
Elektronické informační zdroje



Hlavní body školení

• Základní informace o VK UJEP

• Co jsou EIZ 

• EIZ projekty na Univerzitě J. E. Purkyně

• Základy vyhledávání, tvorba dotazu

• Ebsco Discovery Service

• Jednotlivé databáze (ukázky, cvičení…) 



Vědecká knihovna UJEP

• Vznik v r. 2013  (Knihovna roku 2013)

• Služby knihovny (výpůjční služby, MVS, rešerše, EIZ, RK, EDS)

• Vybavení: self-check, PC studovny, projektor, návratový 
automat, knižní scanner, tiskárny, kopírky…

• Školení, akce…

http://knihovna.ujep.cz/index.php/sluzby
http://knihovna.ujep.cz/index.php/formular-registrovane
http://knihovna.ujep.cz/index.php/o-knihovne/personalni-slozeni/8-eds/452-vrablova
http://knihovna.ujep.cz/index.php/o-knihovne/personalni-slozeni/8-eds/448-masek
http://knihovna.ujep.cz/index.php/o-knihovne/personalni-slozeni/8-eds/448-masek


Co jsou EIZ

Elektronické informační zdroje (EIZ): 

• zahrnují předplatné významných vědeckých časopisů a 
publikací, které mohou studenti a vědečtí pracovníci zdarma 
používat jako aktuální zdroj ověřených a velmi ceněných
informací

• přináší konkrétní informace v podobě plného textu (fulltextu) 
článků časopisů, novin, sborníků, monografií, e-knih, 
statistických a ekonomických dat, průzkumů trhů, digitálních 
obrázků aj.

• jsou v elektronické podobě (na síti, DVD,CD-ROM atd.)

http://knihovna.ujep.cz/index.php/informacni-zdroje-vk/elektronicke-zdroje


Dělení EIZ

• Bibliografické - obsahují bibliograf. záznamy (autor, název, rok 
vydání apod., někdy doplněné abstraktem, vzácně i fulltext) 
článků z časopisů, knih, příspěvků z konferencí a dalších 
dokumentů 

• Plnotextové - obsahují samotné dokumenty (články, knihy, 
patenty apod.) v plném znění, občas časové embargo 

• Faktografické - obsahují konkrétní textové nebo číselné údaje 
(např. statistiky, adresáře firem) 

online X offline
jednooborové X multioborové 
retrospektivní X perspektivní X současné

licencované X nelicencované



Výhody licencovaných EIZ

• Záruka a jistota kvalitní informace (vydavatel)

• Ověřenost, pravdivost, relevance

• Prestiž (impact factor, citační ohlas)

• Finanční aspekt (pro UJEP)

• Příjemné uživatelské rozhraní, anotace, klíčová slova, citace, 
personalizace, aktuálnost dat, intuitivní vyhledávání

• FAQ, možnost využít pomoci knihovny, školení



Projekty EIZ na UJEP
• VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj (Oxford, Cambridge 

Journals STM, EBSCO Discovery Service)

• SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (Academic Search Complete -
Ebsco)

• Chemické elektronické informační zdroje pro VaV (Knovel)

• MENDELU RESEARCH LIBRARY (Academic Search Complete - Ebsco)

• Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd (EnviroNetBase, 
IOPscience)

• STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (Proquest)

• Nursing @ Ovid: Informační zdroje pro medicínu (Nursing@Ovid)



Přístup do EIZ

V síti UJEP: lze odkudkoliv přes web knihovny UJEP 

Mimo síť UJEP: nutnost přihlášení heslem

Při využití searchboxu EBSCO Discovery Service
(viz obrázek, odkaz na návod)

Po úspěšném vyhledání plného textu (v pdf, html) 
budete vyzváni k přihlášení. Přihlašovací údaje jsou
shodné s přihlašovacími údaji do STAGU. 

2.  přes proxy server (odkaz na návod)

knihovna.ujep.cz/elektronicke zdroje
http://knihovna.ujep.cz/index.php/rady-tipy-manualy
http://ciki.ujep.cz/index.php/Nastaven%C3%AD_proxy_serveru


Základy vyhledávání - tvorba dotazu

• Vyjasnit si, co vlastně hledám (články, fakta, citace, AJ x ČJ, klíčová slova, lokace…)

• Zvolit zdroj – využít všechny funkce databází (jednoduché x rozšířené), časové 
vymezení, personalizace (alerty, citace, ukládání, hledání…) 

