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Kritéria hodnocení Způsob ověření 

 
 a 

Vyhledat bibliografický záznam pěti monografií na 

základě zadání různých klíčových údajů v Souborném 

katalogu České republiky  

Praktické 

předvedení 

 

 b Vyhledat bibliografický záznam životopisné monografie 

o určité osobnosti  

Praktické  
předvedení 

 

  c 
Vyhledat regionální literaturu na základě specifického 

požadavku 

Praktické  
předvedení 

 
  d 

Vyhledat vysokoškolskou kvalifikační práci na 

určené téma 

Praktické  
předvedení 

 

  e 
Vyhledat plný text digitalizované publikace určené 

jako povinná četba pro základní a střední školy 

Praktické  
předvedení 

 

  f 
Vyhledat články z českých časopisů na zadané 

téma 

Praktické  
předvedení 

 
  g Popsat principy služby „Ptejte se knihovny“ Ústní ověření 

 
 

Studijní cíle 

Cílem tohoto modulu je 

- získat přehled o databázích českých článků z produkce knihoven v ČR, 

- umět hledat články v základních databázích článků,  

- získat základní informace o šedé literatuře, 

- získat přehled o zdrojích pro vyhledávání vysokoškolských kvalifikačních prací, 

- umět hledat vysokoškolské kvalifikační práce, 

- upevnit a rozšířit si znalosti v oblasti českých digitálních knihoven, 

- umět hledat digitalizované publikace určené jako povinná četba pro základní a střední 
školy. 

 
Níže uvedené informace navazují na modul Orientace v základních elektronických 
informačních zdrojích a obsahují úkoly zaměřené na vykonání zkoušky. 
 
Klíčová slova 
České článkové databáze, digitální knihovny, šedá literatura, vysokoškolské kvalifikační 
práce. 
 

 

Tento modul pro Vás připravila PhDr. Martina Machátová z MZK.  V případě jakýchkoliv 
dotazů se ozvěte na e-mail:  Martina.Machatova@mzk.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:Martina.Machatova@mzk.cz
mailto:Martina.Machatova@mzk.cz
mailto:Martina.Machatova@mzk.cz
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Kurz je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury České republiky v rámci

projektu Veřejné informační služby knihoven VISK1 

 

 

 
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 
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1 Elektronické informační zdroje pro vyhledávání článků z českých 
časopisů 
 
Pro vyhledávání českých článků lze použít tyto databáze:  

- ANL na webu Národní knihovny ČR, 
- portál Knihovny.cz, 
- ANSKAT, 
- Google Scholar, 
- české oborové databáze, 
- české databáze regionální literatury, 
- české oborové/předmětové informační brány. 

 
Článkové databáze můžete využít také při vyhledávání regionální literatury. 
 
 

1.1 Databáze ANL 
https://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl 
 
 (Této databázi věnujte pozornost, u zkoušky je vyžadováno hledání časopiseckých článků 
na zadané téma). 
 
ANL je soubornou 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. Excerpční základnu tvoří jak 
celostátně vydávané odborné časopisy a noviny, tak i regionální časopisy, sborníky 
a noviny. Báze vzniká v rámci Souborného katalogu ČR. Podrobnost zpracování a počet 
excerpovaných titulů se mění. Databáze obsahuje přibližně 1,6 mil. záznamů, z toho asi 1/5 
záznamů obsahuje odkazy na plné texty článků. Od r. 2012 došlo k redukci počtu 
zpracovávaných titulů. Databáze zachycuje články od r. 1991. Záznamy starších článků je 
nutné hledat v tištěném Bibliografickém katalogu ČSSR – řada Články v českých 
časopisech. Databázi zpřístupňuje Národní knihovna ČR. Na doplňování databáze ANL se 
podílejí krajské vědecké knihovny a specializované knihovny. 
 
Databázi ANL lze prohledávat v systému ALEPH  i pomocí služby EBSCO Discovery 
Service na webu Národní knihovny ČR, databáze je přístupná i na portále Knihovny.cz.  Na 
webu Národní knihovny v Praze pracuje databáze ANL v systému ALEPH, který nabízí tyto 
vyhledávací možnosti: 

- základní vyhledávání (lze používat i rejstříky – abecední seznamy), 
- rozšířené vyhledávání, 
- vyhledávání CCL, 
- z více bází, 
- prostřednictvím rejstříků. 

