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Kurz je realizován za finanční podpory 

Ministerstva kultury České republiky v rámci

projektu Veřejné informační služby knihoven VISK1 

 
 

Kritéria hodnocení Způsob ověření 

 
a 

Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném 

internetu a předvést na vybraném příkladu z českého 

prostředí 

Praktické 

předvedení a ústní 

ověření 

 

b 
Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce 

českých knihoven, jejich funkce a základní služby 

 

Ústní ověření 

 
c 

Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních 

knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného 

internetu a speciálních knihovnických nástrojů 

Praktické 

předvedení 

 

 

Studijní cíle 

V tomto modulu: 

• se seznámíte se základními pojmy z oblasti elektronických informačních zdrojů a vyhledávání, 

• poznáte význam booleovských operátorů a znaků pro rozšíření pro vyhledávání, 

• seznámíte se se základními databázemi a portály budovanými knihovnami v ČR a s jejich 

vyhledávacími možnostmi. 

 
Klíčová slova 

Booleovské/logické operátory, databáze, databáze ANL, elektronické informační zdroje, katalog,  

portál Knihovny.cz, souborný katalog, Souborný katalog ČR (CASLIN), vyhledávací nástroje, znaky pro 

rozšíření. 

 
Tento modul pro Vás připravila PhDr. Martina Machátová z MZK. V případě jakýchkoliv dotazů 

se ozvěte na e-mail: machat@mzk.cz. 

 

Poznámka 

Výukový materiál obsahuje jednak informace nutné ke zvládnutí zkoušky, jednak další informace, 
které představují nezbytný teoretický základ pro každého knihovníka. Některé doplňkové 
informace můžete rovněž uplatnit v praxi při vyhledávání informací a literatury. Do výukového 
materiálu jsou zařazeny dobrovolné úkoly na procvičení, tyto úkoly nemusíte zasílat lektorovi ke 
kontrole. 

 
Vysvětlivky k ikonám: 
 

Vyhledejte v externím materiálu / Podívejte se na odkaz / Dostudujte si 
 

Pozor, zapamatujte si / Důležité 
 

       Shrnutí aneb Co jste se naučili 

Dobrovolný úkol 
 
 
 
 

 

mailto:machat@mzk.cz.
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1. ZÁKLADNÍ POJMY 
 
Poznámka: 
Znalost této pasáže není u zkoušky ověřována, ale příslušné informace patří mezi nezbytné 
znalosti každého knihovníka. 
 

Databáze (databanka, báze dat) 
 

„Skupina informací uspořádaná podle určitých kritérií tak, aby byla umožněna co 
nejpokročilejší manipulace s těmito informacemi. Databáze je tvořena jednotlivými záznamy, 
přičemž každý záznam je rozdělený do jednotlivých polí. Organizovaný soubor dat, který je k 
dispozici pro zpracování různými programy a je obvykle uložen na magnetických médiích.“ [2] 

 

Elektronický zdroj / elektronický informační zdroj 

„Informační zdroj, který je uchováván v elektronické podobě a je dostupný v prostředí počítačových 
sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM). 
V bibliografickém popisu elektronických zdrojů se používá tohoto termínu pro obecné označení 
druhu dokumentu.“ [2] 

Souborný katalog 

„Knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny 
nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu.“ 
[2] 
Příklad: Souborný katalog ČR (CASLIN), Knihovní katalog Masarykovy univerzity  

Discovery systémy 
Jedná se o vyhledávací systémy, které umožňují na jednom místě (v jednom vyhledávacím rozhraní) 
hledat ve více zdrojích (databázích)  souběžně. 
 

1.1 Rozdělení databází 

Elektronické informační zdroje můžeme členit podle různých kritérií: 

• Podle obsahu 

1. Bibliografické – obsahují bibliografické záznamy – informace o dokumentech, např. katalogy 
knihoven. 

2. Plnotextové (fulltextové) - obsahují plné texty dokumentů, zpravidla plné texty časopiseckých 
článků. 

3. Faktografické – obsahují konkrétní fakta, např. statistické informace, biografická data, vlastnosti 
chemických látek. 

