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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 oborové

Ekonomika, obchod, marketing a mangement
v zemědělství, potravinářství a dalších oborech 
spojených se zemědělstvím

• CAB Abstracts (CABI Publishing)

• CAB eBooks (CABI Publishing)

• Food Science and Technology Abstracts
(International Food Information Service (IFIS))

http://www.cabi.org/Default.aspx
http://www.cabi.org/Default.aspx
http://www.ifis.org/


CAB Abstracts

 sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí

 obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin 
a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, 
genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj 
venkova, turistika, zemědělská ekonomika,  obchod, 
management, veterinární medicína, lidská výživa atd.

 např. Rymanov, A. Differential land rent and agricultural 
taxation. Agricultural Economics (Zemedelska Ekonomika). 
2017, 63(9), 421-429. ISSN 0139-570X.

 retrospektiva na MENDELU od roku 1910 –



CAB eBooks

 plné texty knih ve formátu pdf

 zemědělství a příbuzné obory vč. zemědělské ekonomiky, 
marketingu a managementu

 např.

 retrospektiva na MENDELU od roku 1999 –



Food Science 

and Technology Abstracts

 sleduje okolo 5 475 odborných časopisů a další relevantní zdroje 

(příspěvky ve sbornících z konferencí, patenty, thesis, …)

 obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika,  

statistika, management, strojírenství, balení potravin, 

alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko

a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, atd. 

 např. Dunn, R. A. and B. Hueth. Food and agricultural industries: 

opportunities for improving measurement and reporting.

American Journal of Agricultural Economics. 2017, 99(2):

510-523. ISSN 0002-9092

 retrospektiva na MENDELU od roku 1969 –



Elektronické informační 

zdroje oborové

Ekonomie, obchod marketing, management, ... v EIZ 
společensko-vědního zaměření

• EconLit with Full Text (EBSCO)

• Business Source Ultimate (EBSCO)

• Regional Business News (EBSCO)

• FAOSTAT (FAO)

http://www.ebsco.com/
http://www.ebsco.com/
http://www.ebsco.com/
http://www.fao.org/home/en/


 ECON LIT with FULL TEXT

 ekonomie a finance, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární 
teorie, atd.

 časopisy v plném textu, např. American Economic Review, 
Journal of Economic Literature, and Journal of Economic 
Perspectives

 15 plných textů knih, including The Handbook of World Trade

 plné texty neanglických časopisů

 BUSINESS SOURCE ULTIMATE

 světová databáze zaměřená na obchod

 plné texty nebo abstrakta předních odborných periodik 

 retrospektiva od r. 1886

 REGIONAL BUSINESS NEWS

 obsahuje regionální obchodně zaměřené publikace pokrývající 
metropolitní a venkovské oblasti USA



FAOSTAT

http://www.fao.org/faostat/en/#home

 statistická databáze organizace FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations)

 obsahuje statistická data a faktografické informace z oblasti 
zemědělství a potravinářství:

 produkce komodit rostlinných a živočišných
 export a import zemědělských produktů
 bezpečnost potravin, spotřeba potravin, výroba a obchod, 

složení stravy, přístup k potravinám, potravinová pomoc a 
dětská výživa, statistické zprávy zemí o pokroku při 
dosahování snížení hladu

 ceny

http://www.fao.org/faostat/en/#home


Elektronické informační 

zdroje multioborové

 WEB of SCIENCE CORE COLLECTION (Clarivate Analytics)

 SCOPUS (ELSEVIER B.V.)

 ACADEMIC SEARCH ULTIMATE (EBSCO)

 PROQUEST CENTRAL (ProQuest)

 SCIENCE DIRECT (ELSEVIER B.V.)

 SPRINGER LINK (SPRINGER)

 TAYLOR & FRANCIS JOURNALS - BUSINESS MANAGEMENT & 
ECONOMICS COLLECTION (Taylor & Francis)

 WILEY ONLINE LIBRARY (John Wiley & Sons)

 JSTOR (ITHAKA)

 ACADEMIC COMPLETE EBOOK SUBSCRIPTION, PROQUEST 
EBOOK CENTRAL (dříve ebrary) (ProQuest)

 DE GRUYTER OPEN (De Gruyter)

 DOAJ (Directory of Open Access Journals)

https://clarivate.com/
http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
https://www.ebsco.com/
https://www.proquest.com/
http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
https://www.springer.com/
https://taylorandfrancis.com/
https://www.wiley.com/
https://www.ithaka.org/
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html
https://www.degruyter.com/
http://www.doaj.org/


Web of Science

 Web of Science Core Collection
 Current Contents Connect



Web of Science Core

Collection

 abstraktová a citační databáze
 okolo18 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů  s tzv. „Open 

