
Vyhledávání
v e-zdrojích na téma 

Vaší 
bakalářské/diplomové 

práce



Knihovna
http://knihovna.mup.cz



point.mup.cz



Zdroje a služby knihovny

 Klasické tištěné zdroje
– monografie, skripta, periodika, 

závěrečné práce

 Elektronické zdroje
 bibliografické (katalogy knihoven, 

článkové bibliografie)
 Faktografické, plnotextové 

(plnotextové databáze, digitální 
knihovny a čítárny open access 
zdrojů)

 vyhledávací nástroje na Internetu

 Klasické služby
– Výpůjční (MVS, MMVS), referenční, 

bibliografické rešeršní, reprografické

 Elektronické služby
 návazné služby e-katalogů –

rezervace, prodlužování
 zpřístupňování elektronických 

informačních zdrojů (databáze, 
virtuální archivy)



Než začnu vyhledávat

 TÉMA – vědět, CO CHCI NAJÍT  - rozsekat na klíčová slova, 
fráze (jazyk, čas, typ materiálů, termíny v angličtině, 
připravit si synonymní tvary,
pokusit se vyjádřit vztah mezi klíčovými slovy)

 CÍL – PRO JAKÉ ÚČELY VYHLEDÁVÁM a JAKÝ MÁM CÍL 
 chci zjistit, co vychází za oborové zdroje
 chci se dostat ke konkrétním textům, knihám

 VOLBA INFORMAČNÍHO ZDROJE – katalogy, databáze, 
specializované zdroje, volný internet



Než začnu vyhledávat

VYHLEDÁVACÍ STRATEGIE

 Rostoucí perla (od obecného ke konkrétnímu - přidávání 
výstižných klíčových slov = zužování)

 Osekávání (od konkrétního k obecnému = rozšiřování)
 Stavební kameny (skládání dílčích dotazů a jejich výsledky 

dohromady)



E-zdroje
 Katalog všech knih, časopisů, CD na MUP

Článkové databáze
 Zahraniční  (EBSCO, JSTOR)

 lze použít i vzdáleně mimo síť školy – přihlašování přes čtenářské 
konto

 České (Anopress, ASPI)
 jen v knihovně

Sbírka zahraničních e-knih
 Cambridge core

 lze použít i vzdáleně mimo síť školy – přihlašování přes čtenářské 
konto



Katalog

Vyhledávání
Prodlužování, 
vzdálený přístup k e-zdrojům



Katalog



Katalog



Katalog-čtenářské konto









Dobré rady při vyhledávání

znaménka ? * (nahrazují 1 a více znaků)
 wom?n

Najde pojmy woman, women

•securit*
Najde pojmy security, securities …

• Operátory AND, OR, NOT



Dobré rady při vyhledávání

Management and finance

Management or finance

Management not finance





Jak začít vyhledávat

Potřebuji nastudovat materiály k tématu –
Popírání holocaustu

 Promyslím klíčová slova
 Holocaust, holokaust, šoa, antisemitismus, židovská 

otázka, popírání holocaustu
 Holocaust denial, jewish holocaust

 Vyberu vhodný zdroj pro vyhledávání
 Katalogy, EBSCO, Cambridge core, volný web-

specializované zdroje



Info zdroje na MUP - JSTOR



Info zdroje na MUP - EBSCO









Cambridge Core



Info zdroje na MUP - Anopress



 Jednotná informační brána 
http://www.jib.cz

 vyhledávání knih, článků, časopisů v ČR i 
zahraničí

 Souborný katalog - Caslin http://www.caslin.cz
 České knihovny https://www.knihovny.cz/

 vyhledávání zároveň v několika knihovnách v ČR

Užitečné souhrnné české informační zdroje



Těšíme se na Vás!