4. Adresáře, rejstříky - např. adresáře firem. 

• Podle dostupnosti 

1. Volně přístupné 

2. Placené – licencované, profesionální, komerční databáze – jsou přístupné po podepsání 
licenční smlouvy a za finanční úhradu. 
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• Podle fyzické dostupnosti 

1. Lokálně přístupné – jsou dostupné pouze na určitých počítačích v knihovně. 

2. Přístupné v celé instituci. 

3. Vzdálený přístup – oprávněný uživatel může příslušné databáze používat z kteréhokoliv počítače 
i mimo danou instituci po přihlášení, např. z domu či z pracoviště. 

 

2. VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJE 
 

Poznámka: 
Znalost   této  pasáže  není  u zkoušky sice ověřována, ale příslušné informace patří mezi  nezbytné 
znalosti každého knihovníka a jsou užitečné v praxi při hledání,  proto věnujte této kapitole náležitou 
pozornost. 

 
V elektronických informačních zdrojích lze zpravidla hledat jednak prostřednictvím rejstříků, jednak  
s využitím booleovských operátorů a dalších pomocných nástrojů, srovnej též [7]. V odborné 
terminologii často používáme pro výraz „vyhledávání“ termín „rešerše“ a pro slovo „vyhledávací“ 
výraz „rešeršní“. 

Při sofistikovaném hledání je nutné si dobře prostudovat návody (help, nápověda), neboť 
vyhledávací programy se dosti liší, existují rozmanité rešeršní masky a vyhledávací možnosti. 
Elektronické portály a databáze obvykle nabízejí jednoduchou a pokročilou/rozšířenou 
vyhledávací masku (interface). Jednoduché vyhledávání je převážně určeno pro neškolené 
uživatele. Pokročilé/rozšířené vyhledávání využívají zkušení uživatelé. Pokročilé rešeršní masky 
zpravidla umožňují výběr konkrétních polí pro vyhledávání a práci s logickými operátory. Systémy 
mají obvykle své standardní nastavení, se kterým je nutné se před rešerší seznámit. Obvykle je 
užitečné si zjistit, zda systém rozlišuje malá a velká písmena a diakritiku, zda umožňuje používat 
booleovské operátory, závorky a rozšíření (druhy používaných znaků). 

Při vyhledávání je také dobré využívat a kombinovat různé nástroje včetně tezaurů a dalších řízených 
slovníků. 

Při vyhledávání je nutné dávat pozor na:  

- různé formy pravopisu,  

- na homonyma a synonyma,  

- slova hierarchicky nadřazená a podřazená. 
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2.1 Booleovské (logické) operátory 

Pomocí booleovských operátorů se vyjadřují vztahy mezi výrazy, které zadáváme při vyhledávání. 
Rozlišujeme tři hlavní operátory: AND, OR, NOT. Některé systémy umožňují psát logické operátory 
malými i velkými písmeny, některé elektronické zdroje vyžadují uvádět booleovské operátory pouze 
velkými písmeny. Mezera mezi hledanými slovy znamená ve většině databází a portálů operátor AND, 
v jiných může ovšem vyjadřovat operátor OR.  

1. AND (a zároveň) – zúžení dotazu, současný výskyt všech 
uvedených termínů 

Systém vyhledá jen ty dokumenty, v nichž se vyskytují obě slova 
současně. 

 

 
Příklad: automatizace AND knihovny 

 

Jsou vyhledány všechny dokumenty, v nichž se objevují slova „automatizace“ a 
„knihovny“ současně. Operátor AND často používáme, aniž si to uvědomujeme. U řady databází je 
totiž tento operátor nastaven jako výchozí, což znamená, že mezera mezi slovy, která napíšeme do 
vyhledavače, je považována systémem za operátor AND. Takto pracuje i vyhledavač Google. 

2. OR (nebo) – rozšíření dotazu 

Systém vyhledá všechny dokumenty, ve kterých se vyskytuje alespoň jedno ze 
dvou uvedených slov. Operátor OR je často používán např. u synonym či u slov 
s rozdílným pravopisem. 