 
Lze používat: 

- booleovské operátory AND, OR a NOT (lze psát malými I velkými písmeny), 
- hvězdičku či otazník pro pravostranné rozšíření.  

Vybrané záznamy je možné zaslat e-mailem nebo uložit.  
 
 

https://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl
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Při hledání dokumentů na určité téma je vhodné hledat v poli předmět/klíčová slova 
a používat hvězdičku pro hledání různých tvarů slov. Před započetím tematického 
hledání lze doporučit najít si nejprve adekvátní selekční/vyhledávací výrazy v databázi AUT 
(věcné autority), která je rovněž přístupná na webu Národní knihovny ČR. Při tematickém 
vyhledávání můžeme využít abecední rejstřík předmětových hesel. 
 
Příklady dotazů: 
a) Základní vyhledávání 
Hledáme články o Erichu Roučkovi (viz obr. č. 2): 
Pole předmět/klíčová slova: Erich * Roučk * 
 
b) Vyhledávání pomocí dotazovacího jazyka CCL 
Hledáme články o historii Židlochovic (viz obr. č. 4). Hledání provádíme v poli „slova 
z předmětových hesel a jiných podobných údajů” (kód pole: wkw). 
wkw=Židlochov* and wkw=(histor* or dějin*)  
 
 

 
Obr. č. 1:  Databáze ANL – základní vyhledávání 
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Obr. č. 2:  Databáze ANL – základní vyhledávání – vyhledávání článků o Erichu Roučkovi 

 

 
Obr. č. 3:  Databáze ANL: výsledky vyhledávání 
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Obr. č. 4:  Databáze ANL: vyhledávání pomocí dotazovacího jazyka CCL – vyhledávání ve 

všech polích 
 

 
Obr. č. 5:  Databáze ANL: vyhledávání pomocí dotazovacího jazyka CCL – vyhledávání 

v poli wkw (slova z předmětových hesel a jiných podobných údajů) 
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Dobrovolné úkoly k samostatnému procvičování 

1. Zjistěte v databázi ANL, zda je zde analyticky zpracován časopis Reflex. 
2. Najděte články o Karlu IV. 
3. Najděte články o klášteru v Rajhradu. 
4. Najděte články o hradu Buchlov. 
5. Najděte články o dětech s autismem. 
6. Najděte články o dobrovolnictví či práci dobrovolníků v neziskových organizacích. 
7. Najděte články, které se zabývají historií či dějinami Tišnova. 

          Vyhledávání CCL: wkw=tišnov? and wkw=(histor? or dějin?) 
          wkw: slova z předmětových hesel a jiných podobných údajů 

8.  Najděte články o problematice autismu.  
          Vyhledávání CCL: wkw=autis? or wtl=autis? 
          wkw: slova z předmětových hesel a jiných podobných údajů 
          wtl: slova z názvových údajů   
 
 

1.2 Portál Knihovny.cz  
https://www.knihovny.cz/ 
 
(Tomuto zdroji věnujte pozornost, u zkoušky je vyžadováno hledání časopiseckých článků 
na zadané téma). 
 
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“ [14]. Tento portál umožňuje souběžné prohledávání katalogů různých knihoven 
v ČR a dalších zdrojů českého původu na jednom místě. Postupně jsou do portálu 
začleňovány jednotlivé katalogy dalších knihoven a různé databáze. Pomocí portálu lze 
hledat nejen knihy a periodika, ale také další druhy dokumentů, např. články a normy ČSN. 
Uživatelé tak nemusejí postupně prohledávat celou řadu různých zdrojů s rozdílnými 
vyhledávacími systémy.  
 
Do portálu Knihovny.cz je zapojena článková databáze ANL, Medvik (součástí je 
Bibliographia medica Čechoslovaca), Pedagogická bibliografická databáze a Knihovědná 
bibliografie, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, článková bibliografie 
Divadelního ústavu ČR. Postupně budou zapojovány další české článkové databáze. 
 
Portál nabízí jednoduché a pokročilé vyhledávání. Volbu vyhledávacích polí lze provést 
pouze v pokročilém vyhledávacím rozhraní. Uživatelé mohou dotaz a výsledky následně 
zpřesňovat pomocí filtrů (dalších kritérií), které najdou po levé straně seznamu nalezených 
výsledků.  
 
