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Program školení

• Pedagogické tezaury:

TESE, Český pedagogický tezaurus.

• Oborové portály a databáze pro vyhledávání 
literatury z oblasti pedagogiky:

- Katalog a článková databáze Pedagogické   

knihovny J. A. Komenského, 

- ERIC, 

- DERA, 

- katalog Slovenské pedagogické knižnice, 

- portál Pädagogik.de.



Pedagogické tezaury
Úvod

• Tezaurus: řízený slovník termínů (deskriptorů), 
které vyjadřuje téma dokumentu. Obsahuje též 
nadřazené, podřazené a asociované termíny 
stejně jako synonyma, která nejsou 
preferovanými termíny. Deskriptory se používají 
při zpracování a vyhledávání odborné literatury. 

• Pedagogický tezaurus zachycuje termíny z oblasti 
výchovy, vzdělávání a příbuzných oborů. 



TESE
The thesaurus for education systems in Europe

• Vícejazyčný tezaurus (řízený slovník) pro zatřiďování a 
vyhledávání textů z oblasti vzdělávacích systémů a 
vzdělávací politiky v Evropě.

• Primárně je určen pro vyhledávání na centrálních 
webech sítě Eurydice.

• Poslední verze: 2009.

• K dispozici zdarma k prohlížení i ke stažení v různých 
jazykových verzích.



TESE - různé jazykové verze ke stažení
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41db61c0-0e24-4d85-ae4f-47d9b8f75b77/language-en/format-PDF/source-81801264

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41db61c0-0e24-4d85-ae4f-47d9b8f75b77/language-en/format-PDF/source-81801264


TESE – česká verze
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41db61c0-0e24-4d85-ae4f-47d9b8f75b77/language-cs

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41db61c0-0e24-4d85-ae4f-47d9b8f75b77/language-cs


TESE – vyhledávání (angličtina)
http://www.vocabularyserver.com/eurydice/en/

http://www.vocabularyserver.com/eurydice/en/


Český pedagogický tezaurus
Systematický rejstřík: 

https://katalog.npmk.cz/lists/authority-index?fond=51&prefix=A#!?sorting=PNAZEV&kind=document&kind=authority&prefix=&type=authority-
index&pageSize=10&pageNumber=1#%3Ffonds=51&prefix=A&pageNumber=1&id=RLJwT3M8RlW6jzCAcsR4hg&pageSize=40

https://katalog.npmk.cz/lists/authority-index?fond=51&prefix=A#!?sorting=PNAZEV&kind=document&kind=authority&prefix=&type=authority-index&pageSize=10&pageNumber=1#%3Ffonds=51&prefix=A&pageNumber=1&id=RLJwT3M8RlW6jzCAcsR4hg&pageSize=40


Český pedagogický tezaurus
Abecední rejstřík: https://katalog.npmk.cz/lists/authority-index?fond=51&prefix=A

https://katalog.npmk.cz/lists/authority-index?fond=51&prefix=A


Katalog a článková databáze Pedagogické 
knihovny J. A. Komenského v Praze

• https://katalog.npmk.cz/

• Databáze zachycuje fondy knihovny. Obsahuje rovněž 
bibliografické záznamy článků z odborných periodik a 
sborníků (Pedagogická bibliografická databáze). 

• V současnosti se excerpuje 106 českých a zahraničních 
časopisů. Databáze obsahuje asi 135 000 záznamů článků 
a příspěvků.
Seznam excerpovaných periodik:
https://katalog.npmk.cz/records/bf85bbfa-9e8e-41dd-9174-127678bba655

• Tematické pokrytí: pedagogika, školství, psychologie, 
sociologie, komeniologie, učivo základních předmětů.

• Pedagogická bibliografická databáze je přístupná rovněž 
prostřednictvím portálu Knihovny.cz (www.knihovny.cz).

https://katalog.npmk.cz/
https://katalog.npmk.cz/records/bf85bbfa-9e8e-41dd-9174-127678bba655


Knihovna J. A. Komenského
Základní vyhledávání

• Lze používat oboustranné 
horní uvozovky pro hledání 
frází, např. 
"blended learning“.

• Při hledání slov 
s různými 
koncovkami 
zadejte slovní základ,
nepoužívejte znaky 
pro rozšíření.

• Nevytvářet složité dotazy 
pomocí logických operátorů 
a závorek.