 
Příklad: cukrovka OR diabetes 
Jsou vyhledány všechny dokumenty, v nichž se objevuje slovo „cukrovka“, současně se vyhledají 
dokumenty, v nichž se vyskytuje slovo „diabetes“.  
 
Operátor OR se často využívá u synonym a různých pravopisných podob slov, např. tire OR tyre, 
president OR prezident, historie OR dějiny 

Někdy je systém standardně nastaven na AND nebo OR, v této situaci není nutné příslušný 
operátor v případě potřeby uvádět. 

3. NOT (ne, bez) – odstranění nežádoucích dokumentů 

Systém vyhledá všechny dokumenty, ve kterých se vyskytuje první slovo, ale nikoliv slovo druhé. 
V případě použití tohoto operátoru je nezbytné si ověřit v nápovědě způsob zápisu operátoru NOT 
v dané vyhledávací masce, existují 4 možnosti. 

Příklad: 

 
a) golf NOT sport 
b) golf AND NOT sport 
c) golf ANDNOT sport 
d) golf –sport 

Ve všech uvedených případech jsou vyhledány dokumenty, v nichž je obsaženo slovo „golf“, ale nejsou 
vyhledány dokumenty, u nichž se vyskytuje slovo „sport“. V Googlu je nutné používat zápis uvedený 
v příkladu d). 

 

 

Při vyhledávání je nutné dávat pozor 
na: 

různé formy pravopisu, 
na homonyma a synonyma, 
slova hierarchicky 

nadřazená a podřazená. 
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V některých databázích je nutné psát logické operátory velkými písmeny. Jestliže hledáme 
v nějakém elektronickém zdroji, který neznáme a není k dispozici nápověda, je dobré 
logické operátory psát a psát je velkými písmeny. 

 
4. Oboustranné horní uvozovky u slovních spojení 

Systém hledá přesně zadané spojení – tzv. frázi. 

Příklad: "celoživotní vzdělávání“. 
Daný systém vyhledá dokumenty, u nichž se vyskytuje přesně zadané slovní spojení. Nenajde ovšem 
dokumenty, kde se vyskytuje např. spojení „celoživotní učení a vzdělávání“. Oboustranné horní 
uvozovky pro vyhledání pevných slovních spojení můžete používat například v Googlu. 

 
2.2 Znaky pro rozšíření 

V různých zdrojích se používají rozmanité znaky. Nejčastěji se vyskytují tyto: *, ?, %, _, $, #. 

Zpravidla se příslušný znak píše za kořenem slova. Jsou pak nalezeny dokumenty se slovy, jež 
obsahují zadaný základ slova. Některé systémy umožňují tzv. pravostranné i levostranné 
rozšíření, případně náhradu znaků uprostřed slova. Jednotlivé znaky se mohou lišit podle toho, 
kolik znaků ve slově při hledání nahrazují. 

Různé znaky za náhradu rozdílného počtu znaků: 

• náhrada za 0–1 znak,  

• náhrada za právě 1 znak, 

• náhrada za neomezený počet znaků. 
 

Příklad 1: knihov* (* ve funkci náhrady neomezeného počtu znaků) – jsou nalezeny dokumenty, 
v nichž se vyskytují např. slova knihovny, knihovnám, knihovnictví, knihovník, knihovně, knihovníkům, 
knihovníka. 

Příklad 2: ato? (? ve funkci náhrady právě jednoho znaku) – budou nalezeny dokumenty např. 
s těmito slovy: atom, atol, ale už nebudou vyhledány záznamy či informace, v nichž se budou 
vyskytovat např. slova atomový, atomům, atolech, atolům 

Definování znaků pro rozšíření se v různých vyhledávacích systémech může lišit, proto je nutné 
prostudovat nápovědy. Znaky pro rozšíření nelze obvykle používat při hledání frází pomocí 
oboustranných horních uvozovek. 

 

2.3 Závorky 

Používají se u složitějších dotazů s více booleovskými operátory k vyjádření logických vztahů mezi 
hledanými výrazy. 

