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Bezplatné informační zdroje pro vyhledávání odborné 
literatury 

(Školení 28. března 2019 – linky a příklady) 

 

Příklady jsou vyznačeny kurzívou. 

 

01. BASE (Bielefeld Academic Search Engine): https://www.base-search.net/ 
Vyhledávací program zaměřený především na akademické zdroje s otevřeným 
přístupem. Asi 70 % indexovaných dokumentů je přístupné v plném textu. Zachycuje 
asi 144 miliony dokumentů z více než 6 900 zdrojů. 
a) Standardsuche/Basic search -  vyhledávání: "critical infrastructure" terror* -cyber* 
b) Erweiterte Suche/Advanced Search – Schlagwort / Subject Headings: "biomass  
     burning" in Schlagwort / subject    , 2009–2019 
c) Erweiterte Suche/Advanced Search – Schlagwort / Subject Headings:  
    asthma and sport  , 2016–2019 , Sprache /language - English 
d) Erweiterte Suche/Advanced Search – Mehrsprachige Suche / multi-lingual  
    search –  církevní turistika 
 

EuroVoc 

Vícejazyčný polytematický tezaurus s terminologií oblastí, kterými se zabývá Evropská 
unie. Nyní pokrývá 23 jazyky. 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2035 

 

 

02. WorldWideScience.gov: https://worldwidescience.org/ 

Brána prohledává asi 100 zdrojů ze 70 zemí. Pokrývá více než 500 milionů stran. 

a) "guerilla marketing" 

b) "chemical terrorism" 

c) Pokročilé vyhledávání – title: "environmental accounting", 2009 – 2019. 

 

03. CNKI Scholar:  

Stávající verze: http://eng.scholar.cnki.net/ 

Nová verze: http://eng.scholar.cnki.net/new 

Čínský portál umožňuje souběžné hledání ve stovkách databází včetně 
časopiseckých. Používat jiný prohlížeč než MSIE. 

https://www.base-search.net/
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2035
https://worldwidescience.org/
http://eng.scholar.cnki.net/
http://eng.scholar.cnki.net/new
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a) "water management"  ,  latest - last year 

b) Journals – title: Environmental Management 

c) Hledání článku v časopisech: Who wants to save the forest? 

 

04. TIB Portal: https://www.tib.eu/en/ 

Portál zejména pro oblast techniky a přírodních věd. Pokrývá asi 170 mil. 
dokumentů. Umožňuje souběžné prohledávání mnoha odborných databází, nabídek 
vydavatelů a katalogů knihoven. Portál buduje Technische Informationsbibliothek 
v Hannoveru, která plní funkci ústřední knihovny v Německu pro oblast techniky, 
architektury, chemie, informatiky, matematiky a fyziky. Booleovské operátory je nutné 
psát velkými písmeny. 

a) "digital literacy"             English , free access 

b) costs (army OR military OR defen*e)  , 2017–2019, 

c) Advanced search – keyword: "viral marketing" 

TIB AV- Portal: https://av.tib.eu 

Vědecké filmy a videa. 

 
05. Microsoft Academic: https://academic.microsoft.com/ 
Vyhledávací nástroj pro hledání zdrojů s akademickým obsahem. Pokrývá téměř 214 
milionů záznamů. 
akademických publikací. 
a) home nursing care seniors      
b) motorcycle collision     
 

 

06. Google Scholar: https://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 – 2019 , 
c) Rozšířené vyhledávání – fráze: Léky a těhotenství , v názvu článku,  
    zobrazit články autora: Kacířová 
 
07. OpenAIRE: https://www.openaire.eu/ 
 
Open Access Infrastructure for Research in Europe. Portál pokrývá asi 25 milionů 
záznamů.  Zaměřuje se zejména na zdroje s otevřeným přístupem. 
 
https://www.openaire.eu/search/find?keyword= 

https://www.tib.eu/en/
https://av.tib.eu/
https://academic.microsoft.com/
https://scholar.google.cz/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/search/find?keyword
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a) honey  product* market* 
b) "financial literacy" 
     

08. Open Gray: http://www.opengrey.eu/ 
Bibliografická databáze obsahuje více než 833 500 záznamů šedé literatury 
vytvořené v evropských zemích. 
a) crop waste* 
b) compost* maturity 
c) creativity education 
d) breast cancer AFTER 2006 
 
 

09. DART-Europe: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 

Portál pro přístup k téměř 828 000 vysokoškolským pracím na 619 
univerzitách ve 28 evropských zemích. Databázi spravuje University 
College London. 

