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ČZPB - Česká zemědělská a 

potravinářská bibliografie

• Obsahuje záznamy z periodik vydávaných v ČR 

od r. 1993.

• Roční přírůstek: asi 7000 záznamů.

• Oborové pokrytí: zemědělství, potravinářství, 

lesnictví, veterinární medicína a navazující 

vědní obory.

• Databázi buduje Knihovna Antonína Švehly v 

Praze, která je součástí Ústavu zemědělské 

ekonomiky a informací (ÚZEI).

• Záznamy jsou opatřeny deskriptory z tezauru 

AGROVOC (http://aleph.uzei.cz/F/?func=find-b-0&local_base=uzp10).

http://aleph.uzei.cz/F/?func=find-b-0&local_base=uzp10


ČZPB
Přístupy

Několik možností:

- Systém ALEPH:

http://aleph.uzei.cz

- Systém PRIMO:

https://primo.uzei.cz/

- Portál Knihovny.cz:

https://www.knihovny.cz/

http://aleph.uzei.cz/
https://primo.uzei.cz/
https://www.knihovny.cz/


ČZPB – ALEPH
Základní vyhledávání: http://aleph.uzei.cz

Záznamy článků hledejte v databázi 

Česká zemědělská a potravinářská 

bibliografie, nikoliv ve fondu 

Knihovny A. Švehly. Nezapomeňte 

vybrat správnou databázi - ČZPB.. 

http://aleph.uzei.cz/


ČZPB - ALEPH

Vyhledávací možnosti

Lze používat

- hvězdičku a otazník na konci slova při   

hledání různých tvarů daného slova,   

oba znaky nahrazují žádný a libovolný 

počet znaků,

- logické operátory AND, OR a NOT.



ČZPB – ALEPH
Výsledky – nastavení řazení



ČZPB – ALEPH
Výsledky – výběr záznamů ke stažení

Pokud si chceme naráz 

stáhnout záznamy vybrané 

při různých hledáních, je 

nutné záznamy postupně 

přidávat do schránky.



ČZPB – ALEPH
Pokročilé vyhledávání



ČZPB – ALEPH
Vyhledávání CCL



ČZPB – Primo
Jednoduché vyhledávání: https://primo.uzei.cz

Lze zde prohledávat kromě 

ČZPB i další databáze včetně 

zahraničních.

https://primo.uzei.cz/


ČZPB – Primo
Vyhledávací možnosti

• Systém prohledává více databází 

současně včetně ČZPB a zahraničních 

zdrojů.

• Při vyhledávání lze používat

- operátory AND, OR a NOT,

- hvězdičku jako náhradu za libovolný 

počet znaků,

- otazník jako náhradu za 1 znak.



ČZPB – Primo
Výsledky – možnost zpřesnění, omezení počtu



ČZPB – Primo
Výsledky – výběr a export vybraných záznamů



ČZPB – Primo
Pokročilé hledání

Možnost hledání 

v jednotlivých 

polích a využití 

logických 

operátorů.



ČZPB – Primo
Záznam



Zemědělský výzkumný ústav 

Kroměříž - katalog knihovny

• https://library.vukrom.cz/#!/

• Sídlo: Kroměříž.

• Zaměření ústavu: obiloviny.

• Katalog zachycuje knihy, časopisy, 

výzkumné a cestovní zprávy, 

publikační činnost pracovníků a články 

z odborných periodik.

https://library.vukrom.cz/#!/


Zemědělský výzkumný ústav
Jednoduché vyhledávání

Nepoužívat zde logické operátory ani hvězdičku jako znak pro rozšíření. 

Napsat buď na konci slova otazník (vyhledají se nejen záznamy, ale i 

hesla v rejstřících), nebo  kořen slova bez znaku pro rozšíření, systém 

sám najde slova se stejným slovním základem.



Zemědělský výzkumný ústav
Výsledky



Zemědělský výzkumný ústav
Export vybraných záznamů



Zemědělský výzkumný ústav
Rozšířené vyhledávání

Potřebujete-li 

hledat různé tvary 

příslušných slov, 

vyberte z nabídky 

„začíná na“ a 

napište kořeny 

hledaných slov či 

slova na konci 

s otazníkem.



Zemědělský výzkumný ústav
Expertní vyhledávání

Možnost kombinace různých polí a 

operátorů.

Lze zde:

- přidávat a ubírat pole,

- používat operátory AND, OR a 

NOT mezi řádky/poli,

- napsat do jednoho řádku více slov,

- hledat různé tvary slov napsáním 

kořenů slov.