Příklad: (postiž* OR handicap* OR hendikep*) and (budov* OR vybavení OR zařízení OR bydl* OR 

bytov* OR dom*) 
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3. NÁRODNÍ ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE Z PRODUKCE ČESKÝCH 

KNIHOVEN - 1. ČÁST 

Poznámka: 

U  zkoušky  budete  ústně  charakterizovat  i  prakticky  používat některé  knihovnické  zdroje. Ke 

zkoušce  je  nutné znát  tyto zdroje: Souborný katalog ČR (CASLIN), centrální portál knihoven 

Knihovny.cz a katalog  SKAT. 

Povinný výtisk 

Pokud výraz „povinný výtisk neznáte, další informace najdete např. 

zde:http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Zákon_o_povinném_výtisku  

https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky/povinnevytisky  

 

Další významné knihovny v ČR: 

Národní technická knihovna 
https://www.techlib.cz/cs/ 

Knihovna Antonína Švehly 
(zemědělství a potravinářství)) 
https://www.knihovnasvehly.cz/ 

https://kas.uzei.cz/ 
 

Národní lékařská knihovna 
https://nlk.cz/ 

Pedagogická knihovna J. A. Komenského 
https://npmk.cz/knihovna 

Knihovna Akademie věd ČR 
https://www.lib.cas.cz/  

 

3.1 Databáze na webu Národní knihovny ČR 

https://aleph.nkp.cz/ 

https://aleph.nkp.cz/F/ 

Národní knihovna ČR v Praze buduje celou řadu databází, které jsou volně přístupné. Všechny tyto 

databáze jsou provozovány v systému ALEPH. 

 
3.1.1 Souborný katalog České republiky (CASLIN) 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc  

www.nkp.cz, Katalogy a databáze, Souborný katalog 
 
(Tomuto zdroji věnujte pozornost. Při zkoušce v něm můžete vyhledávat či ho ústně 
charakterizovat.) 
 

Zkratka databáze: SKC. Katalog je budován od r. 1995 v automatizovaném knihovním systému 

ALEPH v Národní knihovně ČR a obsahuje 7,6 mil. záznamů monografií, periodik a speciálních 

dokumentů (např. mapy, hudebniny, grafika atd.). Zachycuje fondy asi 500 českých knihoven 

a institucí, které dobrovolně zasílají do Souborného katalogu své záznamy nebo poskytují informace 

o odběru periodik. V Souborném katalogu lze zjistit, která knihovna na našem území má ve fondu 

Knihovny v ČR s právem celostátního povinného 
výtisku: 

Národní knihovna v Praze: https://www.nkp.cz/ 
Moravská zemská knihovna v Brně: https://www.mzk.cz 
Vědecká knihovna v Olomouci: https://www.vkol.cz 

http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_povinn%C3%A9m_v%C3%BDtisku
https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky/povinnevytisky
https://www.techlib.cz/cs/
https://www.knihovnasvehly.cz/
https://nlk.cz/
https://npmk.cz/knihovna
https://www.lib.cas.cz/
https://aleph.nkp.cz/
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc
https://www.nkp.cz/
https://www.mzk.cz/
https://www.vkol.cz/
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daný dokument. Záznamy jsou opatřeny siglou. Sigla je značka knihovny, jež má daný dokument 

ve fondu. Kliknutím na siglu příslušné knihovny lze zjistit její kontaktní údaje. Souborný katalog ČR 

je propojen s adresářem knihoven – databází ADR. V Souborném katalogu můžeme najít 

i informace o tom, které ročníky periodik určitá knihovna odebírala. Souborný katalog umožňuje 

dostat se jedním kliknutím na záznam do katalogu příslušné knihovny, jež daný dokument vlastní. 

Při ověřování dostupnosti dokumentů je třeba se dívat i na duplicitní záznamy. Některé záznamy 

obsahují naskenované obálky, obsahy a odkaz do aplikace Google Knihy či do příslušné digitální 

knihovny, pokud byl dokument digitalizován. Systém umí vygenerovat ze záznamu bibliografické 

citace (stručné bibliografické záznamy), které mohou uživatelé využít při vytváření soupisů použité 

literatury. Záznamy v Souborném katalogu lze vybírat a odeslat e-mailem či ukládat. Systém je 

rovněž schopen generovat pro knihovny statistiky. Souborný katalog je rozdělen na tři logické báze: 

knihy a speciální dokumenty, seriály, staré tisky a mapy (vydané před r. 1800). 

