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Kde a jak hledat odbornou literaturu? 
(Školení 27. srpna 2018 – linky a příklady) 
 
Příklady jsou vyznačeny kurzívou. 
 
 
01. Vyhledávací operátory:    
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhled%C3%A1vac%C3%AD_oper%C3%A1tory 
 
 
02. Centrální portál českých knihoven – Knihovny.cz: 
https://www.knihovny.cz/ 
Na jednom místě lze prohledávat katalogy řady českých knihoven a české databáze 
souběžně. Nepoužívat browser MSIE. * náhrada za 0 – neomezené množství znaků.  
? náhrada za právě 1 znak. Booleovské operátory je nutné psát velkými písmeny. 
a) Základní vyhledávání: Kroměříž* AND (zahrad* OR záme*) 
b) Základní vyhledávání: Masaryk "Nová Evropa"  , 
    upřesnit hledání: typ výpůjčky – online, dostupné 
c) Základní vyhledávání: "intellectual property"  , 
    upřesnit hledání - typ výpůjčky  - nabídka online, dostupné 
d) Hledáme literaturu o historii Brna: 
    Pokročilé vyhledávání – téma: (Brno OR brněnsk*) AND (histor* OR dějin*) 
e) Hledáme literaturu o historii Brna: 
    Pokročilé vyhledávání – zadání dotazu pomoci vyhledávacích polí a skupin: 
    Některé výrazy: 
              Předmět, klíčová slova: Brno                    přidat pole     
              Předmět, klíčová slova: brněnsk*                                                    
    Přidat vyhledávací skupinu 
    Některé výrazy: 
            Předmět, klíčová slova: histor*                   přidat pole    
            Předmět, klíčová slova: dějin*                                                      
    Všechny skupiny      
 
03. Katalogu MZK - Vufind: https://vufind.mzk.cz/ 
www.mzk.cz 
* náhrada za 0 – neomezené množství znaků.  ? náhrada za právě 1 znak. 
Booleovské operátory je nutné psát velkými písmeny. 
a) Jednoduché vyhledávání:  japon* AND (histor* OR dějin*) 
b) Jednoduché vyhledávání – předmět: tablet* 
c) Jednoduché vyhledávání – předmět: tišnov* AND (histor* OR dějin*) 
d) Pokročilé vyhledávání:  
    Vyhledávací skupiny: shoda AND (mezi skupinami) 
    Shoda OR (mezi poli jedné skupiny) 
    i?rael*           všechna pole 
    palestin*        všechna pole 
    Přidat vyhledávací skupinu 
    politi*             všechna pole 
   Tento dotaz vyjadřuje toto zadání: (i?rael* OR palestin*) AND politi* 
e) Tematické vyhledávání: Výchova a vzdělávání 
f) Prohlížení abecedně / rejstříky – podle názvu: Mahrisches 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhled%C3%A1vac%C3%AD_oper%C3%A1tory
https://www.knihovny.cz/
https://vufind.mzk.cz/
http://www.mzk.cz/
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   Hledáme časopis s názvem „Mährisches Gewerbeblatt“, někdy je tento časopis    
   uváděn také jako ,,Mährisches Gewerbe-Blatt“.  
 
04. Národní knihovna ČR v Praze: www.nkp.cz 
Databáze národních autorit NK ČR – AUT: 
http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=aut 
Soubor standardizovaných údajů v bibliografických záznamech. 
a) Věcné autority: uprchl* 
b) Věcné autority: olympi? 
c) Věcné autority: leader? 
d) Vyhledávání CCL: počítač? and (vyu? or vzděl? or škol?) 
 