.



Zemědělský výzkumný ústav
Rejstříky



Česká geologická služba 

(ČGS). Katalog knihovny.

• https://knihovna.geology.cz/Carmen/

• Knihovna má pracoviště v Praze, v Brně a v Kutné Hoře. 

• Zaměřuje se na literaturu z oblasti věd o Zemi. Knihovna 

převzala rovněž fond a databáze z oblasti environmentálních 

věd zrušené knihovny na Ministerstvu životního prostředí.

http://www.geology.cz/extranet/sluzby/knihovna

https://knihovna.geology.cz/Carmen/
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/knihovna


ČGS
Katalog knihovny

• https://knihovna.geology.cz/Carmen

• Katalog knihovny obsahuje rovněž  více než 62 000 

záznamů článků z oblasti geologie a 

environmentalistiky.

• Publikační činnost pracovníků ČGS není zachycena 

v katalogu, ale v samostatné databázi GeoPub.

• Hvězdičku pro pravostranné rozšíření lze použít 

pouze v základní a pokročilé vyhledávací masce, ale 

vždy pouze u jednoho slova.

https://knihovna.geology.cz/Carmen/


ČGS
Katalog knihovny - základní vyhledávání



ČGS
Katalog knihovny - pokročilé vyhledávání



ČGS
Katalog knihovny - kombinované vyhledávání



ČGS
Katalog knihovny - výsledky



ČGS
Katalog knihovny  - export vybraných záznamů



ČGS
Katalog knihovny - rejstříky



ČGS
GeoPub: http://www.geology.cz/app/gpb/publikace_ext.pl?tt_=p 



GEOBIBLINE

• https://geobibline.cz/cs/node/5

• Obsahuje více než 233 000 záznamů.

• Některé záznamy obsahují odkaz na plný text.

• Začátek projektu v r. 2008.

• Zachycuje knihy, periodika, mapy, 

vysokoškolské kvalifikační práce, audiovizuální   

dokumenty, staré tisky, grafiku, elektronické zdroje,  

články z časopisů, konferenční příspěvky.

• Tematické pokrytí: teoretická, fyzikální 

a sociální geografie, demografie.

• Zabudována do systému UKAŽ Univerzity Karlovy.

• Záznamy z této databáze nejsou začleněny do 

portálu Knihovny.cz.

https://geobibline.cz/cs/node/5


GEOBIBLINE
Vstupní web



GEOBIBLINE
Jednoduché vyhledávání



GEOBIBLINE
Vyhledávací možnosti

Lze zde používat:

- logické operátory AND, OR a NOT 

(psát velkými písmeny),

- * náhrada za libovolný počet znaků,

- ? náhrada za 1 znak,

- oboustranné horní uvozovky pro frázi.



GEOBIBLINE
Výsledky



GEOBIBLINE
Generování citací



GEOBIBLINE
Pokročilé vyhledávání



Bibliografická databáza Slovenské 

poľnohospodárské knižnice pri SPU  

v Nitre (dále Slovenská poľnohospodárské knižnica)

Hledáte-li články, je nutné při vstupu do 

databáze vybrat bibliografickou 

databázi.



Slovenská poľnohospodárské knižnica

Jednoduché vyhledávání



Slovenská poľnohospodárské knižnica

Rozšířené vyhledávání



Slovenská poľnohospodárské knižnica

Výsledky – nastavení zobrazení a zpřesnění



Slovenská poľnohospodárské knižnica

Výsledky – výběr záznamů k exportu či tisku



Slovenská poľnohospodárské knižnica

Výsledky – práce s vybranými záznamy



Slovenská poľnohospodárské knižnica

Slovník/abecední seznamy

Po kliknutí na 

tlalíčtko Odoslať

se vybrané heslo 

přenese do 

vyhledávací masky, 

kde lze dotaz dále 

specifikovat.



Slovenská poľnohospodárské knižnica

Summon: http://slpk.summon.serialssolutions.com/#!/

• Jsou zde integrovány zahraniční licencované 

databáze.

• Uživatel se i bez přihlášení dostane 

k bibliografickým záznamům a k některým    

plným textům s otevřeným přístupem.

• Není zde zabudována databáze slovenských článků.

• Operátory AND, OR a NOT psát velkými písmeny.

• Náhradní znaky lze psát na konci i uvnitř slova:

* libovolný počet znaků,

? právě 1 znak.

