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Elektronické informační zdroje (EIZ)

 odborné, profesionálně zpracovávané informační zdroje 

(fondy) pro vědu, výzkum a výuku

 vznikají jako 

 primárně elektronické 

 digitalizací nebo 

 paralelně jako tištěné i v elektronické formě



PŘEDNOSTI EIZ
 přehlednost

 vyhledávací nástroje vč. fulltextových

 multimediální data

 jednoduchá aktualizace

 úspora nákladů na tvorbu (ano, ale…)

 rychlé kopírování se zachováním kvality

 snadná manipulace, přenositelnost

 snadné překládání

 přístup odkudkoliv a kdekoliv

 možnost stahování, tisku (ano, ale…)



DRUHY EIZ
Z hlediska popisu primárního dokumentu

 plnotextové

 abstraktové

 bibliografické (např. Art Index Retrospective: 1929-1984)

(…) 

Z hlediska oborového a tematického

 jednooborové

 multioborové

 univerzální



EIZ NA MENDELU
Jak se k nim dostat?

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

nebo

web MENDELU      Důležité odkazy

Knihovna a informační zdroje

Elektronické informační zdroje

nebo do vyhledávače zadat „Knihovna MENDELU elektronické 

informační zdroje“    

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




VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

V případě přihlašování mimo univerzitní kampus

webové stránky knihovny Informační centrum, Ústřední knihovna

Elektronické informační zdroje

vzdálený přístup proxy nebo VPN



EIZ NA MENDELU
 CAB Abstracts

 CAB eBooks

 FOODnet BASE

 CABI Compendia

 Animal Health and Production Compendium

 Horticulture Compendium

 FoodData Central



CAB Abstracts
Producent: CABI Publishing

Obory: zemědělství, lesnictví a příbuzné obory

 databáze je přístupná prostřednictvím platformy CAB Direct (nebo jiných)

 odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí

 publikace z více než 120 zemí v 50 jazycích vč. anglických abstraktů u všech 

 obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, 

zahradnictví, zemědělství, lesnictví, pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, ekologie, rozvoj 

venkova, veterinární medicína, potravinářství, lidská výživa atd. 

 více než 95 % záznamů obsahuje abstrakta, některé i odkazy k plným textům

 k indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus

 na MENDELU retrospektiva od roku 1910 – současnost

 CABICODES Words (QQ*)

https://www.cabi.org/what-we-do/publishing/


CAB eBooks

Producent: CABI Publishing

Obory: zemědělství, potravinářství, lesnictví a příbuzné obory

 plné texty knih vydavatelství CAB International

 obory: rostlinná výroba, živočišná výroba, botanika, zahradnictví, 

lesnictví, ekologie a klimatologie, rybářství a akvakultura, mikrobiologie a 

parazitologie, potravinářství, výživa, ekologie a klimatologie, rozvoj 

venkova atd. 

 Na MENDELU 2000–2016

https://www.cabi.org/cabebooks
https://www.cabi.org/cabebooks
https://www.cabi.org/what-we-do/publishing/




CABI Compendia

Producent: CABI Publishing

 interaktivní multimediální encyklopedie – referenční zdroje

 obsahují mapy, přehledové listy (datasheets), fotografie, ilustrace a plné texty článků

 terminologické slovníky

 zajišťují přístup k rozsáhlým uceleným odborným informacím z jednoho místa z oblastí:

 Animal Health and Production

 Horticulture

 Aquaculture

 Crop protection

 Forestry

 Invasive Species

https://www.cabi.org/what-we-do/publishing/


CABI Compendia

Datasheets

Přehledové listy s ucelenými informacemi o rostlinných druzích

 jména a jejich jazykové varianty

 ilustrace a fotografie

 rozšíření

 pěstování

 ekonomické a socioekonomické aspekty produkce, marketing…

 odkazy na relevantní literaturu 



Animal Health and Production Compendia

Producent: CABI Publishing

Obory: chov zvířat, veterinární medicína, potravinářství

 rozšíření, diagnostika, prevence a léčba infekčních, zoonotických a neinfekčních 

nemocí

 nemoci, patogeny a původci nemocí

 chov, ustájení a welfare

 genetika a šlechtění

 výživa a krmení

 management chovu hospodářských zvířat a pastvin

 dopad nemocí na ekonomiku živočišné výroby

 bezpečnost potravin, kvalita živočišných produktů v potravinovém řetězci, 

zajišťování kvality a bezpečnosti jednotlivých potravinářských výrobků

https://www.cabi.org/ahpc
https://www.cabi.org/ahpc
https://www.cabi.org/ahpc
https://www.cabi.org/ahpc
https://www.cabi.org/ahpc
https://www.cabi.org/what-we-do/publishing/


