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konzultaci lze domluvit na: 

iv@upol.cz nebo bis@upol.cz

585 631 722, 585 631 744

Novinky vždy na FB skupině I LOVE E-ZDROJE UPOL

mailto:iv@upol.cz
mailto:bis@upol.cz
mailto:bis@upol.cz
https://www.facebook.com/pg/I-Love-E-zdroje-Upol-105972074317112/groups/?ref=page_internal


Co nabízíme:

➢ Elektronické informační zdroje – ezdroje.upol.cz

➢Online zdroje s omezeným přístupem

➢Meziknihovní výpůjční služba

➢Rešerše ( pro zaměstnance a studenty 

doktorských studií

➢ Individuální konzultace a školení

➢ Skupinové školení (výuka v KUP, na fakultách, 

předmět FIF/EIZ pro Bc., Mgr. i doktorandy)



Informační vzdělávání

➢ Skupinová školení v Knihovně UP, na fakultách, i 
jednotlivé obory

➢ Školení na míru ( dle oboru, tématu, domluvy)

Co školíme? 

✓ Elektronické informační zdroje a práce s nimi (rešeršní 
strategie, vyhledávací techniky a nadstavbové funkce)

✓ Citace, citační etika, citační manažer Citace PRO Plus a 
plagiátorství

✓ Publikační činnost - porozumění procesu recenzního 
řízení a systému hodnocení vědy v ČR, problematika 
Open Access



Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

➢ požadavky přes web. formulář (http://mvska.jdem.cz, 

email mvs@upol.cz nebo písemná tištěná objednávka 

osobně v kanceláři č. 162 v přízemí Zbrojnice)

➢ MVS ze zákona bezplatná, ale poštovné/balné se platí –

většinou 50,- za knížku z ČR. Zahraniční knížky za 200,-

➢ Elektronické články a e-knihy se neposílají žadatelům 

online v PDF, ale jejich vytištěná kopie. Platba za tisk 

článku podle počtu stran (2 x 3,-Kč/stranu)

http://mvska.jdem.cz/
mailto:mvs@upol.cz


Práce s databázemi – jak začít?

➢ Stanovit klíčová slova 

➢ Ujasnit si, co hledám? (druh dokumentu, jazyk, časové rozmezí apod.)

➢ Jak budu hledat? ( rešeršní strategie, využití Booleovských a 
proximitních operátorů, ladění dotazu – použití filtrů, pokročilých 
vyhledávacích technik)

➢ Kde budu hledat? (volně dostupné zdroje, licencované)

➢ Práce s vyhledanými záznamy – uložení, tisk, sdílení, atd.

➢ Citování dokumentů – generátory citací, citační manažer – import a 
export citací, uložení a třízení dokumentů

➢ Citační analýza – citovanost článků, autorů, kvalita a prestiž odborných 
časopisů



Klíčová slova

Sociální sítě – fenomén moderní doby, nová choroba 
závislosti?

➢ sociální sítě, internet, elektronická média, Facebook, Twitter, 

➢ YouTube, Instagram, online hry, virtuální realita, 

➢ děti, mládež, závislost, závislost na internetu, nemoci závislosti, patologické 
závislosti, volný čas

Social network sites - phenomenon of modern times, a new disease of the
background?

➢ social networking, internet, electronic media, Facebook,Twitter,

➢ YouTube, Instagram, online games, virtual reality,  

➢ children, youth, addiction, pathological dependence, leisure



Booleovské operátory

závislost AND sociální sítě

mládež OR adolescenti OR dospívající

závislost NOT (drogy OR alkohol)



Proximitní operátory 

➢Krácení slov (truncation) – používá se znak *
nebo #

➢ knih* kniha, knihovní, knihovna, knihovnický, 
knihovnice, …

➢ Zástupné znaky (wild cards) – používá se znak ? 
nebo #

➢univer?ita univerzita i universita

➢ wom?n woman i women



Kde hledat?

➢Volně dostupné zdroje:

▪ knihovní katalogy – Katalog UP, VKOL, 

▪ portály – knihovny.cz, Karlsruher Virtueller Katalog

▪ registry – Google Scholar, theses.cz, NUŠL - Národní 

uložiště šedé literatury, Networked Digital Library of 

Theses and Dissertations

➢ Licencované zdroje – omezené přístupem

▪ Portál: https://ezdroje.upol.cz – zdroje určené výhradně 

pro studenty a zaměstnance UPOL

https://ezdroje.upol.cz/


https://ezdroje.upol.cz

➢ Seznam databází, které má UP předplacené

➢ Předplatné ještě neznamená, že je přístup 
neomezený 

➢Multivyhledávač EBSCO Discovery Service (EDS)

➢ E-časopisy a e-knihy na UPOL

➢Užitečné zdroje

➢ Shibboleth & VPN



Možnosti vyhledávání v databázích 

➢ Základní (Basic Search) a pokročilé vyhledávání

(Advanced Search)

➢ Rejstříky (ověření klíčových slov přes tezaurus databáze) 

➢ Práce se záznamy uložení do schránky, stahování 

plných textů článků, Full Text Finder, tisk, sdílení apod.

➢ Možnost registrace s sebou přináší trvalé uložení 

záznamů, nastavení alertů, uložení vyhledávání, sdílení 

složky atd.  



Děkuji za pozornost.

Tento seminář je realizován v rámci projektu OPVVV - Zkvalitnění schémat 
Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace, 

CZ.02.2.69/0.0/19_073/0016713.