 
05. Souborný katalog ČR (CASLIN):  
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc 
Obsahuje asi 6,5 mil. záznamů o českých a zahraničních dokumentech ve fondech 
českých knihoven. Zachycuje monografie, časopisy a noviny, sborníky        
z konferencí a další druhy dokumentů. Další informace: www.caslin.cz. 
a) Vyhledávání ze všech slov: pre?ident? Klaus? 
b) Rejstříky - názvy: History and theory 
c) Vyhledávání – všechny údaje: motiv? and (učení? or vzděl? or výu?)  
    Při kombinací více booleovských operátorů používat vyhledávání CCL ! 
d) Vyhledávání CCL:  motiv? and (učení? or vzděl?) 
                                   wrd=motiv? and wrd=(učení? or vzděl?) 
                                   (wrd=motiv?) and (wrd=učení? or wrd=vzděl?)                        
e) Vyhledávání CCL:  
    (fixn? or fixed or variab? or sunk) and (cost or costs or náklad?) 
f) Rozhraní EBSCO Discovery Service: pre*ident* (volby or voleb* ) USA 
 
 
06. ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících   
http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl 
Obsahuje více než 1,6 mil. bibliografických záznamů vybraných článků a statí 
z novin, časopisů a sborníků vydávaných na území ČR od r. 1990/1991. 
a) Vyhledávání CCL: wkw=tišnov? and wkw=(histor? or dějin?) 
    wkw: slova z předmětových hesel a jiných podobných údajů 
b) Vyhledávání CCL: wkw=autis? or wtl=autis? 
    wkw: slova z předmětových hesel a jiných podobných údajů, 
    wtl: slova z názvových údajů   
 
 
07. Jednotná informační brána: www.jib.cz 
Portál pro vyhledávání informačních zdrojů přístupných v českých knihovnách 
v jedné rešeršní masce. Další informace: http://info.jib.cz. 
a) jednoduché vyhledávání – knihy v ČR: průmysl? havár? 
b) jednoduché vyhledávání – pokročilé – české články: islám? fundamen? 
c) volně přístupné časopisy – název: Chemické listy 
 
 
 

https://vufind.mzk.cz/Search/Results?lookfor=TI:MAHRISH%7CES%20GEWERBE%20BLATT&type=browse
https://vufind.mzk.cz/Search/Results?lookfor=TI:MAHRISH%7CES%20GEWERBE%20BLATT&type=browse
https://vufind.mzk.cz/Search/Results?lookfor=TI:MAHRISH%7CES%20GEWERBE%20BLATT&type=browse
http://www.nkp.cz/
http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=aut
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc
http://www.caslin.cz/
http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl
http://www.jib.cz/
http://info.jib.cz/
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08. Google Scholar: http://scholar.google.cz 
Aplikace pro vyhledávání odborné literatury ke studiu a pro vědeckou práci (články, 
statě, publikace, disertace, abstrakty, prezentace). Výsledkem vyhledávání jsou 
bibliografické záznamy literatury, někdy i plné texty. 
a) "celoživotní vzdělávání" 
b) Rozšířené vyhledávání – fráze:  finanční gramotnost, 2013 – 2018 , 
c) Rozšířené vyhledávání – fráze: Léky a těhotenství , v názvu článku,  
    zobrazit články autora: Kacířová 
 
09. http://scholar.google.com 
a) "impact factor" 
b) plagiarism universities 
c) Pokročilé vyhledávání – se všemi slovy: diabetes pregnancy , 2008-2018. 
d) Pokročilé vyhledávání – se všemi slovy /  ethics leadership skills   (in the title of the  
     article ). 
 
 
10. Google Knihy: http://books.google.cz/  
Informace o knihách. Vyhledávání v plných textech knih. U některých knih jsou volně 
přístupné plné texty určitých kapitol. Některé publikace jsou k dispozici v plném textu. 
a) "podniková informatika" 
b) Rozšířené vyhledávání knih: 
    http://www.google.com/advanced_book_search 
    http://books.google.cz/advanced_book_search?hl=cs 
    title:  economic crisis 
 
11. Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/ 
Aplikace prohledává asi 40 milionů článků a dalších odborných textů v angličtině, a to 
zejména z oblasti biomedicíny a počítačové vědy. 
a) Zákadní vyhledávání: "ecological footprint" 
b) seniors teaching 
 
