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Knihovny.cz 
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. 

• Nepoužívat prohlížeč MSIE (ve vývoji). 
 



Knihovny.cz 
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. 
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Knihovny.cz 
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). 

 

 

 

       



Knihovny.cz 
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. 

 

 



Knihovny.cz 
Základní vyhledávání 



Knihovny.cz 
Přihlášení k účtu vybrané knihovny – volba knihovny 

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. 



Knihovny.cz 
Přihlášení k účtu vybrané knihovny – možnost správy čtenářského konta 



 
Knihovny.cz 

Možnost výběru zdrojů (katalogů a databází) k prohledávání 

 



Knihovny.cz 
Možnost zpřesnění dotazu a výsledků 



Knihovny.cz 
Nastavení seznamu výsledků 



Knihovny.cz 
Bibliografický záznam 



Knihovny.cz 
Bibliografický záznam – generování citace 



Knihovny.cz 
Cesta k elektronickému plnému textu pomocí filtrů 



Knihovny.cz 
Cesta k elektronickému plnému textu 

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. 



Knihovny.cz 
Informace o exemplářích ve vybrané knihovně 



Knihovny.cz 
Výběr záznamů ke stažení 

 
Výběr, ukládání a stahování vybraných 
záznamů je možné pouze po přihlášení 
(čtenářské konto v některé zapojené 
knihovně,  přes sociální sítě nebo 
ORCID). Portál neumožňuje registraci. 
 



Knihovny.cz 
Práce s vybranými záznamy 



Knihovny.cz 
Výběr formátu při exportu záznamů 



Knihovny.cz 
Pokročilé vyhledávání – nabídka polí 



Knihovny.cz 
Pokročilé vyhledávání – zadání dotazu (příklad 1) 

(Brno OR brněnsk*) AND (histor* OR dějin*) 
Vyhledávání v poli předmět, klíčová slova. 



Knihovny.cz 
Pokročilé vyhledávání – zadání dotazu (příklad 2) 

(diabet* OR cukrov*) AND (výživ* OR strav* OR diet*) 

Vyhledávací skupiny 



Knihovny.cz 
Prohledávání naskenovaných obsahů publikací 



Knihovny.cz 
Doporučení četby 



Knihovny.cz 
Inspirace 



Knihovny.cz 
Prohledávání zahraničních zdrojů 

Pro hledání v  zahraničních zdrojích je 
nutné kliknout na záložku „Zahraniční 
zdroje“.  Systém prohledává bezplatné 
i licencované zdroje. Některé 
dokumenty jsou přístupné pouze po 
registraci a přihlášení u některé  
z knihoven zapojených do portálu.  



Knihovny.cz 
Prohledávání zahraničních zdrojů – práce se záznamy 

Při práci se skupinou 
zahraničích zdrojů 
systém neumí generovat 
citace ani exportovat 
vybrané záznamy. Je 
nutné kopírovat 
jednotlivé záznamy 
pomocí kláves Ctrl +C a 
Ctrl+V. 
I nepřihlášený uživatel  
zde může najít celou 
řadu zahraničních článků  
v plném textu zdarma. 



Oborové brány budované v ČR 
    Umožňují souběžné prohledávání celé řady českých i  

    zahraničních zdrojů z dané oblasti pomocí jedné  
    rešeršní masky.   

 

• Knihovnictví a informační věda (KIV):    
https://kiv.knihovny.cz/ 

• Mezinárodní vztahy (IReL):                     
https://irel.knihovny.cz/ 

• Musica (MUS):                                         
https://mus.knihovny.cz/ 

• Technika (TECH):                                     
https://tech.knihovny.cz/ 

• Umění a architektura (ART):                               
https://artlib.eu/ 
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Knihovny.cz 
Open Access – e-časopisy zdarma: http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/journalsearch?lang=cze 
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Knihovny.cz 
Open Access – e-časopisy zdarma - výsledky 



Knihovny.cz 
Open Access – e-knihy zdarma: http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/ebooksearch?lang=cze&amp;&amp;sid=349b25dc4d675156d331525891bf4e6f 
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Bezplatné e-knihy a e-časopisy 
Původní rozhraní JIB: http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/azbook/default?param_perform_value=ebook&use=rem_j 

 

http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/azbook/default?param_perform_value=ebook&use=rem_j
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/azbook/default?param_perform_value=ebook&use=rem_j


EIZ info 
Seznamy elektronických zdrojů jednotlivých knihoven 

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/eiz-info 
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Knihovny.cz 
Pomůcky pro práci v portálu 

• Nápověda 

    https://www.knihovny.cz/Portal/Page/napoveda 

 

• Vyhledávání volně přístupných textů  
https://www.youtube.com/watch?v=7M2X61KrQM4 

• E-learningový kurz 

     https://www.knihovny.cz/Portal/Page/e-learningovy-kurz 

• Prezentace PhDr. Ivy Zadražilové z r. 2019 

    https://docs.google.com/presentation/d/1QEUlt9FWJU8UgpDKaGeJ1qmBbWQICTZs/edit#slide=id.p1 
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