Vyhledávací možnosti: 
-  Náhrada za 1 znak: ? 
-  Náhrada za 0 – neomezený počet znaků: * 
-  Otazník a hvězdičku lze uvést ve slově a na konci slova, ale nikoliv na začátku  
   hledaného výrazu. 
-  Booleovské operátory AND, OR a NOT je možné psát velkými i malými 
   písmeny. Mezera mezi  hledanými výrazy funguje jako operátor AND. 

https://www.knihovny.cz/
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Záznamy časopiseckých článků lze vybírat a exportovat, systém umožňuje rovněž 
vygenerovat citace podle několika citačních stylů. 
 
Při hledání článků k určitému tématu je vhodné zadat dotaz v pokročilé rešeršní 
masce v poli „téma, předmět, klíčová slova“. Dotaz pak zpřesníme pomocí filtru „typ 
dokumentu”. 
 
 

 
Obr. č. 6:  Portál Knihovny.cz – pokročilé vyhledávání: vyhledávání článků 
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Obr. č. 7: Portál Knihovny.cz – vyhledávání článků: výsledky hledání 

 
Dobrovolné úkoly k samostatnému procvičování 

1. Najděte články o turistice na Šumavě. 
2. Najděte články o mykotoxinech v potravinách. 
3. Najděte články o využití biomasy pro výrobu elektřiny. 
4. Najděte články o podnikovém vzdělávání. 
5. Najděte články o Milanu Kunderovi, které napsal Tomáš Kubíček. 

 
 

1.3 Katalog článků ANSKAT – katalog Carmen 
http://www.skat.cz/ 
 
Databáze obsahuje asi 1,8 mil. záznamů. Báze je budována od r. 1998. Od r. 2002 
zachycuje pouze články z regionálních periodik. Na jejich tvorbě se podílí 87 knihoven. 
S ohledem na ukončení činnosti Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius není 
budoucnost této článkové databáze jistá. Zatím je databáze ANSKAT doplňována o nové 
záznamy.  
 
Do databáze ANSKAT vstoupíme tím, že klikneme na „souborný katalog článků".  Lze zde 
využít jednoduchou vyhledávací masku a rozhraní pro tzv. kombinovaný dotaz. Vybrané 
záznamy je možné vytisknout. Novější rešeršní rozhraní Carmen už není v provozu. 
 

http://www.skat.cz/
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Dobrovolné úkoly k samostatnému procvičování 

1. Najděte články o fosilních palivech. 
2. Najděte články o žloutence. 
3. Najděte články o animovaných filmech. 
4. Najděte články o Bedřichu Smetanovi. 

 

1.4 Další zdroje pro vyhledávání českých článků 
(U zkoušky není vyžadováno praktické předvedení níže uvedených zdrojů). 
 
České oborové informační brány 
Viz výukový materiál Orientace v základních elektronických informačních zdrojích II. 
 
České oborové databáze 
https://www.nkp.cz/sluzby/bb 
https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/volne-dostupne-ceske-online-zdroje 
 
Regionální článkové databáze 
https://www.nkp.cz/sluzby/clanky-bib-regionalni#online 
 
Google Scholar 
https://scholar.google.cz/ 
V tomto zdroji nelze dotaz zpřesnit typem dokumentu, vyhledávání nemůžeme omezit na 
články. Pokud máme zájem pouze o články, je nutné postupně rozkliknout jednotlivé 
nalezené výsledky. Dostaneme se zde i k některým plným textům článků. 
 
 
 
 

2 Elektronické informační zdroje pro vyhledávání digitalizovaných 
publikací určených jako povinná četba pro základní a střední školy 
 
K vyhledávání českých digitalizovaných publikací lze použít tyto zdroje: 

 portál Knihovny.cz, 

 agregátor ČDK - Českou digitální knihovnu, 

 digitální knihovny Národní knihovny ČR, 

 katalog Městské knihovny v Praze, 

 Digitální knihovnu MZK, 

 digitální knihovny budované jednotlivými knihovnami v ČR, 

 Registr digitalizace ČR, 

 Souborný katalog ČR (obsahuje odkazy do digitálních knihoven). 
 
