zdrojích je možné      výběrem na 

hlavní webové stránce nebo pomocí pokročilé      rešeršní masky.

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje


Prohledávané zdroje (2)
• Portál obsahuje záznamy celé řady dokumentů a zdrojů:

• - knihy, periodika, mapy, CD, DVD, hudebniny,

• - Souborný katalog ČR CASLIN,

• - články z periodik (např. databáze ANL , Bibliographia medica

• Čechoslovaca , Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, Medvik

• Pedagogická bibliografická databáze),  

• - Knihovědná bibliografie,

• - Manuscriptorium (historické fondy),

• - právní předpisy – legislativní dokumenty (Zákony pro lidi),

• - normy ČSN (databáze České agentury pro standardizaci),

• - československé a české patentové přihlášky a udělené patenty (databáze 

• ÚPV),

• - regionální osobnosti.

• Záznamy obsahují odkazy na plné texty, pokud jsou k dispozici (zdigitalizované

dokumenty a dokumenty s otevřeným přístupem, právní předpisy, patentové 

dokumenty).



Vyhledávací možnosti

• Náhrada za 1 znak: ?

• Náhrada za 0 – neomezený počet znaků: *

• Otazník a hvězdičku lze uvést uvnitř a na konci 

slova, ale nikoliv na začátku hledaného výrazu.

• Lze používat oboustranné horní uvozovky pro 

vyhledávání frází – pevných slovních spojení.

Příklad: "vzdělávání seniorů"

• Booleovské operátory AND, OR a NOT lze 

používat, můžete je psát malými i velkými 

písmeny.



Základní vyhledávání



Přihlášení

Portál neumožňuje 

vytváření osobních 

účtů. Je nutné se 

nejprve registrovat 

v některé ze 

zapojených knihoven. 

Pro stahování 

vybraných záznamů se 

lze přihlásit  také 

pomocí účtu na 

sociálních sítích.



Přihlášení

• Uživatel se může přihlásit přes účet knihovny, u které má 

čtenářský průkaz, pokud je tato knihovna zapojena do 

portálu.

• Portál Knihovny.cz neumožňuje registraci a vytvoření účtu.

• Přihlášený uživatel může přes portál Knihovny.cz: 

- spravovat svůj čtenářský účet (rezervace 

knihy k půjčení, prodlužování výpůjček, 

objednávání literatury ze skladu, platba 

poplatků, založení požadavku na meziknihovní 

výpůjčku).      

- prohledávat databáze licencované jeho 

knihovnou.



Možnost správy čtenářského 

konta po přihlášení



Nastavení zobrazení 

výsledků



Možnost zpřesnění dotazu -

filtry



Možnost volby katalogu 

knihovny či dalších zdrojů



Výběr záznamů do schránky –

uložení po dobu relace (dočasné)



Schránka – dočasný výběr 

záznamů (po dobu relace)



Bibliografický záznam



Exempláře publikace 

v konkrétní knihovně



Vygenerování citace 

v záznamu



Přidat do oblíbených  - dlouhodobé 

uchovávání vybraných záznamů



Přístup k plným textům 

online

Plný text je 

přístupný 

pouze u děl 

s otevřeným 

přístupem či 

u dokumentů, 

které už 

nepodléhají 

autorskoprávní 

ochraně.

K dispozici 

jsou  také plné 

texty právních 

předpisů a 

patentových 

dokumentů CS 

a CZ.



Přístup k plným textům 

online



Přístup k online plným 

textům



Pokročilé vyhledávání

(Brno OR brněnsk*) AND (dějin* OR histor*)



Pokročilé vyhledávání –

výběr polí



Pokročilé vyhledávání –

přidávání polí



Pokročilé vyhledávání –

volba operátorů

Volba operátoru uvnitř 

jednotlivých supin –

výrazů v závorkách.



Pokročilé vyhledávání – další 

zpřesnění dotazu



Prohledávání naskenovaných 

obsahů publikací



Zahraniční zdroje

Po přihlášení se 

jakožto uživatel 

některé knihovny či 

univerzity můžete 

dostat i k některým 

zdrojům, které má 

licencovány 

příslušná instituce. I 

nepřihlášený zájemce 

zde může najít celu 

řadu článků s 

otevřeným přístupem 

(plný text zdarma).



Kontakt

Martina Machátová

Moravská zemská knihovna v Brně

Tel.: 541 646 170

E-mail: machat@mzk.cz


