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REŠERŠNÍ SLUŽBY - Vědecká knihovna UJEP

• Rešerše (Pro čtenáře) – objednávkový formulář, prezentace
https://knihovna.ujep.cz/cs/o-resersich

• Rešerše online školení
Kalendář akcí (hlavní stránka) / Vzdělávací akce (Pro čtenáře)

• Poskytování rešeršních služeb:
Akademičtí pracovníci, zaměstnanci UJEP zdarma - kompletní rešerše
Doktorandi zdarma (registrace v knihovně) – kompletní rešerše (individuální domluva) / 
konzultace
Studenti UJEP zdarma – metodické vedení (osobně/online)
Veřejnost  - placená služba dle ceníku VK UJEP

• Formulář Online konzultace https://knihovna.ujep.cz/cs/4663/online-konzultace

• Meziknihovní výpůjční služba MVS (Pro čtenáře) – knihy/články
https://knihovna.ujep.cz/cs/meziknihovni-vypujcni-sluzba-mvs

https://knihovna.ujep.cz/cs/o-resersich
https://knihovna.ujep.cz/cs/4663/online-konzultace
https://knihovna.ujep.cz/cs/meziknihovni-vypujcni-sluzba-mvs


CO JE REŠERŠE?

Rešerše, z franc. „recherche“: výzkum, bádání, vyhledávání

Rešerše představuje aktuální přehled odborné literatury o zkoumaném
tématu, na jejímž základě si utřídíte základní poznatky, východiska a získáte 
inspiraci pro vlastní práci.

Rešerše: proces x produkt

DRUHY REŠERŠE

• Bibliografická rešerše (seznam informačních pramenů)
• Kritická rešerše / literární rešerše (kritický přehled současných poznatků)



CO JE LITERÁRNÍ REŠERŠE?

Syntéza odborných informací v logickém sledu myšlenek s relevantními 
bibliografickými odkazy, nezaujatým a uceleným přehledem dosavadního 
výzkumu dané problematiky.

POSTUP LITERÁRNÍ REŠERŠE

• Chronologický 
• Tematický



REŠERŠNÍ CYKLUS

• Informační potřeba / informační požadavek
• Téma výzkumu
• Volba klíčových slov a odborné terminologie
• Formulace rešeršního dotazu
• Výběr informačního zdroje, typu dokumentů, časové vymezení
• Rešerše – vyhledávání v informačních zdrojích
• Vyhodnocení výsledků (formálně, obsahově)
• Zpracování výsledků



• Volba základních odborných termínů (klíčová slova), synonyma, slova 
nadřazená obecnějšího významu a podřazené speciální pojmy, ustálené 
fráze

• Odborná terminologie v cizím jazyce

Příklad: 
Magnetická úprava vody proti tvorbě úsad 
Klíčová slova: 
úprava vody, úsady, magnetické pole, denitrifikace spalin, SNCR, magnetická 
úprava vody; magnetic water treatment, magnetic field treatment, magnetic
field, water treatment, denitrification, SNCR 

Volba klíčových slov a odborné terminologie



Formulace rešeršního dotazu

• Vyhledávací systémy ve zdrojích (Nápověda / Help / Search Tips)
• Krácení slov (znaky ?, *, #), ustálená spojení („“)
• Použití logických (Booleovských) a pozičních (proximitních) operátorů

Booleovské operátory AND, OR, NOT

Proximitní operátory NEAR…

Příklad krácení slov (filo?ofie, knihovn*) a fráze („univerzitní knihovna“)
Příklad rešeršního dotazu na téma Informační výchova vysokoškolských studentů
(„informační vzdělávání“ OR „informační výchova“ OR „informační gramotnost“) 
AND („vysokoškolský student“ OR „univerzitní student“ OR student)



Výběr informačního zdroje
VŠKP – zdroj pro inspiraci

• Kvalifikační práce studentů UJEP: STAG / Katalog VK UJEP
https://arl.ujep.cz/arl-ujep/

• Národní registr kvalifikačních prací v ČR THESES.cz
https://theses.cz/

• Vysokoškolské kvalifikační práce Slovensko CRZP
https://cms.crzp.sk/

• Digitální knihovna kvalifikačních prací v Evropě DART EUROPE
https://www.dart-europe.org/basic-search.php

• Digitální knihovna kvalifikačních prací ve světě NDLTD
http://www.ndltd.org/

https://arl.ujep.cz/arl-ujep/
https://theses.cz/
https://cms.crzp.sk/
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
http://www.ndltd.org/


• Veřejné knihovny: vědecké knihovny všeobecné (Národní knihovna Praha), 
regionální vědecké knihovny (krajské a městské knihovny, např. SVKUL
https://katalog.svkul.cz/

• Vědecké knihovny speciální (Národní lékařská knihovna v Praze, Knihovna 
Akademie věd ČR, Národní technická knihovna v Praze)

• Odborné knihovny (vědeckovýzkumné ústavy), vysokoškolské knihovny, 
firemní informační střediska, knihovny odborných agentur a institucí
Vědecká knihovna UJEP https://arl.ujep.cz/arl-ujep/

• Souborný katalog Národní knihovny Praha www.caslin.cz
• Knihovny.cz - Katalog beletrie a odborné literatury https://www.knihovny.cz/

Výběr informačního zdroje
Katalogy knihoven

https://katalog.svkul.cz/
https://arl.ujep.cz/arl-ujep/
http://www.caslin.cz/
https://www.knihovny.cz/


• Elektronické informační zdroje na UJEP 
https://knihovna.ujep.cz/cs/databaze-dle-abecedy

• EBSCO Discovery Service
https://knihovna.ujep.cz/cs/ebsco-discovery-service

• Právní předpisy ASPI 
https://www.aspi.cz/

• Mediální databáze ANOPRESS
https://www.anopress.cz/

• Normy ČSN
https://csnonline.agentura-cas.cz/

Výběr informačního zdroje
Licencované zdroje Vědecké knihovny UJEP

https://knihovna.ujep.cz/cs/aspi-a-anopress

https://knihovna.ujep.cz/cs/databaze-dle-abecedy
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-periodik/recenzovane-casopisy
https://knihovna.ujep.cz/cs/ebsco-discovery-service
https://www.aspi.cz/
https://www.anopress.cz/
https://csnonline.agentura-cas.cz/
https://knihovna.ujep.cz/cs/aspi-a-anopress


• Google books https://books.google.cz/
• Google scholar https://scholar.google.cz/
• Recenzované a impaktované časopisy NK Praha

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-
periodik/recenzovane-casopisy

• Národní úložiště šedé literatury https://nusl.cz/
• Úřad průmyslového vlastnictví https://upv.gov.cz/informacni-zdroje
• Open Access DOAJ https://doaj.org/ a DOAB https://www.doabooks.org/
• Bibliografická databáze WorldCat https://www.worldcat.org/
• OECD https://www.oecd-ilibrary.org/

Výběr informačního zdroje
Volné zdroje a licencované zdroje

https://books.google.cz/
https://scholar.google.cz/
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-periodik/recenzovane-casopisy
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https://upv.gov.cz/informacni-zdroje
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https://www.oecd-ilibrary.org/
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