Při výběru digitalizovaných publikací z nalezených výsledků je vhodné vybírat starší vydání 
s ohledem na autorskoprávní legislativu. Díla jsou chráněna po dobu života autora a 70 let 
po jeho smrti. Veřejnosti jsou přístupné odkudkoliv publikace, které už nespadají pod 
autorskoprávní ochranu či tzv. dokumenty s otevřeným přístupem.    
 
(Věnujte všem níže uvedeným zdrojům pozornost. U zkoušky je vyžadováno jejich praktické 
předvedení). 
 

https://www.nkp.cz/sluzby/bb
https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/volne-dostupne-ceske-online-zdroje
https://www.nkp.cz/sluzby/clanky-bib-regionalni#online
https://scholar.google.cz/


 

13  

 

2.1 Portál Knihovny.cz 
https://www.knihovny.cz/ 
 
Při vyhledávání digitalizovaných dokumentů je vhodné zpřesnit výsledky či v pokročilém 
rozhraní přímo omezit vyhledávání dle typu výpůjčky. V této volbě vyberte „dostupné” (viz 
obr. č. 9). Otevřete bibliografický záznam. Ve spodní části najdete informace o exemplářích, 
zde klikněte na e-verzi. Z nabídky si pak vyberete dostupný elektronický dokument. 
 
Portál Knihovny.cz umožňuje také hledat e-knihy. Jedná se o dokumenty v elektronické 
podobě, které vznikly přímo v elektronické podobě (nejde o naskenování tištěné formy) 
a jsou určeny k souvislému čtení na nějakém technickém zařízení. Uživatel se dostane k e-
knihám tak, že při zpřesňování dotazu vybere u typu dokumentu „e-knihy". 
 
 

 
Obr. č. 8: Portál Knihovny.cz – vyhledávání digitalizovaných publikací – zpřesnění dotazu 

pomocí typu výpůjčky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.knihovny.cz/
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Obr. č. 9: Portál Knihovny.cz – vyhledávání digitalizovaných publikací – odkazy na 

elektronické verze publikace v záznamu 
 
 
 
 

 
Obr. č. 10: Portál Knihovny.cz – vyhledávání digitalizovaných publikací – odkazy na digitální 

publikace v záznamu 
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2.2 Vyhledávání v digitálních knihovnách v ČR 
 
Odkazy na systémy Kramerius v jednotlivých knihovnách ČR: 
http://registrkrameriu.mzk.cz/ 
https://registr.digitalniknihovna.cz/ 
 
 

2.2.1 Registr digitalizace 
http://www.registrdigitalizace.cz/ 
 
Slouží pro evidenci digitalizovaných dokumentů v České republice, umožňuje rovněž 
sledovat informace o procesu zpracování jednotlivých dokumentů. Lze zde zjistit, zda byl 
konkrétní dokument vybrán k digitalizaci, zda probíhá jeho digitalizace či zda už byl 
zdigitalizován. Systém nabízí jednoduché I rozšířené vyhledávání. 
Odkazy v záznamech dovedou uživatele k digitalizované publikaci. Výsledky nelze omezit 
na díla s veřejnou dostupností. V masce pro rozšířené vyhledávání lze zadat dotaz 
v konkrétních polích. Jméno autora je zde nutné psát v pořadí příjmení a křestní jméno. 
 
 

 
Obr. č. 11: Registr digitalizace – odkazy na digitalizovaný dokument v záznamu 

 
 
 
Dobrovolné úkoly k samostatnému procvičování 

1. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Selské písně od Josefa Václava Sládka. 
2. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Americké obrázky od Josefa Václava    

Sládka. 
3. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Labyrint světa od J. A. Komenského. 
4. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Tyrolské elegie K. H. Borovského. 

 

http://registrkrameriu.mzk.cz/
https://registr.digitalniknihovna.cz/
http://www.registrdigitalizace.cz/
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2.2.2 Česká digitální knihovna – ČDK 
http://www.czechdigitallibrary.cz/ 
 
Česká digitální knihovna umožňuje vyhledávání v dokumentech obsažených v digitálních 
knihovnách provozovaných jednotlivými knihovnami v České republice. Doposud nepokrývá 
všechny digitální knihovny ČR, v současnosti umožňuje prohledávat 11 digitálních 
knihoven. 
 
Při vyhledávání lze obsah omezit na veřejné dokumenty. Neveřejné dokumenty jsou 
označeny ikonou zámku. 
 
