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Elektronické informační zdroje
Přístup na adrese:

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

(www stránky MENDELU  Důležité odkazy 
Knihovna a informační zdroje)

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


Elektronické informační zdroje 
na MENDELU

● ERIC
● OECD iLibrary
● Academic Search Ultimate
● ProQuest Central
● Scopus
● Web of Science  
● Academic Complete Ebook Subscription (ProQuest Ebook Central)
● Science Direct
● SpringerLink
● Wiley Online Library



ERIC (Education Resources
Information Center)

Producent: EBSCO
Obory: pedagogiku, vzdělání a pedagogický 

výzkum

● plné texty časopisů, knih, konferenčních sborníků
● retrospektiva do roku 1880

https://www.ebsco.com/e/cs-cz
http://www.ebscohost.com/default.php
http://www.ebscohost.com/default.php


OECD iLibrary
● základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development)
● zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí 

formou časových řad a porovnání
● zaměření: ekonomie, demografie, práva, sociologie, vzdělávání, 

zdravotnictví, informačních technologie, přírodní vědy, životní 
prostředí, zemědělství a potravinářství, …

● e-knihy a kapitoly, tabulky a grafy, články, vícejazyčných shrnutí, 
výzkumné zprávy, …



OECD iLibrary



OECD iLibrary



Academic Search Ultimate
Producent: EBSCO
Obory: multioborová databáze

● multioborová plnotextová a citační databáze
● řada záznamů s přístupem do plného textu
● na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887

https://www.ebsco.com/e/cs-cz
http://www.ebscohost.com/default.php
http://www.ebscohost.com/default.php


CAB Abstracts
Producent: CABI Publishing
Obory: zemědělství, lesnictví a příbuzné obory vč. 

společenských věd

● sleduje odborné časopisy-serial cited, knihy, sborníky 
z konferencí

● více než 95% záznamů obsahuje abstrakta
● některé záznamy odkazy k plným textům
● k indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus
● na MENDELU retrospektiva od roku 1910 – současnost
● CABICODES Words

http://www.cabi.org/Default.aspx
http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/
http://www.cabi.org/Uploads/CABI/publishing/training-materials/additional-resources/cabi-code-guide.pdf


CAB Abstracts
CABICodes – ukázka



CAB Abstracts
CABICodes – ukázka



ProQuest Central

Producent: ProQuest
Obory: multioborová databáze
● plnotextová databáze
● multimediální databáze
● plné texty disertačních prací
● tržních zprávy z různých odvětví a zemí, profily firem a prům. odvětví
● novinové tituly, např. The Wall Street Journal a Los Angeles Times
● tematické kolekce databází z oborů: 

■ Science & Technology
■ Health & Medicine
■ the Arts
■ History
■ Business
■ Social Sciences
■ Literature & Language

http://www.proquest.co.uk/en-UK/


Scopus
Producent: ELSEVIER B.V.
Obory: multioborová databáze

● abstraktová a citační databáze
● sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu
● Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae

Brunensis
● součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press"
● na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home


Web of Science

Více o databázích na platformě WoS

● Web of Science Core Collection
● Current Contents Connect
● BIOSIS Citation Index (dříve Biological Abstracts)
● Data Citation Index
● Derwent Innovations Index
● MEDLINE
● Zoological Records
● KCI-Korean Journal Database
● SciELO Citation Index
● Russian Science Citation Index

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false


Web of Science Core Collection

Producent: Clarivate Analytics
Obory: multioborová databáze

● abstraktová a citační databáze
● impaktované časopisy včetně časopisů  s tzv. „Open Access“
● knihy
● sborníky z konferencí
● na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost

https://clarivate.com/


Web of Science Core Collection

Deset databází:
● Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd, 

1945–); 
● Social Sciences Citation Index (společenské vědy, 1977–); 
● Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy, 1977–)
● Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990–)
● Conference Proceedings Citation Index- Social Science  & Humanities

(CPCI-SSH)-- (1990– )
● Book Citation Index - Science (BKCI-S) (knihy, 2005–)
● Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) (knihy, 

2005–)
● Emerging Sources Citation Index (ESCI) (2015– )
● Index Chemicus (IC) (organická chemie, 1993–)
● Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) (chemické reakce, 

