
Jednotná informační brána (JIB) 
http://www.jib.cz 

Umožňuje souběžné vyhledání v několika  

českých i zahraničních informačních  

zdrojích. 

Vyhledávací nástroje: 

- AND, OR, NOT, 

- ?  pravostranné rozšíření, náhrada za 0 až  

       neomezený počet znaků. 

 



Jednotná informační brána 
Způsoby vyhledávání (1) 

Snadné hledávání 

Vyhledávání probíhá vždy v jedné  

předvybrané skupině zdrojů. 

 

Profi hledání 

Více možností při výběru konkrétních zdrojů  

pro vyhledávání, možnost dodatečného  

zpřesnění dotazu po zobrazení výsledků. 

 



Jednotná informační brána 
Způsoby vyhledávání (2) 

 

Jednoduché hledání 

Nelze hledat v určitém poli. 

 

 

Pokročilé hledání 

Lze zvolit konkrétní pole pro vyhledávání a 
booleovské operátory (AND, OR, NOT). 



JIB – informace o bráně 
http://info.jib.cz 



JIB 
Snadné hledání – jednoduché hledání 

Vyhledávání  
v určitých 
polích. 

Výběr jedné skupiny zdrojů  
k prohledání 

Informace o JIB 

Možnost výběru 
databází k prohledání 



JIB 
Snadné hledání – pokročilé hledání 

Možnost výběru polí a operátoru 



JIB 

 Výsledky hledání – tabulkové zobrazení 

Stahování vybraných 
záznamů 

Výběr 
záznamů 

Kliknutím lze 
redukovat počet 
výsledků.  



JIB 
Můj prostor – stahování vybraných záznamů 



JIB 
Výsledky hledání – stručné zobrazení 

Cesta k časopisům 



JIB 
Výsledky – zobrazení všech záznamů 

JIB stahuje z každého zdroje pouze 30 záznamů k zobrazení. Pro 
zobrazení dalších výsledků je nutné kliknout na „stáhnout další“, 
po každém kliknutí se stáhne 10 záznamů. 



JIB 
Výsledky hledání – úplný záznam 



JIB 
Profi hledání – možnost volby zdrojů 

Volba skupiny zdrojů  
k prohledání 

Volba databází k prohledání 



JIB 
Profi hledání – možnost volby zdrojů z různých kategorií 



JIB 
Profi hledání - zpřesnění dotazu a výsledků 



JIB – elektronické časopisy 
 http://info.jib.cz/dokumenty/seznamy-e-casopisu?lang=cze 



JIB – vyhledávání bezplatných elektronických časopisů 
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/default 



JIB  
E-časopisy – přístup podle oborů 



JIB – bezplatné e-knihy 
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/azbook/default?param_perform_value=ebook&use=rem_j 



 
JIB – linky na oborové brány 

http://info.jib.cz/ 

 



Oborové brány (1) 
Jsou zaměřeny na vyhledávání informací z příslušné 

tematické oblasti. 

• ART 

    Umění a architektura 

    http://artlib.eu/ 

• KIV 

    Knihovnictví a informační vědy 

    http://kiv.jib.cz 

• IReL 

    Mezinárodní vztahy 

    http://irel.jib.cz/ 

 

 

http://artlib.eu/
http://kiv.jib.cz/
http://irel.jib.cz/


Oborové brány (2) 

• MUS 

    Hudba a hudební věda 

    http://mus.jib.cz 

• PRÁVO 

    http://pravo.jib.cz 

• TECH 

    Technika 

    http://tech.jib.cz 

 

http://mus.jib.cz/
http://pravo.jib.cz/
http://tech.jib.cz/


 
 

Portál ČístBrno.cz 
https://www.cistbrno.cz/ 

 
 



ČístBrno.cz 
Výsledky 



ČístBrno.cz 
Záznam 



ČístBrno.cz 
Pokročilé vyhledávání 



ČístBrno.cz 
Práce se záznamy 



Kontakt 

PhDr. Martina Machátová 

Moravská zemská knihovna v Brně 

Kounicova 65a 

601 87 Brno 

Tel.: 541 646 170 

E-mail: machat@mzk.cz 

Poslední aktualizace: 22. září 2017 

 

mailto:machat@mzk.cz