 

 
Obr. č. 12: Česká digitální knihovna – nalezené výsledky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.czechdigitallibrary.cz/
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Obr. č. 13: Česká digitální knihovna – práce s plným textem 

 
Dobrovolné úkoly k samostatnému procvičování 

1. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Pohorská vesnice od Boženy Němcové. 
2. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci O dobrých lidech od Boženy Němcové. 
3. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Když slunéčko svítí od Josefa Václava     

Raise. 
4. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Zapadlí vlastenci od Josefa Václava 

Raise. 
5. Pokuste se najít volně dostupnou divadelní hru Lucerna od Aloise Jiráska.  

 
 

2.2.3 Digitální knihovny Národní knihovny v Praze 
 
https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny 
Národní digitální knihovna (Kramerius verze 5): https://kramerius5.nkp.cz/ 
    
Národní knihovna ČR provozuje zatím dvě digitální knihovny v systému Kramerius (verze 3 
a 5). Obsah obou databází není totožný.  Postupně jsou publikace z verze Kramerius 3 
převáděny do verze 5.  Obě verze nabízejí jednoduchou i pokročilou  vyhledávací (rešeršní) 
masku (interface) a prohlížení  rejstříků (abecedních seznamů). Verze 5 umožňuje hledání 
dokumentů z verze 3, ale je nutné zvolit „hledání ve staré digitalizaci“.  Systém Kramerius 
verze 5 je pro uživatele jednodušší a příjemnější než verze 3, proto se zaměříme na verzi 5.  
Systém Kramerius  umí vyhledávat i v plných textech naskenovaných dokumentů. 
Dokumenty označené zámkem jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům na 
počítačích Národní knihovny v Praze.   
 
 
 

https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny
https://kramerius5.nkp.cz/
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V prostředí Kramerius verze 5 (Národní digitální knihovna) je možné při vyhledávání 

- používat dvojité horní uvozovky pro vyhledávání pevného spojení (fráze), 
- používat logické operátory AND, OR a NOT, 
- hvězdičku jako náhradu za žádný či libovolný počet znaků, 
- otazník jako náhradu za právě jeden znak, 
- používat rejstřík autorů, názvů, klíčových slov, sbírek a jazyků (viz záložka 

„procházet“, je vhodné nastavit abecední řazení), 
- zadat dotaz v pokročilé vyhledávací masce, jež umožňuje nastavit hledání v určitém 

poli. 
 

Nalezené výsledky je možné třídit podle různých kritérií a zpřesnit dle: 
- dostupnosti  (veřejné a neveřejné), 
- typu dokumentu,  
- jazyka, autora,  
- sbírky, 

- roku vydání. 
 
Pro zobrazení plných textů ve verzi 3 je nezbytná instalace pluginu pro DjVu. 
 
 
 

 
Obr. č. 14: Národní digitální knihovna  (Kramerius verze 5)  – základní vyhledávání 
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Obr. č. 15 Národní digitální knihovna (Kramerius verze 5)  – pokročilé vyhledávání 

 
 

 
Obr. č. 16: Národní digitální knihovna (Kramerius verze 5) – plný text dokumentu 
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Obr. č. 17: Digitální knihovna Národní knihovny ČR (Kramerius verze 3) - vyhledávání 
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Obr. č. 18: Digitální knihovna Národní knihovny ČR (Kramerius verze 3)  - záznam 

s obrázky jednotlivých stránek 
 
 
Dobrovolné úkoly k samostatnému procvičování 

1. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Cikáni a jiná prosa od Karla Hynka 
Máchy. 

2. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Staré pověsti české od Aloise Jiráska. 
3. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Temno od Aloise Jiráska. 
4. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Poslední Čech od Josefa Kajetána Tyla. 
5. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci České hry od Jaroslava Vrchlického. 

 
 
 
 

2.2.4 Digitální knihovna Moravské zemské knihovny v Brně 
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ 
 
Vyhledávací rozhraní umožnuje prohledávat i digitální knihovny dalších institucí v České 
republice. Při vyhledávání nelze používat logické operátory ani znaky pro rozšíření. 
 
