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Elektronické informační zdroje na 

MENDELU

Přístup na adrese:

http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje

(www stránky MENDELU  Knihovna a informační zdroje 

Informační centrum, Ústřední knihovna  Elektronické 

informační zdroje)

http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje


Elektronické informační zdroje na 

MENDELU oborové

Přírodní vědy

 CAB Abstracts

rostlinná a živočišná výroba, genetika, veterinární medicína, lesnictví, 

krajinářská a zahradní architektura, odpadové hospodářství, ekologie            

a ekologické zemědělství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, 

lidská výživa, atd.

 Environment Complete

zemědělství, energie, obnovitelné energetické zdroje, přírodní zdroje, 

geografie, znečištění  a odpadové hospodářství, technologie ochrany 

prostředí, environmentální právo, veřejná politika, městské plánování, atd.

 Green File

globální klimatické změny, green building (ekologické bydlení), znečištění 

prostředí, trvale udržitelné zemědělství, obnovitelné energetické zdroje, 

recyklace, atd.



Elektronické informační zdroje na 

MENDELU oborové

Společenské vědy

 EconLit with Full Text

ekonomie, finance, management, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární 

teorie, atd.

 Business Source Complete

obchod, finance, management – profily firem, případové studie, SWOT 

analýzy, ekonomické zpravodajství zemí, atd.

 Regional Business News

regionální obchodně zaměřené publikace pokrývající metropolitní 

a venkovské oblasti USA

 OECD iLibrary
socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad 

a porovnání; detailní data o obratu, přidané hodnotě, produkci, provozních 

přebytcích, rozvoji, ceně práce, investicích



Elektronické informační zdroje na 

MENDELU multioborové

Přírodní a společenské vědy

 Web of Science Core Collection

 Scopus

 Academic Search Complete

 ProQuest Central

přírodní vědy (biologie, medicína, zemědělství, chemie, genetika, …), 

technické vědy (strojírenství, stavebnictví, materiály, telekomunikace, 

počítačová věda, informační systémy,…), společenské a humanitní vědy 

(ekonomie, pedagogika, sociologie, historie, archeologie, umění, 

architektura, jazykověda,…)



České databáze článků

 Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (ÚZEI)
● obory: zemědělství, lesnictví, potravinářství, zemědělská ekonomie,...

● publikační činnost na území ČR v časopisech, novinách, sbornících, 
knihách,...

● volně přístupná databáze

http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp02

http://primo.uzei.cz/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=
uzei&tab=bibliografie&

 ANL - Výběr článků v českých novinách, časopisech a 
sbornících
● obory: multioborový zdroj

● vybrané bibliografické záznamy z titulů zpracovávaných krajskými a 
odbornými knihovnami a z titulů původně zpracovávaných Národní 
knihovnou ČR

http://aleph.nkp.cz/F/33N9C1LR7RTQICKTBUTT7BYT1PGB5VU7KB1IQ2C
G9TGLPUJDB9-01398?func=file&file_name=find-b&local_base=ANL

 Jednotná informační brána (JIB) – české články

● české články z vybraných zdrojů – seznam zdrojů

http://www.jib.cz/

http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp02
http://primo.uzei.cz/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=uzei&tab=bibliografie&
http://aleph.nkp.cz/F/33N9C1LR7RTQICKTBUTT7BYT1PGB5VU7KB1IQ2CG9TGLPUJDB9-01398?func=file&file_name=find-b&local_base=ANL
http://www.jib.cz/V/7EXRSYFBM5ESQHQPGN21569Q9N4FI7FBH3GU6TLI71TKDIHTVR-00977?func=quick-1-details&group_number=000008422&type=DETAILS&no_bases=000000023
http://www.jib.cz/


Úvod do vyhledávání v elektronických 

informačních zdrojích (EIZ)
Základy tvorby rešeršního dotazu

1. ujasnit si, co chci hledat

2. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, 
keywords, headings words)