 
12. EZB - Elektronická knihovna časopisů: 
Volně přístupné časopisy: http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj 
Portál umožňuje snadný přístup k plným textům odborných časopisů, které se 
nacházejí v databázích licencovaných MZK a k bezplatným časopisům. 
Příklady – vstup z počítačů MZK: 
a) Harvard business review 
b) Advanced search – words in title: Architecture Australia 
 
13. DOAJ – Directory of Open Access Journals:  http://www.doaj.org/  
Přístup do plných textů více než 12 000 recenzovaných časopisů ze 128 zemí. 
Možnost hledání článků z více než 8 900 titulů.  Báze obsahuje více než 3 miliony 
odborných článků. 
a) Pedagogicka orientace    journals 
b)  nano* health* risk*        articles 
c) Articles, advanced search – keywords: employee* motivation    
  
 

http://scholar.google.cz/
http://scholar.google.com/
http://books.google.cz/
http://www.google.com/advanced_book_search
http://books.google.cz/advanced_book_search?hl=cs
https://www.semanticscholar.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj
http://www.doaj.org/
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14. WorldCat: http://www.worldcat.org 
Velmi rozsáhlý zdroj bibliografických záznamů (knihy, články, CD, video, …) z více 
než 10 000 knihoven z celého světa.  
a) Články: poleptání 
b) Články: cancer nursing patient* 
c) Knihy: social exclusion 
d) Pokročilé vyhledávání – předmět: “visual perception“ , rok  2013 do 2018,  
     formát: kniha 
 
 
15. Ingenta Connect: http://www.ingentaconnect.com/ 
Databáze obsahuje asi 5 milionů článků z odborných periodik a další literaturu od 
250 vydavatelů. 
a) reproduct* cow* 
b) Advanced search – search for: hypertension diabetes 
     in article title, keywords or abstract  
 
 
16. KVK-Karlsruher Virtueller Katalog:  
http://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=1 
Portál umožňující souběžné prohledávání několika souborných katalogů a katalogů 
národních knihoven. Znak pro rozšíření: ?.  
a) Author: Klaus, Vaclav                                     
b) Keywords – Schlagwort: Nikola Tesla 
c) Title: landscape photography 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.worldcat.org/
http://www.ingentaconnect.com/
http://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=1
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Další užitečné odkazy 
 
 
 
 
 
17. BASE Lab: http://lab.base-search.net/ 
18. Microsoft Academic: https://academic.microsoft.com/ 
19. OpenAIRE: https://www.openaire.eu/ 
20. TIB Portal: https://www.tib.eu/ 
21. CORE – COnnecting REpositories: https://core.ac.uk/ 
22. PQDT Open: http://pqdtopen.proquest.com/ 
23. Seznamy digitálních knihoven: http://www1.cuni.cz/~brt/dk/dk2.htm 
24. The British Library: 
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&dstmp=13856211
41819&vid=BLVU1&fromLogin=true 
25. The Library of Congress: http://catalog.loc.gov/ 
26. The European Library: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/  (Od r. 2017 
neaktualizováno.)    
27. ROAD – Directory of Open Access Scholarly Resources: http://road.issn.org/ 
28. SCImago Journal & Country Rank: http://www.scimagojr.com/ 
29. Portál ČístBrno.cz: https://www.cistbrno.cz/ 
30. Odkazy na české článkové oborové databáze:  
https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/volne-dostupne-ceske-online-zdroje 
http://www.nkp.cz/sluzby/bb 
31. Česká digitální knihovna: http://www.czechdigitallibrary.cz/ 
32. Odkazy na pomůcky z oblasti citací a citační manažery: 
https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/citace 
33. Citace.com: http://www.citace.com 
34.  BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKỦPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů  
       dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno, 2011 [cit.   
       2018-08-20]. Dostupné z: http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf 
 
 
 
 
 
Připravila PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně,  
tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. 
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