 
 
 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/


 

22  

 
 
 

 
Obr. č. 19: Digitální knihovna MZK – výběr digitální knihovny 

 
 
 

 
Obr. č. 20: Digitální knihovna MZK – práce s vyhledaným dokumentem 
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2.2.5  E-knihy Městské knihovny v Praze 
https://www.mlp.cz/cz/ 
E-knihovna: https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/ 
 
Městská knihovna v Praze nabízí k bezplatnému stažení celou řadu klasických 
beletristických děl. Publikace je možné hledat v katalogu knihovny přímo na hlavní 
webovské stránce, vyhledání lze omezit na e-knihy. Dokumenty lze číst nebo stáhnout, 
některé lze uložit v několika formátech. 
 

 
Obr. č. 21: Katalog Městské knihovny v Praze – možnost zpřesnění dotazu na e-knihy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mlp.cz/cz/
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
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Obr. č. 22: E-knihovna Městské knihovny v Praze – možnost stažení e-knihy v různých 

formátech  
 
Dobrovolné úkoly k samostatnému procvičování 

1. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Okresní město Karla Poláčka. 
2. Pokuste se najít volně dostupnou pohádku O Smolíčkovi od Boženy Němcové. 
3. Pokuste se najít volně dostupnou publikaci Kupec benátský od Williama 

Shakespeara. 
4. Pokuste se najít volně dostupný soubor novel Boží muka od Karla Čapka. 
5. Pokuste se najít volně dostupnou sbírku Elegie od Jiřího Ortena. 

 
 

2.2.6 Zajímavé projekty z oblasti digitalizace v zahraničí 
(Znalost těchto zdrojů není vyžadována u zkoušky.) 
 
World Digital Library 
https://www.wdl.org/en/ 
Zpřístupňuje kulturní dědictví ze 193 zemí světa. 
 
Europeana 
https://www.europeana.eu/portal/cs 
Umožňuje přístup ke kulturnímu dědictví v evropských knihovnách, muzeích, galeriích a 
archivech. Obsahuje asi 58 milionů digitálních objektů. 

https://www.wdl.org/en/
https://www.europeana.eu/portal/cs
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Manuscriptorium 
http://www.manuscriptorium.com/index.php?q=cs 
Evropská digitální knihovna psaného kulturního dědictví. 
 
Digital Public Library of America 
https://dp.la/ 
Zachycuje téměř 36 milionů jednotek z archivů, knihoven a muzeí v USA. 
 
Deutsche digitale Bibliothek 
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ 
Pokrývá téměř 32 mil. jednotek uchovávaných v německých kulturních a vědeckých 
institucích. 
 
Gutenberg 

https://www.gutenberg.org/ 

Začátky tohoto zahraničního projektu na zpřístupňování klasických literárních děl sahají do 

r. 1971. Nyní obsahuje více než 60 000 bezplatných e-knih. Je založen na dobrovolném 

doplňování volných děl.   

 
 

3 Elektronické informační zdroje pro vyhledávání vysokoškolských 
kvalifikačních prací 
 
(Uvedeným zdrojům věnujte pozornost. Součástí zkoušky je vyhledání vysokoškolské 
práce.) 
 
Tyto práce hledáme zejména zde: 

- portál Theses, 
- portál NUŠL, 
- Scholar Google. 

Pod pojmem vysokoškolské kvalifikační práce rozumíme bakalářské, diplomové, rigorózní 
a disertační práce, které vznikají na vysokých školách. Tyto práce patří do oblasti tzv. šedé 
literatury. 
 
Šedá literatura 
Jedná se o dokumenty vydávané prostřednictvím neoficiálních a neformálních publikačních 
cest, nejsou dostupné prostřednictvím tradičních distribučních kanálů. Např.: výzkumné 
a technické zprávy, preprinty, konferenční příspěvky, vysokoškolské kvalifikační práce 
(bakalářské, diplomové, disertační práce), průzkumy trhu, zprávy výborů různých 
organizací, vládní materiály, firemní literatura, interní dokumenty organizací, preprinty, 
nepublikované výukové dokumenty. Dnes vznikají tyto práce i v elektronické podobě. 
Objevují se snahy o budování elektronických archivů vysokoškolských prací. 
 