3. upřesnit je pomocí tezauru databáze

 Broader terms (BT) – hierarchicky nadřazený 
deskriptor 

 Narrower terms (NT) – hierarchicky podřazený 
deskriptor

 Related terms (RT) – asociovaný deskriptor (souvisí 
s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah 
ekvivalence ani hierarchie)

 Used for – ekvivalentní vztah



Úvod do vyhledávání v elektronických 

informačních zdrojích (EIZ)
Základy tvorby rešeršního dotazu

Příklady použití TEZAURU

"heritage tourism"



Úvod do vyhledávání v elektronických 

informačních zdrojích (EIZ)
Základy tvorby rešeršního dotazu

4. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských 

operátorů (and, or, not), proximitních operátorů (near, 

same, adj, w/ ...), wild cards (*, $, ...). 

Použití proximitních operátorů a wildcards si 

ověřit  v HELP dané databáze

5. málo (hodně) vyhledaných záznamů zpřesnit dotaz



Základy tvorby rešeršního dotazu 

Booleovské operátory

A BC

AND



Základy tvorby rešeršního dotazu 

Booleovské operátory

A B

OR



Základy tvorby rešeršního dotazu 

Booleovské operátory

NOT

A B

C



Vzdálenost dvou slov od sebe v rámci textu: 

 Vyhledávací platforma OVID SP

Operátor ADJn, kde n je maximální počet slov mezi 

hledanými výrazy

Např. heritage* ADJ5 tourism* (mezi hledanými slovy je pět 

nebo méně slov )

The studies were comprised of qualitative interviews with local 

inhabitants and representatives in tourism, politics and

heritage conservation together...

Základy tvorby rešeršního dotazu 

Proximitní operátory



Vzdálenost dvou slov od sebe v rámci textu: 

 Vyhledávací platforma EBSCO – operátory N a W

Operátor Nn – mezi hledanými slovy je n maximální počet slov 
a nezáleží na pořadí hledaných slov. 

Např. heritage* N5 tourism*

In the process of tourism development at cultural heritage
sites, social pressure and environmental problems...

Operátor Wn – mezi hledanými slovy je n maximální počet 
slov a záleží na pořadí hledaných slov. 

Např. heritage* W5 tourism*

The article focuses on the Cultural Heritage: Education -
Science - Preservation - Integrated in Tourism...

Základy tvorby rešeršního dotazu 

Proximitní operátory



* , $

Např. plant* = plant, plants, plantlet, plantlets, 

planted ,  ... 

wom$n = woman, women

Základy tvorby rešeršního dotazu 

Wild Cards



Ebsco Discovery Service (EDS)

Producent: EBSCO

 discovery systém
 na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé 

zdroje (EIZ, knihovní katalogy, ...)
 vyrušení duplicitních záznamů
 při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, 

NOT)
 hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek
 vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný 

disk, na server vydavatele – k vyhledaným záznamům se 
dostaneme odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo 
si poslat na mail, export do správce bibliografických citací

 u některých záznamů přímý link do plného textu
 možnost generovat citaci určité publikace
 A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného 

textu



Ebsco Discovery Service (EDS)



Ebsco Discovery Service (EDS)



Ebsco Discovery Service (EDS)



Ebsco Discovery Service (EDS)



Ebsco Discovery Service (EDS)



Ebsco Discovery Service (EDS)



Ebsco Discovery Service (EDS)

omezíme



Ebsco Discovery Service (EDS)

Příliš mnoho záznamů – omezíme např.

 roky

 klíčovými slovy

 zeměpisem

 typy zdrojů

 tématy

 jazyky publikace



Vyhledávání plných textů

1. Souborný katalog MENDELU

2. A to Z publikace (EDS)

3. GOOGLE

https://katalog.mendelu.cz/
http://atoz.ebsco.com/Titles/11550?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en
http://www.google.cz/


Elektronické informační 

zdroje na MENDELU

Děkuji za pozornost

Jana Kratochvílová

ÚVIS – Informační centrum

kratoch@mendelu.cz

mailto:kratoch@mendelu.cz