Knihovna J. A. Komenského
Rejstříky - tezaurus



Knihovna J. A. Komenského
Práce s tezaurem

Nepoužívat  znaky pro 
rozšíření.



Knihovna J. A. Komenského
Výsledky hledání dle zadaného deskriptoru



Knihovna J. A. Komenského
Výsledky – nastavení výstupu



Knihovna J. A. Komenského
Nastavení způsobu řazení výsledků



Knihovna J. A. Komenského
Práce s výsledky



Knihovna J. A. Komenského
Výběr záznamů



Knihovna J. A. Komenského
Práce s vybranými záznamy (seznam oblíbených)



Knihovna J. A. Komenského
Bibliografický záznam (1)



Knihovna J. A. Komenského
Bibliografický záznam (2)



Knihovna J. A. Komenského
Detail záznamu



Knihovna J. A. Komenského
Víceřádkové /rozšířené vyhledávání (1)

• Do jednoho vyhledávacího 
pole lze napsat více výrazů.

• V jednom poli nelze používat 
mezi výrazy logické operátory.

• Systém hledá slova s různými 
koncovkami, pokud se zvolí 
„začíná na“ a  uvede se kořen 
slova, nepoužívat znaky pro 
rozšíření.



Knihovna J. A. Komenského
Víceřádkové /rozšířené vyhledávání (2)

Možnost zadání deskriptorů 
nalezených v tezauru..



Knihovna J. A. Komenského
Expertní rozšířené vyhledávání (1)

Možnost přidávat a vybírat pole.
Možnost volby:
- začíná na,
- je.

Nepoužívat znaky pro rozšíření.



Knihovna J. A. Komenského
Expertní rozšířené vyhledávání (2)

• Do jednoho vyhledávacího pole lze napsat více 
výrazů. 

• V jednom poli nelze používat mezi výrazy logické 
operátory.

• Při výběru ,,začíná na“  a po zapsání slovního základu 
systém najde záznamy s daným slovem s různými 
koncovkami.



Pedagogická bibliografická databáze na 

portálu Knihovny.cz (www.knihovny.cz)



ERIC
Charakteristika

• https://eric.ed.gov/

• ERIC = Education Resources Information
Centre.

• Databázi buduje Institute of Education 
Sciences at the U.S. Department of 
Education. 

• Provoz od r. 1966.

https://eric.ed.gov/


ERIC
Obsah databáze

• Databáze obsahuje asi 2 mil. záznamů a asi 
400 000 plných textů. 

• Zachycuje zdroje v angličtině.

• Měsíční přírůstek: asi 4 000 záznamů.

• Databáze pokrývá  časopisecké články, 
příspěvky z konferencí, výzkumné zprávy a 
knihy. Zastoupena je i šedá literatura.

• Databáze nezachycuje učebnice, plány lekcí, 
blogy ani texty ve formátu html.



ERIC
Tematické pokrytí

Adult, Career, and Vocational Education 
Assessment and Evaluation 
Community Colleges 
Counseling and Student Services 
Disabilities and Gifted Education 
Educational Management 
Elementary and Early Childhood Education 
Higher Education 
Information and Technology 
Languages and Linguistics 
Reading, English, and Communication 
Rural Education and Small Schools 
Science, Mathematics, and Environmental Education 
Social Studies and Social Science Education 
Teaching and Teacher Education 
Urban Education 
General 



ERIC
Vyhledávací možnosti

• Lze používat operátory AND, OR, – (vyloučení

z hledání) a oboustranné horní uvozovky pro 

frázi. Operátory je nutné psát velkými písmeny.

• Automaticky jsou hledána slova se stejným kořenem.

• Lze hledat v určitých polích s pomocí této syntaxe:

název pole:hledaný termín

Příklady: 

descriptor:"writing difficulties"

descriptor:plagiarism AND descriptor:"computer software“

title:plagiarism AND author:Butakov



ERIC
neumožňuje

• nastavení většího počtu zobrazených záznamů 
na stránkách,

• volbu způsobu řazení výsledných záznamů,

• výběr některých záznamů k odeslání e-mailem 
či ke stažení.

(Lze odeslat či uložit pouze všechny nalezené 

výsledky. 

E-mailem lze odeslat nanejvýš 50 záznamů.

Uložit je možné maximálně 200 záznamů.)



ERIC
Vyhledávání



ERIC
Práce s výsledky

Možnost
zpřesněn
í dotazu 
a 
redukce 
počtu 
výsledků
.