Hlavní znaky šedé literatury: 

- není běžně dostupná prostřednictvím knihkupectví a dalších tradičních kanálů, 
- obtížně se vyhledává, 
- obtížně se získává, 
- existují specifická pravidla pro zpřístupňování plných textů, 
- přináší nejčerstvější poznatky. 

http://www.manuscriptorium.com/index.php?q=cs
https://dp.la/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
https://www.gutenberg.org/
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3.1. NUŠL – Národní úložiště šedé literatury 
www.nusl.cz 
 
Projekt Národní technické knihovny v Praze pro zpřístupňování informací o šedé literatuře 
(nepublikované či polopublikované dokumenty) vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu 
a vzdělávání. Informace o projektu: https://nusl.techlib.cz/cs. 
 
Obsahuje nyní zejména informace o publikační činnosti ústavů Akademie věd ČR 
a vysokoškolských kvalifikačních pracích. Lze zde najít bibliografické informace 
o dokumentu, někdy také přímo plné texty, videa či cestu ke zdrojovým dokumentům. 
Výsledky hledání lze omezit pomocí typu dokumentu (vysokoškolské práce) 
a dostupnosti plného textu. 
 

 
Obr. č. 23: Národní úložiště šedé literatury – vyhledávání a výsledky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nusl.cz/
http://www.nusl.cz/
https://nusl.techlib.cz/cs
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Obr. č. 24: Národní úložiště šedé literatury – záznam s odkazem na původní záznam či do 

příslušného repozitáře 

 
Dobrovolné úkoly k samostatnému procvičování 

1. Najděte vysokoškolské práce o celoživotním vzdělávání. 
2. Najděte vysokoškolské práce o zdravé výživě. 
3. Najděte vysokoškolské práce o dřevěných mostech. 
4. Najděte vysokoškolské práce o obchodu s Čínou. 
5. Najděte vysokoškolské práce o syndromu vyhoření. 

 
 

3.2 Theses 
https://theses.cz 
 
Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací poskytuje informace o  bakalářských, 
diplomových a disertačních pracích, které vznikly na českých vysokých školách. Registr 
nepokrývá všechny univerzity. Některé práce jdou k dispozici zdarma v plném textu včetně 
posudků, jiné jsou přístupné pouze na dané vysoké škole. Vysokoškolské kvalifikační práce 
nelze zprostředkovat cestou meziknihovní výpůjční služby. Vyhledávání nelze omezit dle 
přístupnosti. Systém umožňuje vygenerování citací vysokoškolských prací. 
 
 
 
 

https://theses.cz/
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Vyhledávací možnosti: 

- velikost písmen nehraje roli, 
- systém sám doplňuje diakritiku, 
- systém hledá automaticky skloňované a časované varianty daného slova, 

     -    fráze: "virální marketing"  
          (nedoplňuje se diakritika a ohýbaná slova), 

- vyloučení slova z vyhledávání (operátor not) – pomlčka před vyloučeným slovem, 
např. banka –Komerční. 

 
 

 
Obr. č. 25: Portál Theses.cz – vyhledávání. 
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Obr. č. 26: Souborný katalog ČR: kombinace výsledků předchozích hledání 

 
Dobrovolné úkoly k samostatnému procvičování 

1. Najděte vysokoškolské práce o kvalitě života seniorů. 
2. Najděte vysokoškolské práce o inkluzi. 
3. Najděte vysokoškolské práce o výuce fyziky. 
4. Najděte vysokoškolské práce o stresu. 
5. Najděte vysokoškolské práce o výuce českého jazyka. 

 

3.3 Scholar Google 
https://scholar.google.cz 
 
Portál je zaměřen na vyhledávání odborné literatury české i zahraniční (knihy, články, 
disertace, technické a výzkumné zprávy, vysokoškolské kvalifikační práce). Prohledává 
zdroje pro vzdělávání a vědu od řady renomovaných vydavatelů, rovněž hledá v různých 
repozitářích (úložiště dokumentů v elektronické podobě). Pokrývá tedy běžnou odbornou 
i šedou literaturu. Pomocí tohoto vyhledavače lze najít i některé vysokoškolské práce, které 
nejsou zachyceny v portálu Thesis. K dispozici je rovněž rozšířená vyhledávací maska. 
Některé dokumenty jsou přístupné zdarma v plném textu, někdy jsou k dispozici pouze 
bibliografické informace. Vyhledávání nelze omezit na vysokoškolské práce. 
 