Horticulture Compendium
Producent: CABI Publishing

 Přehledové listy (datasheets) zahradních plodin (zelenina, ovoce, 
ořechy, byliny/koření, okopaniny, olejniny a luskoviny, len 
a konopí). 
 taxonomie
 fáze růstu
 biologie a ekologie
 genetika / základní kultivary
 hlavní škůdci / fyziologické choroby
 použití, množení, pěstování
 sklizeň, ošetření po sklizni
 nutriční hodnota, zpracování a obchod
 rostlinolékařství
 bezpečnost potravin

https://www.cabi.org/publishing-products/horticulture-compendium/
https://www.cabi.org/publishing-products/horticulture-compendium/
https://www.cabi.org/what-we-do/publishing/


FOODnetBASE

Producent: CRC Press / Taylor & Francis Group

Obory: potravinářství a potravinářské technologie

 plné texty knih

 rok vydání 1992–2016 

 seznam titulů v plném textu (katalog.mendelu.cz)

 rozšířené vyhledávání –

Fond: Elektronické knihy

Korporace: CRC

https://www.crcpress.com/
https://www.taylorfrancis.com/
https://katalog.mendelu.cz/search?qt=%7B%22and%22:%5B%7B%22in%22:%7B%22value%22:%5B13%5D%7D,%22field%22:%22documentFond%22%7D,%7B%22startsWithWords%22:%7B%22value%22:%22CRC%22%7D,%22field%22:%22field710%22%7D%5D%7D&type=complex


FoodData Central

Producent: Agricultural Research Service / 

U.S. Department of Agriculture

Obory: potraviny rostlinného a živočišného původu, jejich složení

Přístup: https://ndb.nal.usda.gov/index.html

 faktografická databáze

 rozšířená data o nutričním profilu a odkazy na související výzkum

https://www.ars.usda.gov/
https://www.usda.gov/
https://ndb.nal.usda.gov/index.html


EIZ multioborové – abstraktové a plnotextové

 Academic Search Ultimate

 ProQuest Central

 Scopus

 Web of Science

 Academic Complete (ProQeuest Ebook)

 ACS Publications (např. časopis Journal of Agricultural and Food 

Chemistry)

 De Gruyter eJournal STM Package

 Cambridge Journals Onoline – FULL Collection

 Science Direct

 SpringerLink

 Taylor & Francis Journals – Science & Technology Library

Collection

 Wiley Online Library



Academic Search Ultimate

Producent: EBSCO

Obory: multioborová

 na platformě EBSCOhost (cz verze)

 multioborová plnotextová a citační databáze

 řada záznamů a přístupem do plného textu

 na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887  

https://www.ebsco.com/e/cs-cz


ProQuest Central

Producent: ProQuest

Obory: multioborová databáze

 fulltextová, multimediální databáze

 plné texty disertačních prací 

 tematické kolekce z oborů:

 Science & Technology

 Art, Design & Architecture

 Health & Medicine

 History

 Business

 Social Sciences

 Literature & Language

https://about.proquest.com/


Scopus

Producent: ELSEVIER B. V.

Obory: multioborová databáze

 abstraktová a citační databáze

 odborné časopisy, knihy, konference, firemní literatura 

 Acta Univesitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

 součást i „Articles-in-Press“

 na MENDELU od r. 1960 – současnost 

https://www.elsevier.com/


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

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-platform/?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“

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

 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–)



Web of Science Core Collection



Plnotextové zdroje časopisů

 ACS Publications (např. časopis Journal of Agricultural and Food Chemistry)

 Cambridge Journals Online - FULL Collection

 De Gruyter eJournal STM Package

 Science Direct (Elsevier) (např. Meat Science)

 SpringerLink (např. časopis Journal of Food Science and Technology, Food 

Security, European Food Research and Technology)

 Taylor & Francis Journals - Science & Technol. Library Collection (např. 