a) bullying 
b) behaviour touris* , refine language – English 
c) nursing care (elderly or older or pensioner* or senior*) 
d) leader* success 
e) "organized crime" 
f) (organized or organised) crime 
 
 
10. OSF Prepints: https://osf.io/preprints/ 

Obsahuje více než 2 mil. preprintů. 

a) biomass AND power AND (plant* OR station*) 
b) terroris* AND (cost* OR financ*) 
 

11. CORE - (COnnecting REpositories): 

https://core.ac.uk/  

Umožňuje přístup asi k 135 mil. dokumentů. 

a) education AND (senior* OR elderly) 
b) plagiari* AND (academic* OR universit*) 
 
 

12. JAIRO - Japanese Institutional Repositories Online: http://jairo.nii.ac.jp/en 
 
Zachycuje více než 3 miliony různých druhů dokumentů z japonských univerzit a 
výzkumných institucí. 
a) senior* AND education 
b) diabetes insulin 

http://www.opengrey.eu/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://osf.io/preprints/
https://core.ac.uk/
http://jairo.nii.ac.jp/en
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c) Advanced search: 
   Article title: firm growth AND 
   Author: Homma 
 
13. LAOAP – Latin American Open Archives Portal: 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/ 
Portál šedé literatury pro oblast společenských věd. 
a) leadership 
 
 
 
14. PQDT Open: http://pqdtopen.proquest.com/ 

Přístup k plným textům vysokoškolských prací s otevřeným přístupem. Produkt firmy 
ProQuest. Fráze: "….", operátory AND, OR, AND NOT, * pravostranné rozšíření – 
nahrazuje neomezený počet znaků, ? nahrazuje 1 znak ve slově. 
a) "employee motivation" , 2015–2019 
b) More search options – keywords: nano* and health*  , 2015–2019 
 
 

15. NDLTD: Networked Digital Library of Theses and 

Dissertations: http://www.ndltd.org/ 

Mezinárodní organizace (sdružení různých institucí a konsorcií), které se věnuje 
problematice disertačních prací. Katalog obsahuje více než 5 mil. záznamů. Odkazy 
na databáze a portály vysokoškolských prací: 
http://www.ndltd.org/resources/find-etds 

Global ETD search: http://search.ndltd.org/ 

a) "digital literacy" 
b) subject: "asthma" and subject:"education" 
Odkazy na repozitáře: http://www.ndltd.org/resources/find-etds 

 

 

16. Electronic Theses Online Service – EthOS: http://ethos.bl.uk/Home.do 

Databáze obsahuje asi 480 000 záznamů doktorských prací z Velké 
Británie z více než 120 institucí, z toho asi 260 000 je v plném textu. 
Některé práce jsou bezplatně přístupné v plném textu. 

 

17. OATD - Open Access Theses and Dissertations: http://oatd.org/ 

Obsahuje asi 4,8 miliony prací z více než 1 100 vysokých škol a 
výzkumných institucí převážně z USA. 

http://lanic.utexas.edu/project/laoap/
http://pqdtopen.proquest.com/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/resources/find-etds
http://search.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/resources/find-etds
http://ethos.bl.uk/Home.do
http://oatd.org/
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a) "public transport" cost* 
b) Pokročilé vyhedávání 

any of these words: crash* accident* AND 

 any of these wors: motorbik* motorcyc* 

 

18. Science.gov: http://www.science.gov/ 

Portál prohledává 60 databází a více než 2 200 webů vědeckých federálních 
institucí USA. 

 

a) mobbing 
 

b) arid soil* cultivat* 
 

c) "quality of life" heart failure* diabetes 
 

d) "green schools" 
 

e) (evalua* or valu* or apprec*) and (emergency or 

rescue) (evalua* OR valu* OR apprec*) AND 

(emergency OR rescue) 
 

f) Pokročilé vyhledávání – title: "green buildings" 
g)   

 

19. DiVA: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4815 

Portál umožňující přístup k výzkumným publikacím a vysokoškolským 
pracím ze 49 univerzit a výzkumných institucí ve Skandinávii. 

a) music* market* 

 

 

 

20. Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti – CREPČ: 

http://cms.crepc.sk/ 

http://www.crepc.sk/portal?fn=SearchForm 

http://www.science.gov/
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4815
http://cms.crepc.sk/
http://www.crepc.sk/portal?fn=SearchForm
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Databáze obsahuje bilbiografické záznamy publikační činnosti na vysokých 
školách v SR. Databázi spravuje CVTI SR – Centrum vedeckotechnických 
inofmácií SR z pověření MŠ SR (www.cvtisr.sk). 