• Lze používat oboustranné horní uvozovky pro frázi.

http://slpk.summon.serialssolutions.com/#!/


Slovenská poľnohospodárské knižnica

Summon - základní vyhledávání

Cesta k rozšířené vyhledávací masce



Slovenská poľnohospodárské knižnica

Summon - výsledky

Podrobný bibliografický záznam 

včetně abstraktu.



Slovenská poľnohospodárské knižnica

Summon – práce s vybranými výsledky



Slovenská poľnohospodárské knižnica

Summon – rozšířené vyhledávání

Možnost kombinace polí a operátorů.



Slovenská lesnícka a drevárska knižnica 

pri Technickej univerzite vo Zvolene 

(SLDK)

https://www.library.sk/arl-sldk/sk/index/

Rovněž záznamy článků ze slovenských 

periodik.

Summon:

https://sldk.summon.serialssolutions.com/#!/

Integrovány zahraniční licencované 

databáze. Není zde zapojen katalog se 

záznamy slovenských článků.

https://www.library.sk/arl-sldk/sk/index/
https://sldk.summon.serialssolutions.com/#!/


SLDK
Jednoduché vyhledávání



SLDK
Výsledky



AGRICOLA
https://agricola.nal.usda.gov/

• AGRICOLA = AGRICultural OnLine Access

• Databázi buduje National Agricultural 

Library (NAL) v Beltsville v USA.

• Obsahuje více než 6 milionů záznamů.

• National Agricultural Library    

Thesaurus – NALT:

https://agclass.nal.usda.gov/

• Pro pravostranné rozšíření používat 

otazník.

https://agricola.nal.usda.gov/
https://agclass.nal.usda.gov/


AGRICOLA
Vstup do databáze článků



AGRICOLA
Základní vyhledávání

• Nefungují zde logické operátory.

• Je možné používat oboustranné 

horní uvozovky pro frázi.



AGRICOLA
Výsledky (ze základního vyhledávání)



AGRICOLA
Pokročilé vyhledávání



AGRICOLA
Výsledky (z pokročilého vyhledávání) 



AGRICOLA
Zkrácený záznam



AGRICOLA
Úplný záznam



AGRICOLA
Tezaurus NALT – vyhledávání deskriptorů

Hledání článků prostřednictvím 

výrazů/deskriptorů z tezauru může 

usnadnit hledání a vést k relevantním 

výsledkům.



AGRICOLA
Tezaurus NALT – výsledky hledání

Vhodné výrazy z tezauru je nutné 

přepsat do vyhledávací masky. 

Systém neumožňuje automatický 

přenos výrazu z tezauru do rešeršní 

masky.



AGRICOLA
Tezaurus NALT – záznam deskriptoru



AGRICOLA
Hledání přes rejstřík autorů



AGRICOLA
Abecední seznam autorů

Po odkliknutí jména autora se 

objeví záznamy jeho prací.



AGRIS
https://agris.fao.org/agris-search/index.do

• Agricultural Science and Technology 

Information System.

• Databáze obsahuje asi 14 milionů záznamů 

od 461 poskytovatelů v 90 jazycích.

• Zachycuje články, knihy, kapitoly z knih, 

data a šedou literauru (vědecké a technické 

zprávy, konferenční příspěvky).

• Databázi buduje FAO – Food and Agriculture 

Organization of United Nations.

https://agris.fao.org/agris-search/index.do


AGRIS
Vyhledávací možnosti

Lze používat oboustranné horní uvozovky pro frázi.

Není k dispozici help.

Ze zkušeností vyplývá, že lze zde používat

- hvězdičku na konci slova jako náhradu za libovolný 

počet znaků,

- otazník na konci slova jako náhradu za 1 znak,

- operátory AND a OR,

- deskriptory z tezauru AGROVOC.



AGRIS
Vyhledávání



AGRIS
Výsledky



AGRIS
Záznam



AGRIS
Pokročilé vyhledávání



AGRIS
Výsledky z pokročilého hledání



FAO - The Food and 

Agriculture Organization

https://www.fao.org/home/en

•Organizace pro výživu a zemědělství 

Spojených národů.

•Vydává celou řadu publikací, které jsou 

k dispozici ke stažení zdarma.

https://www.fao.org/home/en


FAO
Vyhledávání na webu včetně publikací



FAO
Výsledky



LIVIVO

https://www.livivo.de/

• Portál je zaměřen na oblast life science. 

Pokrývá tyto tematické oblasti: lékařství, 

výživa, environmentální a zemědělské vědy.

• Obsahuje více než 53 miliony záznamů.