 

Souborný katalog ČR umožňuje: 
• vyhledání a lokalizaci (zjištění dostupnosti) dokumentů v knihovnách ČR, 

• stahování záznamů pro vytváření seznamů literatury, 

• sdílení (knihovny mohou přebírat záznamy do vlastních katalogů), 

• MVS – meziknihovní výpůjční služby (záznamy obsahují tlačítko pro objednání dokumentu či kopie 

článku knihovnami, rovněž propojení s Virtuální polytechnickou knihovnou – VPK). 

 

Souborný katalog nabízí tyto vyhledávací možnosti: 
• základní vyhledávání (lze používat i rejstříky – abecední seznamy), 

• rozšířené vyhledávání, 

• vyhledávání CCL, 

• z více bází, 

• prostřednictvím rejstříků (výběr ze seznamů), 

• EBSCO Discovery Service (prohledávání databází budovaných Národní knihovnou ČR a zahraničních 

zdrojů licencovaných Národní knihovnou na jednom místě, toto vyhledávací rozhraní ocení zejména 

registrovaní uživatelé Národní knihovny ČR). 

 
Ve všech těchto vyhledávacích maskách můžeme zvolit pole, ve kterém chceme hledat. Lze používat 

booleovské operátory AND, OR a NOT a hvězdičku či otazník pro pravostranné rozšíření. Při kombinaci 

více logických operátorů lze používat vyhledávání CCL. Při vyhledávání mohou uživatelé také 

pracovat s rejstříky (abecední seznamy, např. autorů, názvů, předmětových hesel). 

 

Praktické rady pro vyhledávání v Souborném katalogu ČR v systému: 

- Vyhledávání je rychlejší a přesnější, pokud navolíte v základní masce konkrétní pole po 
vyhledávání. Např. hledáte-li knihy, které napsal Vlastimil Vondruška, je vhodné vybrat pole 
autor a zadat hledání pouze v tomto poli. Hledáte-li dílo podle názvu, nastavte vyhledávání 
v poli název. 

- Jestliže zapíšete číslo ISBN bez spojovníků, je nutné zvolit příslušné pole (nehledat ve všech 

polích).  

- Pokud si nejste jisti tvarem hledaných slov, používejte hvězdičku pro pravostranné rozšíření, 

např. svobod* nebo svobod? 
- Zahraniční autorky je třeba hledat dle jména v originálním jazyce. Občas systém nenajde 

počeštělou (přechýlenou) podobu jména, i když je počeštělé jméno vytištěno v českém překladu 
knihy. Např. autorku se jménem Veronica Roth nenajdete pod příjmením Rothová, jméno Alice 
Petersonová je nutné také hledat jako Alice Peterson. Pokud si nejste jisti formou jména, je dobré 
použít abecední rejstřík autorů či dané příjmení hledat se znaky pro rozšíření, např. Veronica 
Roth*, Alice Peterson*. Místo hvězdičky lze použít v případě systému ALEPH otazník. 

 
 

https://www.techlib.cz/cs/2892-virtualni-polytechnicka-knihovna
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Nalezené výsledky lze dále blíže upřesňovat (viz volby „zpřesnit“ a „filtrovat“). Vybrané záznamy je 

možné zaslat e-mailem nebo uložit. 

 

 

 

 
Obr. č. 1: Souborný katalog ČR (CASLIN) – základní vyhledávání 

 

Souborný katalog ČR je bezplatně k dispozici v knihovnickém 

automatizovaném systému ALEPH na webu Národní knihovny 

v Praze, ale lze ho rovněž prohledávat pomocí centrálního 

portálu českých knihoven Knihovny.cz.  
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Obr. č. 2: Souborný katalog ČR (CASLIN) – základní vyhledávání – nabídka vyhledávacích polí 

 

 

Obr. č. 3: Souborný katalog ČR (CASLIN) – výsledky dotazu  
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Obr. č. 4 Souborný katalog ČR (CASLIN) – rozšířené vyhledávání 
 
 

Vyhledávání pomocí dotazovacího jazyka CCL 
 

(Pozn.: Tato část není součástí zkoušky, uvádíme ji pro rozšíření znalostí.) 