1986–)



Current Contents Connect
● abstraktová, multioborová databáze
● více než 9 600 titulů časopisů v 7 edičních řadách a 2 kolekcích
● aktualizace denně
● na MENDELU retrospektiva od roku 1998 – současnost

Ediční řady:
 Arts & Humanities
 Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 Clinical Medicine
 Engineering, Computing & Technology
 Life Sciences
 Physical, Chemical & Earth Sciences
 Social & Behavioral Sciences

Kolekce:
 Business Collection
 Electronics and Telecommunications Collection



● BIOSIS Citation Index (dříve Biological Abstracts)
 přírodní vědy (molekulární a buněčná biologie, farmakologie, endokrinologie, 

genetika, ekologie, botanika, zoologie, …)
 časopisy, knihy, sborníky z konferencí, zprávy, U.S. patenty od r. 1926

● Data Citation Index
 přírodní vědy, fyzika, společenské vědy, umění, humanitní vědy, víceoborové zdroje
 data z repozitářů

● Derwent Innovations Index
 databáze vynálezů a patentů
 inženýrské obory (chemie, elektrika, elektronika, mechanika) od r. 1963

● MEDLINE
 medicína, chemie, bioinženýrství, biofyzika, botanika, zoologie, životní prostředí, 

atd.
 časopisy, noviny, bulletiny, … 

● Zoological Reports
 zoologie, biologie, paleontologie, …
 časopisy, knihy, sborníky z konferencí, zprávy od r. 1864



● KCI-Korean Journal Database
 přehled výzkumu s nejvyšším dopadem v Jižní Koreji

● SciELO Citation Index
 přehled nových poznatků výzkumu z oblastí Latinské Ameriky, Španělska, 

Portugalska, Karibiku a Jižní Afriky

● Russian Science Citation Index
 nové poznatky vědy v ruských publikacích



Academic Complete Ebook
Subscription (ProQuest Ebook Central)

● virtuální knihovna e-knih
● přístup pro 1 současně pracujícího uživatele
● přírodní vědy i společensko-vědní obory
● příklady vydavatelů: CAB International, CRC Press, Springer, Wiley

& Sons, Elsevier, Academic Press, atd.
● vybrané tituly – souborný katalog MENDELU, trvalý nákup (projekt 

MERELI)
● celá kolekce – předplatné (Czech ELib)



Elektronické informační zdroje 
volně dostupné, příklady
Digital Education Resource Archive (DERA)

● https://dera.ioe.ac.uk/
● tvůrce: University College London, Institute of Education
● plné texty zveřejňované elektronicky britskými vládními a státními institucemi
● zaměření: výchova, vzdělávání, děti a rodina

peDOCS
● https://www.pedocs.de/
● oborový repozitář Německého institutu mezinárodního pedagogického výzkumu 

(DIPF - Leibniz Institute for Research and Information in Education)
● odborný repozitář pro pedagogiku a vědy o výchově

Eurydice
● https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_cs
● evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé 

a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice 
v celé Evropě.

https://dera.ioe.ac.uk/
https://www.pedocs.de/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_cs


Základy tvorby rešeršního dotazu

1. ujasnit si, co chci hledat
2. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords,  

headings words)
3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (and, 

or, not), wild cards (*, $, ...)
4. málo (hodně) vyhledaných záznamů zpřesnit dotaz



Základy tvorby rešeršního dotazu
Booleovské operátory
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Základy tvorby rešeršního dotazu
Booleovské operátory



* , $
Např. educat* = educate, educated, education, educational

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), proximitních operátorů  (N, W)
● hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek

http://www.ebscohost.com/


EBSCO Discovery Service (EDS)

● vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, 
na serveru vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme 
odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na 
mail

● 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)

Příliš mnoho záznamů – omezíme např.
● roky
● klíčovými slovy
● zeměpisem
● typy zdrojů
● tématy
● jazyky publikace



Vyhledávání plných textů

1. Souborný katalog MENDELU

2. Publikace od A do Z (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/
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Jana Kratochvílová
e-mail: kratoch@mendelu.cz
ÚVIS-Informační centrum

mailto:kratoch@mendelu.cz
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