časopis  Journal of Food)

 Wiley Online Library



Elektronické knihy
Academic Complete (ProQuest Ebook)

 virtuální knihovna e-knih

 přístup pro 1 současně pracujícího uživatele 

 výpůjčka na 14 dní

 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

 celá kolekce – předplatné (Czech ELib)

na webových stránkách knihovny je k dispozici podrobný návod







Elektronické knihy českých vydavatelů

BOOKPORT

On-line knihovna s tituly od českých nakladatelů.

 kolekce Business

 kolekce Technika

Díla nedostupná na trhu (DNNT)

České tištěné knihy, které již nelze zakoupit a které byly zdigitalizovány 

 Digitální knihovna Národní knihovny ČR (NK ČR)

 Digitální knihovna Knihovny Akademie věd ČR

 Digitální knihovna Moravské zemská knihovny (MZK)



České zdroje
Zemědělská, lesnická a potravinářská knihovna 

Antonína Švehly

Ústav zemědělské ekonomiky a informací http://primo.uzei.cz/ 

https://kas.uzei.cz/
https://kas.uzei.cz/
http://primo.uzei.cz/


České zdroje
ANL – výběr článků v českých novinách, časopisech a 

sbornících

ANL – souborná databáze výběrově zpracovaných článků a statí, 

které jsou obsaženy ve vybraných periodických zdrojích (noviny, časopisy) 

a sbornících, v menší míře v monografiích vydávaných na území ČR. 

http://aleph.nkp.cz/F

https://aleph.nkp.cz/F/TUSU26PPLK3VI7Y9KGT6TRXL5SDD85PMDD3PTIF2HCJ39UGUXH-41833?func=file&file_name=find-b&local_base=ANL
http://aleph.nkp.cz/F


Vyhledávání – základy tvorby rešeršního 

dotazu

1. upřesnit, co hledám?

2. určit klíčová slova (deskriptory  = descriptors, keywords, heading

words)

 Agrovoc – vícejazyčný zemědělský slovník pojmů

3. upřesnit je pomocí tezauru (řízený slovník) databáze, pokud ho 

má, např. CAB Abstracts

 Broader terms (BT) – obecnější pojem

 Narrower terms (NT) – užší pojem  

 Related terms (RT) – souvisí s jiným pojmem, ale není to jeho 

ekvivalent a mezi nimi není hierarchický vztah

 Used for – ekvivalentní vztah

http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/search


Základy tvorby rešeršního dotazu

Příklad Tezauru v databázi CAB Abstracts

"organoleptic trait*" or "organoleptic propert*“ or flavour or odour* or tenderness or 

palatability or taste



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



Booleovský operátor AND

Příklad 1

black AND white

výsledky budou obsahovat texty obsahující obě slova „black“ a „white“

počet výsledků bude relativně malý



Booleovský operátor OR

Příklad 2

black OR white

výsledky budou obsahovat texty, které obsahují slovo „black“ nebo „white“

počet výsledků bude vyšší než v příkladu č. 1



Booleovský operátor NOT

Příklad 3

black NOT white

výsledky budou obsahovat slovo „black“ a zároveň nebudou obsahovat slovo „white“



WILD CARDS

* rozšíření základu slova – najde všechny slova, která obsahují základ

plant* = plant, plants, plantlet, plantlets, planting, planted, plant-based,…

*action = extraction, fraction, substraction, interaction, reaction

$, #, ? zástupný znak nahrazující jeden znak ve slově

wom$n = woman nebo women; 

wom#n = woman nebo women; 

colo?r = color nebo colour



EBSCO Discovery Service (EDS)
Producent: EBSCO

 multivyhledávač neboli Discovery systém

 jedna platforma – 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

 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

http://www.ebscohost.com/


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. Katalogy knihovny

 Publikace od A do Z

 Souborný katalog MENDELU

 Díla nedostupná na trhu (DNNT)

 BOOKPORT

2. GOOGLE

http://uvis.mendelu.cz/katalog
http://www.google.cz/


VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ

Katalogy knihovny



Elektronická knihovna časopisů a knih 

Online publikace od A do Z



Knihovní katalog



Díla nedostupná na trhu (DNNT) 

 České tištěné knihy, které již nelze zakoupit a které byly zdigitalizovány. 

Jsou dosud chráněné autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti 

jejich autorů)

 Digitální knihovny: 

 Digitální knihovna Národní knihovny ČR (NK ČR)

 Digitální knihovna Knihovny Akademie věd ČR

 Digitální knihovna Moravské zemská knihovny (MZK)

 přihlásit účtem – přihlašovací jméno a heslo jako do UIS



Díla nedostupná na trhu (DNNT) 



Díla nedostupná na trhu (DNNT) 



Děkuji za pozornost.

Marija Šupicová

marija.supicova@mendelu.cz

mailto:marija.supicova@mendelu.cz