Tento typ vyhledávání je vhodný, jestliže potřebujeme kombinovat různé vyhledávací 
operátory či pole. 

a) Hledáme literaturu z oblasti motivace v učení či ve vzdělávání: 

motiv? and (učení or vzděl?) 

wrd=motiv? and wrd=(učení or vzděl?) 

(wrd=motiv?) and (wrd=učení or wrd=vzděl?) 

wrd: slova ze všech polí 

Pokud hledáme ve všech polích, nemusíme zadávat zkratku ,,wrd“. 

b) Hledáme literaturu zabývající se dějinami či historií knihtisku v českém jazyce: 
wkw=knihtisk? and wkw=(dějin? or histor?) and wln=cze 
wkw: slova z předmětových hesel 
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Obr. č. 5: Souborný katalog ČR (CASLIN) – vyhledávání pomocí jazyka CCL 
 

 

Vysvětlivky k uvedenému příkladu: Hledáme slovo „Pacner“ v poli „autor“ (zkratka wau) a slovo 

začínající na „špion“ v poli klíčová slova (zkratka wkw). 

 

EBSCO Discovery Services 
(Tato část není součástí zkoušky, uvádíme ji pro rozšíření vašich znalostí.) 

Jedná se o moderní vyhledávací rozhraní, které umožňuje hledání ve všech bázích Národní knihovny 
současně (včetně placených zdrojů licencovaných Národní knihovnou pro její registrované uživatele). 
Po hledání v základním rozhraní se objeví výsledky a možnost využít rozšířenou rešeršní masku. 
Nepřihlášený uživatel nemůže vybírat a stahovat několik vybraných záznamů současně, každý záznam 
je nutné ukládat zvlášť. V systému EBSCO Discovery lze jednoduše po zadání dotazu tento dotaz ještě 
upřesnit podle různých kritérií, a tím zredukovat počet  nalezených záznamů. 
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r. č. 6: Souborný katalog ČR (CASLIN) – vyhledávání pomocí EBSCO Discovery 

 

Dobrovolný úkol: 

Najděte v Souborném katalogu ČR (CASLIN) záznamy těchto dokumentů: 

1. Lenka Pecharová: Po stopách stoleté dámy. 

2. ISBN: 978-80-88113-81-2. 

3. Slova z názvu: čas došel. 

4. ISSN: 1210-8510 

3.1.2 Česká národní bibliografie 

 https://aleph.nkp.cz/F/ 
Zkratka databáze: ČNB.  

Databáze zachycuje dokumenty vydané na území České republiky. Její zpracování se opírá 
o povinné výtisky zasílané Národní knihovně v Praze. ČNB zachycuje české knihy, česká periodika, 
hudebniny, grafické, zvukové a elektronické dokumenty. Je zde možné sledovat nové tituly. Není zde 
zachycena literatura, která nepodléhá zákonu o povinném výtisku, např. šedá literatura 
(vysokoškolské kvalifikační práce, výzkumné a technické zprávy apod.). 

 
Vznik České národní bibliografie je spojen s osobností učitele a knihovníka Ladislava Jana Živného, který 
založil Československý ústav bibliografický. V roce 1922 začaly vycházet týdenní sešity 
Bibliografického katalogu, které registrovaly knihy. Postupně se Bibliografický katalog rozšířil 
o další řady, které byly zaměřeny na jednotlivé druhy dokumentů: 

• knihy (včetně zahraničních bohemik a disertací), 
• periodika, 
• speciální dokumenty (kartografické dokumenty, grafické dokumenty, hudebniny, zvukové 

záznamy, elektronické zdroje, články a statě).  
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Od roku 1996 je ČNB zpřístupňována v elektronické podobě. Do roku 2009 byla vydávána na optickém 
médiu. ČNB je v současné době přístupná na webu Národní knihovny v Praze. Databáze je přístupná 
v systému Aleph, nabízí tedy obdobné vyhledávací možnosti jako Souborný katalog ČR (CASLIN). 