Access“
 databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1900
 cca 180 000 sborníků z konferencí
 na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost

 osm 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-)

 Emerging Sources Citation Index (oblat přírodních, společenských               
a humanitních věd od r. 2015, bude rozšířeno o roky 2005–2014) – tzv. 
„čekatelé“ na Impact Factor

 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –)

 Conference Proceedings Citation Index- Social Science  & Humanities
(CPCI-SSH)-- (1990 – )

 Book Citation Index (2005 – )

 Index Chemicus (organická chemie; 1993 –)

 Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 –)



Current Contents Connect

 abstraktová, multioborová databáze
 aktualizace denně
 na MENDELU retrospektiva od roku 1998 – současnost
 sedm edičních řad a dvě kolekce:

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



Scopus

 abstraktová a citační databáze

 sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní 
literaturu

 součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" 

 knihy – seznam

 patenty z 5 patentových úřadů (US Patent & Trademark 
Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World 
Intellectual Property Organization, UK Intellectual Property 
Office)

 na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0016/91123/Scopus_books_21_06_18.xlsx


Academic Search Ultimate

● multioborová plnotextová a citační databáze

● recenzovaná (peer-reviewed) periodika

● řada časopisů v plném textu

● na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887



ProQuest Central

 plnotextová, multimediální databáze

 typy publikací: vědecké časopisy, knihy, sborníky z 
konferencí, disertační práce, noviny (např. Wall Street 
Journal, The New York Times, Financial Times), atd.

 tržní zprávy z různých odvětví a zemí, profily firem a prům. 
odvětví

 tematické kolekce databází ze 160 oborů, např.: 
 Science & Technology
 Health & Medicine
 Arts
 History
 Business
 Social Sciences
 Literature & Language



• Science Direct
 obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …
 na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu

• Springer
 obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …
 na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost 

• Taylor & Francis
 obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …
 na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost 

• Wiley
 obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …
 na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům 

článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i 
starší)



• JSTOR

 Arts & Sciences I – ekonomie, obchod, politické vědy, sociologie, 

vzdělávání, historie, jazykověda a literatura 

 Arts & Sciences II – ekonomie, obchod, politické vědy, sociologie, historie

 Arts & Sciences IV – právo, politické vědy, obchod, psychologie, 

vzdělávání

 Arts & Sciences VI – ekonomie, obchod, politické vědy, vzdělávání

 Arts & Sciences VII – ekonomie, obchod, politické vědy, humanitní obory, 

 Arts & Sciences IX – ekonomie, obchod, politické vědy

 Arts & Sciences X – ekonomie, obchod, vzdělávání, sociologie

 Business I Collection, Business II Collection, Business III Collection –

součástí kolekcí Arts & Sciences I, II, IV, VI, VII, IX, X 

 Business IV Collection

 Mathematics & Statistics – matematika, statistika

archiv digitalizovaných plných textů
časopisy digitalizované od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici 

(moving wall) 2 – 5 let do současnosti

http://about.jstor.org/content/arts-sciences-i
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-ii
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-iv
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-vi
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-vii
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-ix
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-x
http://about.jstor.org/content/business-i
http://about.jstor.org/content/business-ii
http://about.jstor.org/content/business-iii
http://about.jstor.org/content/business-iv
http://about.jstor.org/content/mathematics-statistics


ProQuest Ebook Central

(dříve ebrary)

• od r. 2011 součástí společnosti ProQuest

• knihy od renomovaných vydavatelů (Emerald Group, John 
Wiley & Sons, Cambridge University Press, MIT Press, 
Elsevier, ...)

• trvalý nákup – knihy z oblasti zemědělství, potravinářství, 
ekonomie a managementu

• půjčování na čtečky



Academic Complete Ebook

Subscription (dříve ebrary)

• název kolekce e-knih z ProQuest Ebook Central

• od r. 2011 součástí společnosti ProQuest

• knihy od renomovaných vydavatelů (Emerald Group, John 
Wiley & Sons, Cambridge University Press, MIT Press, 
Elsevier, Palgrave Macmillan, Routledge, ...)

• nákup 2018 – 2022 – ekonomie a obchod, humanitní 
vědy, biologie a fyzika, medicína, informační 
technologie, inženýrství a technologie, historie 
a politické vědy, právo, sociální vědy, náboženství 
a filosofie, literatura a jazykověda, umění a pedagogika

• půjčování na čtečky



Časopisy v režimu tzv. 

otevřeného přístupu

De Gruyter

• Open Access Journals

• Sciendo

 vydavatel vědeckých časopisů a knih

 jen v angličtině

 dostupné online v plném textu

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

 vědecké oponované časopisy

 dostupné online v plném textu

 různé obory v mnoha jazycích

 v současnosti (25. 11. 2018) 12 325 titulů časopisů

https://www.degruyter.com/dg/page/open-access
https://www.sciendo.com/


Základy tvorby rešeršního 

dotazu

1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, 
subject headings)

2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje)

 Broader terms – hierarchicky nadřazený deskriptor 

 Narrower terms – hierarchicky podřazený deskriptor

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

 Used for – ekvivalentní vztah

3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů 
(AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME, ...), 
wildcards (*, $, ...)