Nelze provádět výběr záznamů k odeslání či stažení. 
Stahuje se vždy zvolená sekvence všech nalezených 

výsledků.



ERIC
Bibliografický záznam



ERIC
Vyhledávání v tezauru



ERIC
Záznam deskriptoru v tezauru



ERIC
Příklady možností zadání dotazů

• tablets teaching

• Komensky OR Comenius

• Comenius AND author:Capkova

• title:plagiarism AND title:detection and 
author:Butakov

• title:(plagiarism AND detection) and 
author:Butakov



Digital Education Resource Archive –
DERA

• Přístup: https://dera.ioe.ac.uk/
• Pokročilé vyhledávání: 

https://dera.ioe.ac.uk/cgi/search/advanced
• Hledání možné také přes UCL Explore:
https://ucl-new-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-
explore/search?vid=UCL_VU2
• Buduje University College London, Institute of Education.

• Obsahuje 31 700 plných textů zveřejňovaných elektronicky 
britskými vládními a souvisejícími institucemi z oblasti 
vzdělávání. Oficiální dokumenty.

• Bezplatný přístup ke všem dokumentům v plném textu.
• Pokrývá oblast výchovy, vzdělávání, dětí a rodiny.

https://dera.ioe.ac.uk/
https://dera.ioe.ac.uk/cgi/search/advanced
https://ucl-new-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UCL_VU2


DERA
Vstup: https://dera.ioe.ac.uk/

https://dera.ioe.ac.uk/


DERA
Základní vyhledávání: https://dera.ioe.ac.uk/cgi/search/advanced

https://dera.ioe.ac.uk/cgi/search/advanced


DERA
Výsledky

Nelze provést výběr a 
export vybraných výsledků.



DERA
Bibliografický záznam



DERA – UCL Explore
https://ucl-new-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UCL_VU2

• Logické operátory je nutné 
psát velkými písmeny.

• Je možné používat hvězdičku 
(náhrada za jakýkoliv počet 
znaků) a otazník (náhrada za 
1 znak.

https://ucl-new-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UCL_VU2


DERA
UCL Explore - pokročilé vyhledávání

Kromě repozitáře DERA lze 
prohledávat i další zdroje. Rozhraní UCL 

Explore
umožňuje 
prohledávat 
více databází 
současně. 

Možnost 
kombinace 
polí a 
operátorů.



DERA – UCL Explore
Výsledky



DERA – UCL Explore
Bibliografický záznam



DERA – UCL Explore
Dočasné uložení oblíbených záznamů – nelze exportovat 



DERA – UCL Explore
Vyhledávací možnosti

Lze používat

- operátory AND, OR a NOT,

- * jako náhradu za neomezené množství znaků,

- ? jako náhradu za právě jeden znak,

- oboustranné horní uvozovky pro frázi/pevné 
slovní spojení.



Katalog Slovenské pedagogické 
knižnice

• https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=spk

• Asi 32 800 záznamů článků převážně z odborných 
periodik. Katalog knihovny obsahuje skoro 55 000 
záznamů publikací a periodik.

• Lze používat booleovské operátory, hvězdičku pro 
rozšíření a oboustranné horní uvozovky pro frázi.

https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=spk


Slovenská pedagogická knižnica
Vyhledávání v katalogu - články



Slovenská pedagogická knižnica
Základní vyhledávání článků a práce s výsledky



Slovenská pedagogická knižnica
Rozšířené vyhledávání

Možnost volby polí a operátorů.



Slovenská pedagogická knižnica
Práce s vybranými záznamy



Fachportal Pädagogik

• https://www.fachportal-paedagogik.de/

• Německý portál pro výchovu a vzdělávání. 
Souběžně prohledává německé i další zahraniční 
databáze nejen literárního charakteru.

• Provoz portálu zajišťuje Deutsches Institut für 
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) ve 

Frankfurtu nad Mohanem.

https://www.fachportal-paedagogik.de/


Fachportal Pädagogik
Vyhledávací možnosti

• Použití malých a velkých písmen nehraje roli.
• Lze používat:

- hvězdičku * pro náhradu za 0 – neomezené
množství znaků na začátku a na konci slova,

- podtržítko _ pro náhradu za jeden znak uvnitř slova,
- oboustranné horní uvozovky pro zadání 

fráze u některých databází.
• Mezera mezi hledanými výrazy znamená operátor 

AND.
• Německé znaky ä, ö, ü, ß nejsou v některých 

databázích transformovány, při zadávání dotazu je 
nutné zohlednit obě formy, např. Universitaet OR 
Universität.