 

Národní bibliografie 

Univerzální primární bibliografie registrující veškerou národní tiskovou produkci dané země (státu), 
vymezená jazykově, územně, provenienčně nebo tematicky (obsahově). Z hlediska časového určení 
se rozlišuje národní souběžná (resp. registrující) bibliografie, zachycující aktuální národní tiskovou 
produkci, a národní retrospektivní bibliografie, zachycující národní tiskovou produkci vydanou před 
vznikem národního systému souběžné bibliografie. Tato bibliografie zaznamenává a popisuje 
dokumenty vydané v určité zemi. Poskytuje základní seznam literatury a jiných dokumentů. Zachycuje 
literaturu „o nás, u nás, od nás“. Vydávání těchto bibliografií v Evropě zpravidla dotuje stát a vydávají 
je příslušné národní knihovny. Nyní jsou k dispozici v elektronické podobě. Národní bibliografie jsou 
důležitým informačním zdrojem pro: 

• výběr a akvizici dokumentů v knihovnách a dalších institucích, 

• katalogizaci, 
• ověřování autorství a publikační historii, 

• nakladatelský průmysl (statistické informace). 
 

Obr. č. 7: ČNB – Česká národní bibliografie – základní vyhledávání 
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3.1.3 Databáze ANL  

https://aleph.nkp.cz/F/ 

ANL je soubornou bibliografickou databází výběrově zpracovaných článků a statí, které jsou obsaženy 
ve vybraných pokračujících zdrojích (periodicky vycházejících dokumentech) a sbornících, v malé míře 
v monografiích vydávaných na území ČR. Báze vzniká v rámci Souborného katalogu ČR. Podrobnost 
zpracování a počet excerpovaných titulů se mění. Od roku 2012 došlo k redukci počtu zpracovávaných 
titulů. Databáze zachycuje články od roku 1991. Obsahuje téměř 1,8 mil. záznamů článků, z toho 
je asi u 420 000 záznamů odkaz na plný text. Záznamy starších článků je nutné hledat v tištěném 
Bibliografickém katalogu ČSSR – řada Články v českých časopisech. Databáze ANL je přístupná  
v systému ALEPH na webu Národní knihovny ČR a na portále Knihovny. cz. Garantem této databáze 
byla v letech 2012-2017 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (koordinace excerpční 
základy), nyní organizaci excerpční základny a provoz zajišťuje Národní knihovna ČR v Praze. 
Záznamy pro tuto databázi zpracovávají krajské vědecké a odborné knihovny v ČR. 

 

3.1.4 Katalog Národní knihovny v Praze 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkcZkratka databáze: NKC.  

Databáze v systému ALEPH nabízí stejné vyhledávací možnosti jako Souborný katalog ČR. Oproti 
Soubornému katalogu ČR a České národní bibliografii umožňuje navíc tematické vyhledávání 
pomocí konspektu a věcných autorit, viz záložky Tematická mapa fondů a Tematické vyhledávání 
v katalogu. 

 

3.2 Centrální portál knihoven (CPK) – portál Knihovny.cz 

https://www.knihovny.cz/ 

(Tomuto zdroji věnujte pozornost. Při zkoušce v něm můžete vyhledávat či ho ústně 
charakterizovat.) 