4. málo (hodně) vyhledaných záznamů zpřesnit dotaz



ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO 

DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY



ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO 

DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY



ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO 

DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY



Základy tvorby rešeršního 

dotazu – wild cards

* , $

Např. manage* = manage, manageability, managed, 
management, manager,  ... 

wom$n = woman, women



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

http://www.ebscohost.com/


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



EndNote basic

 správce bibliografických citací

 dostupný online

 celkový počet uložených citací – cca 50 tis.

 připojování příloh (plný text) k bibliografickým záznamům 

(max. 2 GB)

 přednastavené citační styly vč. ISO 690 – více jak 3 300

 přímé vkládání citací z citačního manažeru do Wordu

 sdílení citací mezi kolegy

 návod na vyhledávání

http://wokinfo.com/media/mtrp/enw_qrc_cz.pdf


EndNote basic



EndNote basic

Prohledávání knihovních katalogů vybraných organizací (Online Search), 

vložení nového záznamu (New Reference), import záznamů z databází 

(Import References)



EndNote basic

Sdílení složek (Manage Sharing), jejich přejmenování (Rename), odstranění 

(Delete), vytvoření nové složky (New Group)



EndNote basic

Správa příloh, zjištění dostupné velikosti místa pro ukládání příloh



EndNote basic

Tvorba bibliografických citací (Bibliography), nainstalování doplňku (Plug-In) 

pro přímé citování do textového editoru, např. Word (Cite While You Write)



Zotero

Bezplatný nástroj pro generování a správu citací. Nabízí různé typy 

citačních stylů, umožňuje tvorbu vlastních citačních stylů, import 

záznamů z databází, internetu či externích zdrojů.

Více o nástroji:

https://www.zotero.org/

http://uvis.mendelu.cz/icuk-citace-a-citovani#sprava%20citaci

https://www.zotero.org/
http://uvis.mendelu.cz/icuk-citace-a-citovani#sprava%20citaci


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/


Databáze pro výběr časopisů 

dle oborů vhodných pro 

publikování výsledků

 Journal Citation Reports

 SCImago Journal & Country Rank



Journal Citation Reports

(JCR)

● měřítko kvality (významnosti) vědeckých časopisů

● svědčí o celkové kvalitě časopisu, nikoliv o kvalitě (citovanosti) 

jednotlivých článků (autorů)

● sleduje impact factor časopisů (IF = jak často je „průměrný 

článek“ publikovaný v časopise, citován v určitém roce)

● vypočítává se dělením počtu současných citací článků, 

publikovaných ve dvou předcházejících letech, počtem článků 

publikovaných ve dvou předcházejících letech, tj. např. 160 

článků publikováno v časopise v letech 2015-2016 bylo citováno 

80 v roce 2017 

● Impact faktor:  80/160 = 0,5

● 2 části:   

 JCR Science Edition (od r. 1998)

 JCR Social Sciences Edition (od r. 1998)



Journal Citation Reports

(JCR)

Časopisy můžeme třídit 

podle kategorií (Select

Categories), vydavatele 

(Publisher) nebo země 

vydání 

(Country/Territory), výše 

kvartilu (JIF Quartile) 

nebo zda jsou Open 

Access (vazba na 

HORIZON 2020). 

Můžeme hledat IF 

konkrétního časopisu 

(Go to Journal Profile)



Pokud má 

časopis IF např. 

7, znamená to, že 

každý jeho článek 

byl v období 

minulých dvou let 

citován průměrně 

7x.



Median impact factor je definován jako střední hodnota impakt 

faktoru pro daný obor.



SCImago Journal & Country 

Rank

SJR = SCImago Journal Rank (http://www.scimagojr.com/) 

Metrika databáze SCOPUS

Můžeme hledat SJR konkrétního časopisu (Journal Search),  listovat všemi 

časopisy (Journal Rankings),  kdy jich je v současné době ze všech vědních 

oblastí (přírodní  i společenské vědy) 28 606 (ke dni 27. 11. 2017),  vybírat 

si ze seznamu časopisů      z určitého vědního oboru (Subject Category) 

nebo podle zemí, kde časopis vychází (Region/Country).

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


SCImago Journal & Country 

Rank
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