a) Jednoduché vyhledávání: šikan* 

b) Rozšířené vyhledávání – předmětové heslo:  obran začíná na 

 

 

 

21. Centrálny register závěrečných a kvalifikačných prác – CRZP: 

http://cms.crzp.sk/ 

http://opac.crzp.sk/?fn=AdvancedSearch&seo=CRZP-Hľadanie 

Informace o projektu: http://www.crzp.sk/. Databázi spravuje CVTI SR. 

a) Jednoduché vyhledávání : zážitkový marketing 
b) Rozšířené vyhledávání: 

musí platit, názov, začíná na:  empat 

c) Rozšířené vyhledávání: 
musí platit, klúčové slovo, fráza: poruchy správania , rozsah rokov 2016-2019.  

 

 

22. Theses.cz: http://theses.cz 

Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací. 

Hledají se automaticky varianty příslušného slova. " xxx" fráze – horní 
uvozovky z obou stran slovního spojení. 

a) "mírové mise" 
b) ochrana spotřebitel 
c) "didaktické pomůcky" matematika 
 

 

23. NUŠL – Národní úložiště šedé literatury: https://nusl.cz/ 

Projekt Národní technické knihovny v Praze. Jedním z cílů projektu je 

vytvořit rozhraní pro vyhledávání nepublikovaných a polopublikovaných 

dokumentů. 

a) bossing 
b) průmyslové stavby 
c) stalking* 

http://www.cvtisr.sk/
http://cms.crzp.sk/
http://opac.crzp.sk/?fn=AdvancedSearch&seo=CRZP-HÄ¾adanie
http://www.crzp.sk/
http://theses.cz/
https://nusl.cz/
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d) průmysl* and krajin*  

e) "učební plány" 
 

 

24. ASEP – publikační činnost Akademie věd ČR: 
https://www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch 

Pravostranné rozšíření: *. " xxx" fráze – uvozovky. 

a) Všechna pole: dinos* 
b) Všechna pole: mobbing* 
c) Všechna pole: "diabetes mellitus" 
d)  Všechna pole: sluneč* + přidat řádek 

 Všechna pole: člán* 

e) Všechna pole: multikultur* + přidat řádek 

Všechna pole: výchov* 

 

25. Deutsche digitale Bibliothek: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ 

Obsahuje více než 24 mil. záznamů z různých paměťových institucí v Německu.  

a) Goethe Johann Wolfgang 

b) Goethe Faust 

c) "Tristan und Isolde" 

d) Ema Destinnová 

e) Tomáš Garrigue Masaryk 

 

 

26. Digital Public Library of America: https://dp.la/ 

Obsahuje asi 34 mil. jednotek z knihoven, archivů a muzeí. 

a) Declaration of Independence  

b) Tomáš Garrigue Masaryk , sound 

c) Thomas Alva Edison , sound 

d) Antonín Dvořák 

 

 

 

 

https://www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
https://dp.la/
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27. Verbundsuchmaschine: 
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?vid=OBV 

Vyhledavač Rakouského svazu knihoven umožňuje i vyhledávání vysokoškolských 
prací. 

a) Hochschulschriften  - Arbeitsbedingungen 

 

 

28. Paperity: https://paperity.org/ 

Prohledává asi 3 miliony článků a příspěvků s otevřeným přístupem z různých oborů. 

a) learning AND motivation AND student 

 
 
29. JournalTOCs: http://www.journaltocs.hw.ac.uk/ 
Pokrývá asi 33 000 časopisů, z toho asi 15 000 titulů je přístupné zdarma. 
a)For Articles by Keywords: drug* patent* 
b)For Articles by Keywords: "arc welding" 
c)For Articles by Keywords: soil* erosion measure* 
 
 
30.  Academic Journals Database: http://journaldatabase.info/ 
Obsahuje 1,28 mil. článků z 5 800 renomovaných časopisů. 
a) Keywords: digital games 
 
 
31. Project MUSE: https://muse.jhu.edu/ 
Zachycuje 674 časopisů od 250 vydavatelů a také knihy. 
a) "Islamic art"  , articles 
 

 

32. Scientific Research: https://www.scirp.org/ 
Vydavatelství nabízí bezplatný přístup k některým časopisům a knihám. Tato 
instituce se objevila v seznamech vydavatelů predátorských časopisů. 
a) Brahmaputra 
 

 

 

 

 

 

Kontakt: PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně, tel.: 
541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. 

http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?vid=OBV
https://paperity.org/
http://www.journaltocs.hw.ac.uk/
http://journaldatabase.info/
https://muse.jhu.edu/
https://www.scirp.org/