Portál má zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění informačních zdrojů a služeb knihoven, je 
zaměřen převážně na uživatele knihoven. Hlavní myšlenkou portálu je „přinést jednotné, jednoduché, 
rychlé a odkudkoliv dostupné rozhraní, které uživateli informaci přiblíží“ [9]. Tento portál umožňuje 
souběžné prohledávání katalogů různých knihoven v ČR a dalších zdrojů zejména českého původu 
na jednom místě. Postupně jsou do portálu začleňovány nejen jednotlivé katalogy knihoven, ale také 
různé databáze. Pomocí portálu Knihovny.cz lze hledat nejen knihy a periodika, ale také např. články, 
normy ČSN, české patenty a legislativu. Systém umožňuje také hledání v zahraničních zdrojích (včetně 
licencovaných po přihlášení čtenáře přes svou knihovnu zapojenou v portále), uživatelé se tak 
dostanou k několika milionům záznamů zahraničních článků a publikací. Nemusejí postupně 
prohledávat celou řadu různých zdrojů s rozdílnými vyhledávacími systémy. Prostřednictvím portálu 
se mohou dostat nejen k záznamům, ale i k bezplatným plným textům knih a článků v elektronické 
podobě. CPK umožňuje uživatelům knihoven dokonce i spravovat si vlastní účet (např. prodlužovat 

výpůjčky či objednávat vyhledání dokumentů ze skladu), aniž by se museli přihlašovat do katalogu 
příslušné lokální knihovny, pokud je tato knihovna zapojená do CPK. Uživatelé najdou na portálu 
upozornění na zajímavé knihy, autory a volně přístupné e-knihy (viz záložka Inspirace). 

Podívejte se, které katalogy a databáze jsou do portálu Knihovny.cz zapojeny: 

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje 

 

 

https://aleph.nkp.cz/F/
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc
https://www.knihovny.cz/
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje
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Portál nabízí jednoduché a pokročilé vyhledávání. Volbu vyhledávacích polí lze provést pouze 
v pokročilém vyhledávacím rozhraní. Uživatelé mohou dotaz a výsledky vyhledávání následně 
zpřesňovat pomocí tzv. filtrů v levém sloupci. Lze provést výběr záznamů, vybrané záznamy je 
možné odeslat e-mailem nebo exportovat.   

Do základní vyhledávací masky lze zadat např. jméno autora, slova z názvu dokumentu či článku, 
název nakladatelství nebo edice, téma či číslo ISBN nebo ISSN (je nutné zapsat pouze samotné 
číslo bez výrazů „ISBN“ či „ISSN“, číslo lze zapsat se spojovníky i bez nich). U některých 
zapojených knihoven je možné hledat i v plných textech elektronických dokumentů. Počet 
výsledků je tak možné omezit např. podle druhu dokumentu, oboru, jazyka, žánru, vydavatele, roků 
vydání. Uživatelé nemohou v tomto portálu pracovat s rejstříky. Lze provést výběr záznamů, vybrané 
záznamy je možné odeslat e-mailem nebo exportovat, portál umožňuje též vygenerovat citaci 
(stručný bibliografický záznam) určitého dokumentu podle několika citačních stylů. 

Vyhledávací možnosti: 

• Náhrada za 1 znak: ? 

• Náhrada za 0 – neomezený počet znaků: * 

• Otazník a hvězdičku lze uvést uprostřed slova a na jeho konci, ale nikoliv na začátku 

hledaného výrazu. 

• Lze používat oboustranné horní uvozovky pro vyhledávání frází – pevných slovních spojení, 
např. „vzdělávání seniorů“. 

• Booleovské operátory AND, OR a NOT je možné psát malými i velkými písmeny. 

• Nejsou zde k dispozici rejstříky (abecední seznamy). 
 
 

 

Obr. č. 8: Portál Knihovny.cz – základní vyhledávání 
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Obr. č. 9: Portál Knihovny.cz – pokročilé vyhledávání 
 
 

 

Obr. č. 10: Portál Knihovny.cz – výsledky 
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Dobrovolný úkol: 
Najděte na portálu Knihovny.cz: 

1. Knihu Eduarda Petišky s názvem Čtení o hradech. 
2. Knihu s názvem Za ranních červánků. 
3. Knihu s názvem Zdraví v seniorském věku. 
4. Knihu, v jejímž názvu jsou obsažena slova „Sissi“ a „dieta“. 
5. Časopis s názvem Regena. 
6. Časopis, v jehož názvu jsou slova „barvy života“. 
8. Knihu s ISBN 978-80-7362-730-0. 

9. Knihu s ISBN 978-80-210-5029. 
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