Aplikace nabízí stejné vyhledávací možnosti jako běžný Google: 

- Operátor OR – nutné psát velkými písmeny. 
- intitle:……..        

         Hledání daného výrazu probíhá pouze v názvech dokumentů. 
- Fráze – přesné slovní spojení: oboustranné horní uvozovky, např. "finanční 

gramotnost". 
- -….   Pomlčka před výrazem – vyloučení z vyhledávání (funkce operátoru NOT). 

Vzorec pro zadání dotazu – hledání vysokoškolské práce: 
Téma (diplomová OR bakalářská OR disertační OR disertace OR dizertační OR dizertace) 

https://scholar.google.cz/
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Dobrovolné úkoly k samostatnému procvičování 
1. Najděte vysokoškolské kvalifikační práce o didaktice matematiky. 
2. Najděte vysokoškolské kvalifikační práce o kávě. 
3. Najděte vysokoškolské kvalifikační práce o inkluzi cizinců na školách. 
4. Najděte vysokoškolské kvalifikační práce o integraci Vietnamců. 
     Příklad zadání:  

(integrace OR inkluze) Vietnamci (diplomová OR bakalářská OR disertační OR disertace 
OR dizertační OR dizertace) 

5. Najděte vysokoškolské kvalifikační práce o volnočasových aktivitách seniorů. 
6. Najděte vysokoškolské kvalifikační práce o bazální stimulaci. 
    Příklad zadání: "bazální stimulace" 
 
 

3.4 Další české zdroje pro vyhledávání vysokoškolských kvalifikačních prací 
 
Níže uvedené zdroje zahrnují vysokoškolské práce v omezené míře.  
 
Portál Knihovny.cz 
Některé knihovny (zejména univerzitní) sbíraly také vysokoškolské práce a katalogizovaly je 
do svých katalogů. Portál neumožňuje omezit vyhledávání na kvalifikační práce, je nutné 
uvést v dotazu typ práce. 
V jednoduché rešeršní masce lze zadat:  
Téma AND (bakalářsk* OR diplomov* OR diserta* OR dizerta* OR rigor*) 
 
Souborný katalog ČR (CASLIN) 
Tento katalog rovněž zachycuje vysokoškolské práce v omezené míře. Dotaz ani výsledky 
nelze zpřesnit na tento druh dokumentu. Při vyhledávání kvalifikačních prací je nutné 
postupovat takto: 
 
1. V dotazovacím jazyku CCL zadat dotaz dle tohoto vzoru: 
Téma and (bakalář* or diplomov* or diserta* or dizerta* or rigor*) 
 
2. Zadat postupně níže uvedená vyhledávání a výsledky zkombinovat: 

- téma bakalářsk*, 
- téma diplomov*, 
- téma di?erta*. 

Potom kliknout v základní vyhledávací masce na „předchozí dotazy”, zatrhnout všechna 
uvedená hledání, kliknout na „kombinovat”, vybrat operátor OR a spustit vyhledávání. Poté 
zatrhnout nový dotaz a kliknout na „zobrazit”. 
 
Katalog SKAT vysokoškolské kvalifikační práce neobsahuje. 
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3.5 Zahraniční zdroje pro vyhledávání šedé literatury (včetně vysokoškolských prací) 
 
CORE 
https://core.ac.uk/ 
 
DART – Europe 
https://www.dart-europe.org/basic-search.php 
 
NDLTD  - Networked Digital Library of Theses and Dissertations 
http://www.ndltd.org/ 
http://search.ndltd.org/ 
 
PQDT Open 
http://pqdtopen.proquest.com/search.html 
 
Science.gov 
https://www.science.gov 
 
 
 

4 Souhrn 
 
1. České časopisecké články lze hledat v těchto zdrojích: 
   - databáze ANL, 
   - databáze ANSKAT, 
   - české oborové databáze a některé databáze regionální literatury, 
   - portál Knihovny.cz, 
   - Scholar Google. 
 
2. České vysokoškolské kvalifikační práce lze hledat v těchto zdrojích: 
  - Theses, 
  - NUŠL, 
  - Scholar Google. 
  - Souborný katalog ČR – CASLIN (omezeně), 
  - portál Knihovny.cz (omezeně). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://core.ac.uk/
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
http://www.ndltd.org/
http://search.ndltd.org/
http://pqdtopen.proquest.com/search.html
https://www.science.gov/
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