Fachportal Pädagogik
Základní vyhledávání



Fachportal Pädagogik
Základní vyhledávání

Cesta k rozšířené  
vyhledávací masce



Fachportal Pädagogik
Rozšířené vyhledávání



Fachportal Pädagogik
Výsledky



Fachportal Pädagogik
Stahování vybraných záznamů



Fachportal Pädagogik
Prohlížení klíčových slov/hesel v němčině:

http://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/schlagwortregister.html

Po kliknutí na heslo se 
objeví záznamy literatury 
k danému tématu.

http://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/schlagwortregister.html


České portály a weby 

zaměřené na 
- aktuální informace z oblasti školství a vzdělávání, 
- pomůcky pro učitele.



RVP – Metodický portál

• https://rvp.cz/

• Portál pro podporu učitelů k zavedení 
rámcových vzdělávacích programů ve školách. 

• Platforma pro výměnu zkušeností mezi učiteli 
a hledání inspirace pro pedagogy. 

• Provozovatel: Národní ústav pro vzdělávání.

https://rvp.cz/


RVP – Metodický portál



Česká škola

• http://www.ceskaskola.cz/

• Aktualizace portálu ukončena k 31. 1. 2021.

• Zpravodajský portál obsahuje články 
k aktuálním školským tématům. 

• Provozovatel: Albatros Media.

http://www.ceskaskola.cz/


Česká škola



Pomoc učitelům

• http://pomocucitelum.cz/

• Web slouží ke vkládání, vyhledávání, prohlížení 
a stahování bezplatných pomůcek pro učitele

k výuce. 

• Provozovatel: Pomoc učitelům o.s.

http://pomocucitelum.cz/


Pomoc učitelům



Mediagram

• https://mediagram.cz/

• Metodický portál je určen pro učitele na 
středních školách k podpoře mediální výchovy. 
Obsahuje nabídku různých témat, 
audiovizuální ukázky a úkoly pro žáky. 

• Provozovatel: Kabinet informačních studií a 
knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. 

https://mediagram.cz/


Mediagram



Jeden svět na školách

• https://www.jsns.cz/

• Portál na podporu pedagogů na základních a 
středních školách při výuce mediální gramotnosti.

• Jeden ze vzdělávacích programů organizace 
Člověk v tísni.

• Dokumentární filmy po registraci zdarma.

• Podklady pro výuku.

https://www.jsns.cz/


Jeden svět na školách



Občankáři.cz

• https://www.obcankari.cz/

• Web obsahuje pomůcky pro výuku 
společenských věd (obrazové materiály, 
pracovní listy prezentace, textové materiály 
apod.) na základních a středních školách.

• Provozovatel: Asociace učitelů občanské 
výchovy a společenských věd.

https://www.obcankari.cz/


Občankáři.cz



Moderní dějiny

• https://www.moderni-dejiny.cz/

• Vzdělávací portál především pro učitele, ale také 
pro studenty a žáky. 

• Obsahuje články k problematice moderních dějin, 
podklady pro výuku a informace o seminářích. 

• Provozovatel: Občanské sdružení PANT.

http://www.moderni-dejiny.cz/


Moderní dějiny



FyzWeb

• http://fyzweb.cz/novinky/index.php

• Články a pomůcky pro výuku fyziky. 

• Obsahuje kalendář výročí z oblasti fyziky, popisy 
pokusů, přípravy hodin, pracovní listy a odpovědi 
na otázky.

• Provozovatel: Katedra didaktiky fyziky MFF UK 
v Praze.

http://fyzweb.cz/novinky/index.php


FyzWeb



Studiumchemie.cz

• http://www.studiumchemie.cz

• Portál na podporu výuky chemie na základních 
a středních školách.

• Obsahuje popisy pokusů včetně videí a 
výukové materiály pro učitele.

http://www.studiumchemie.cz/


Studiumchemie.cz



Doporučená literatura

• BENDOVÁ, Vladimíra. Elektronické informační 
zdroje pro pedagogiku dostupné v prostředí 
WWW. Knihovna plus [online]. Praha: Národní 
knihovna ČR, 2012, roč. 8, č. 1[cit. 2022-05-
09]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: 
http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus121/ben
d.htm

http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus121/bend.htm