• Vznikl v r. 2015 spojením portálů MEDPILOT a 

GreenPILOT.

• Portál buduje a spravuje Deutsche 

Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) -

Informationszentrum Lebenswissenschaften.

https://www.livivo.de/


LIVIVO
Vyhledávací možnosti

Lze používat:

- operátory AND, OR a NOT (psát jen velkými 

písmeny),

- * náhrada za libovolný počet znaků,

je možné psát pouze na konci slova,

- ? náhrada za 0–1 znak, používat výhradně uvnitř 

slova,

- oboustranné horní uvozovky pro frázi.

Systém sám automaticky hledá další tvary slov a 

výrazy v dalších jazycích.



LIVIVO
Základní vyhledávání



LIVIVO
Výsledky



LIVIVO
Podrobný záznam - details



LIVIVO
Práce s vybranými záznamy



LIVIVO
Pokročilé vyhledávání

Možnost kombinace polí a operátorů.



Biodiversity Heritage Library
https://www.biodiversitylibrary.org/

• Digitální knihovna děl vydaných od 15. do 

21. století.

• Bezplatný přístup asi k více než 60 mil. 

naskenovaných stran z 284 000 sv.

• Při vyhledávání lze zde používat operátory 

AND, OR a NOT (psát velkými písmeny), 

hvězdičku pro pravostranné rozšíření a 

oboustranné horní uvozovky pro frázi.

• Buduje: Smithsonian Libraries and Archives 

ve Washingtonu.

https://www.biodiversitylibrary.org/


Biodiversity Heritage Library
Základní vyhledávání



Biodiversity Heritage Library
Výsledky



Biodiversity Heritage Library
Dokument



Biodiversity Heritage Library
Pokročilé vyhledávání



Biodiversity Heritage Library
Prohlížení abecedních seznamů – jména autorů



BAZA AGRO
agro.icm.edu.pl

• Bibliografická databáze obsahuje  přes 800 000 

záznamů článků z 1 010 polských časopisů, které 

vycházejí v polštině nebo v angličtině. Asi 97 600 

záznamů obsahuje odkaz na volně přístupný plný 

text článku.

• Záznamy obsahují klíčová slova v polštině i 

angličtině Databáze tematicky pokrývá kromě 

zemědělství také veterinární medicínu, ekonomii 

potravin, gastronomii, životní prostředí, toxikologii 

a agroturistiku.

http://agro.icm.edu.pl/


BAZA AGRO
Vyhledávání



BAZA AGRO
Vyhledávací možnosti

Help je zatím k dispozici pouze v polštině.

Je možné používat:

- logické operátory AND, OR a NOT (psát     

velkými písmeny),

- * jako náhradu za libovolný počet znaků na 

začátku, uvnitř a na konci slova,

- ? jako náhradu za jeden znak,

- “  “ pro frázi/pevné slovní spojení.



BAZA AGRO
Výsledky

Pokud pracujete v angličtině, 

některé funkce nefungují. Je 

proto někdy nutné přepnout 

na polštinu.



BAZA AGRO
Záznam



AgEcon
https://ageconsearch.umn.edu/?ln=en

• Vznik v r. 1995.

• Databáze umožňuje bezplatný přístup k plným 

textům working papers, konferenčním příspěvkům a 

časopiseckým článkům.

• V současnosti zachycuje asi 167 000 dokumentů.

• Jsou zahrnuty dokumenty v různých jazycích, ale 

musejí mít název a abstrakt v angličtině.

• Obsah databáze je rovněž k dispozici v databázi 

RePec.

• Databázi buduje Waite Library při University of 

Minnesota.

https://ageconsearch.umn.edu/?ln=en


AgEcon
Jednoduché vyhledávání



AgEcon
Vyhledávací možnosti

Nápověda není v databázi k dispozici. Ze 

zkušeností vyplývá, že při hledání lze 

používat:

•* na konci slova jako náhradu za  

neomezený počet znaků,

•oboustranné horní uvozovky pro frázi,

•logické operátory AND, OR a NOT.



AgEcon
Výsledky

Možnost přenastavení 

zobrazení či zpřesnění 

výsledků..



AgEcon
Nastavení zobrazení či zpřesnění výsledků



AgEcon
Pokročilé vyhledávání

Možnost kombinace polí a operátorů.



AgEcon
Záznam s odkazem na plný text



Kontakt

PhDr. Martina Machátová

Moravská zemská knihovna v Brně

Tel.: 541 646 170

E-mail: machat@mzk.cz