• Vyhledat sousloví pomocí Booleovských operátorů (and, or, not), tzv. wildcards
(zástupné znaky: *,?,$, #), popř. proximitními operátory (within, near…)

čern*(ý,á,é), „“přesná fráze v přesném znění, wom$n (?) = woman, women

col##r = náhrada za více symbolů, přesná fáze „“

mnoho výsledků -> zpřesnit dotaz X rozšířit dotaz

A B BA A B

AND OR AND 

NOT

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhled%C3%A1vac%C3%AD_oper%C3%A1tory


Etika v EIZ

• Pouze pro vlastní potřebu (nevyužívat ke generování zisku)

• Ochrana proti plagiátorství (vodotisk, kopírování omezeno)

• Řádné citování dle platných norem, dodržování autorských 
podmínek práv a norem (užití jakékoliv myšlenky v odborné 
práci bez uvedení jejího autora je bráno jako plagiát)



Jak na citace v EIZ?

• Možnost automaticky generovat dle různých stylů

• Snaha o jednoduchost (Ebsco Discovery -1 klik)

• Doporučujeme využívat citační managery (např. Citace PRO, 
Endnote)

• Možnost exportování citací v univerzálních formátech (RIS, 
Ref…)

https://idp.ujep.cz/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1


Citační managery

• CitacePRO: je určen pro správu osobních bibliografických citací, je 
momentálně zdarma a online, odkaz

• Umožňuje prohledávat online zdroje, ukládat, organizovat, exportovat, 
importovat a formátovat citace a bibliografie 

• Až 6000 citačních stylů (ISO 690, APA, AMA, Chicago atd.)

• Zásuvné moduly do vyhledávačů: Chrome, Mozilla (vyhledá na webu citace z 
textu podle DOI, ISBN)

• Modul do Wordu (dokáže vkládat citace do textu a generovat seznam použité 
literatury)  

http://www.citacepro.com/


Dobré vědět…
• Open Access (model otevřeného přístupu k publikování): Directory of 

Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org/, 
Open Access v ČJ: http://www.openaccess.cz/

• Creative Commons (autor některá svá práva užívání přenechává veřejnosti, 
např. Wikipedie, Google+/Picasa, Tv-Al Jazeera, web MŽP…)

• Šedá literatura 

(http://nusl.techlib.cz, http://oatd.org/, ProQest Dissertations Thesses)

• Programy na odhalování plagiátů, např. http://theses.cz/, 
https://odevzdej.cz/

http://doaj.org/
http://www.openaccess.cz/
http://www.creativecommons.cz/
https://cs.wikipedia.org/
http://www.aljazeera.com/
http://www.mzp.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%A1_literatura
http://nusl.techlib.cz/
http://oatd.org/
http://search.proquest.com/dissertations/advanced?accountid=16287
http://theses.cz/
https://odevzdej.cz/


Možné hodnocení EIZ

Impact factor (IF)

• tzv. „měřítko vědecké kvality“

• ukazatel na základě citovanosti 
všech prací v daném období, 
každý rok nově vypracován

• možnost tendenčního 
zkreslování údajů

• max. 153.459 CANCER 
JOURNAL FOR CLINICIANS

• Kde zjistit? Journal Citation 
Reports (WOS) 

Citační index (CI)
• lze s jeho pomocí zjistit, zda 

daný výsledek výzkumu či 
myšlenka má vliv na vědeckou 
komunitu

• citační databáze Scopus a Web 
Science, jehož součástí 
je Journal Citation Reports

• často platí, že proslulí a 
významní vědci mají články s 
vyššími citačními indexy

Hirschův index…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Impakt_faktor
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?wsid=S2WdEzBJuJQeOyePUUn&ssid=&SID=S2WdEzBJuJQeOyePUUn&SID=S2WdEzBJuJQeOyePUUn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cita%C4%8Dn%C3%AD_index
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hirsch%C5%AFv_index


Rady, tipy, manuály



EBSCO Discovery Service

• Tzv. metavyhledávač (prohledává veškeré dostupné zdroje)

• Jedno vyhledávací pole na webu VK UJEP

• Implementován katalog knihovny

• Výsledky v jednom seznamu

• Záštita EBSCO (uživatelské rozhraní, support, FAQ)

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&authtype=ip&ugt=723731663C2635973746355632053E5221E362D36313699360E328E338133503&IsAdminMobile=N&encid=320771C67CC675C777C675C672C57CC731133203335339833083


Kontaktní informace

Bc. Jiří Mašek

Informační výchova a správa EIZ

jiri.masek@ujep.cz

tel.: 475 286 013 


