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rešeršní strategie

jak hledat knihy

jak hledat články 

jak hledat na webu

služby knihoven
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Informační potřeba 

(PROČ)

Proč potřebuji informace 

(za jakým účelem)

• Vysokoškolská kvalifikační práce

• Vědecká práce, výzkum, grant, patent

• Seminární práce



Informační požadavek 

(CO)

slovní formulace dotazu v přirozeném jazyce 

celé věty, neplnovýznamová slova, emotivní výrazy,

možno využít i v online vyhledávání (Google, Ask aj.)

• Co vlastně potřebuji najít (teorie, metody, 

přehledy, srovnání, strategie, praxe, příklady …)

• Mám nějaké omezení tématu
• časové

• jazykové

• druhové

• geografické

• Co už vím/nevím o tématu



Informační zdroj (KDE)

Katalogy knihoven

Odborné databáze

WWW zdroje 

Konzultace s odborníky



Informační dotaz 

(JAK)

Selekční jazyk – formální, strojový, 
jednoznačný

Klíčová slova, předmětová hesla 
(hesláře), slova z tezauru (PSH)

Rešeršní strategie

Vyhledávací rozhraní

Operátory – Booleovské, proximitní

Omezení rešerše



Významová slova

• klíčová slova, slovní spojení, fráze – hlavně 
podstatná jména

• synonyma a příbuzné výrazy

• pravopis, spelling (angličtina: ang x amer)

• vynechat příliš obecná a abstraktní slova

• vynechat stop – slova 

(např. předložky, spojka aj.- on, in, as, the, at..)

• hierarchie v pojmech



Rešeršní strategie

Strategie stavebních kamenů

Skládání dílčích dotazů (např. pomocí operátorů).

Strategie rostoucí perly

Postupné rozšiřování dotazu a doplňování o další 

klíčová slova (např. pomocí referencí). 

Strategie osekávání

Široký dotaz postupně zužován, upřesňován.



Vyhledávací rozhraní

Jednoduché (Basic)  

příkazový řádek

Pokročilé (Advanced)

vyhledávání z více polí

Expertní (Expert) 

vytváření složitějších dotazů

Prohlížení (Browse)

10



Operátory

logické operátory
AND všechna zadaná slova, oba výrazy současně
OR kterékoliv ze slov, alespoň jedno ze slov
(AND) NOT žádné ze slov, vyloučí zadané slovo

poziční operátory (proximitní, distanční)
určují pozici i vzdálenost zadaných slov

nezávisle na pořadí

v přesně určeném pořadí

(př. same, near, with) 

znaky pro rozšíření (krácení), zástupné  
( př. ?,  *,  # )

fráze - zadaná slova dáme do uvozovek „ ……”
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Rešerše

• zadání (zkušebního) dotazu 

• vyhledání záznamů

• hodnocení výsledků (relevance 
formální a obsahová)

• vyladění dotazu, nespokojit se jen 
s jedním hledáním



Vyhodnocení vyhledaných  

záznamů

Počet záznamů – není možné předem stanovit

určitý počet

• velké množství – příliš obecné

• žádný výsledek  

špatná klíčová slova

příliš komplikovaný dotaz

žádný výskyt ve vybraném zdroji 

Relevance – formální, obsahová

13



Struktura  záznamu

• název článku 

• autor  

• zdrojový dokument

• typ dokumentu

• jazyk

• rok

• deskriptory

• klíčová slova

• Abstrakt

• ISBN/DOI

• adresy autorů

• nakladatelské údaje



www.citace.com



rešeršní strategie

jak hledat knihy

jak hledat články 

jak hledat na webu

služby knihoven

16



Nová stránka knihovny ČVUT



ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT

http://knihovna.cvut.cz

Centrální pracoviště

Nová budova NTK – Praha 6, Technická 6

Výpůjční pult: 2.NP

Studovna: 5. NP

Vstup na průkaz ČVUT nebo ISIC

• Lokální knihovny

FJFI – Praha 1, Břehová 7

FD – Praha 2, Horská 3

FBMI – Kladno, Sítná 3105
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Přístup do online katalogu



Host - jen vyhledat a prohlížet záznam

Přihlásit se - půjčit, prodloužit nebo rezervovat 



Prohlížení

Základní PokročiléZ více polí



řezné nástroje
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Stav jednotky:

Volná – možné půjčit ve studovně nebo 

rezervovat

Sklad – nutno objednat

Půjčená – možné rezervovat

Prezenčně – nelze půjčit

Deponovaná – možné objednat MVS
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Jméno čtenáře

Po přihlášení do uživatelského konta je možné:

• prodlužovat aktuální výpůjčky

• rezervovat vybraný dokument

Přehled aktuálních výpůjček

Seznam všech předchozích výpůjček

Seznam požadavků na výpůjčku (rezervace)
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E - BOOKS

• Katalog Ústřední knihovny ČVUT

Flexibooks:  e-výpůjčky českých knih 

• Odborné databáze v síti ČVUT

Elsevier

Springer

Wiley

• Databáze - E - knihy

Ebrary

Knovel

Ebook Library – EBL : krátkodobé výpůjčky e-knih
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EBRARY
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KNOVEL
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KDE HLEDAT ČLÁNKY

• Databáze v sítí ČVUT 

• Internet

• EDD
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Přístup do databází



Katalogy a databáze
K vyhledávání informací můžete využít:

• Katalog knihovny

• Digitální knihovna (repozitář)

• Vyhledávač SUMMON

• Přehled databází: 

Katalog EIZ, Abecední seznam, Podle oborů

• Hledáte: e-knihy, časopisy, vysokoškolské závěrečné práce, 

normy, patenty, statistické údaje, právní informace (ASPI)

• Jak můžete vyhledávat informace z domova? Vzdálený 

přístup : Brána EIZ, Shibboleth, VPN

http://knihovna-web.civ.cvut.cz/index.php/cs/vyhledavani/hledam/e-knihy
http://knihovna-web.civ.cvut.cz/index.php/cs/vyhledavani/hledam/casopisy
http://knihovna-web.civ.cvut.cz/index.php/cs/vyhledavani/hledam/zaverecne-prace
http://knihovna-web.civ.cvut.cz/index.php/cs/vyhledavani/hledam/normy
http://knihovna-web.civ.cvut.cz/index.php/cs/vyhledavani/hledam/patenty
http://knihovna-web.civ.cvut.cz/index.php/cs/vyhledavani/hledam/statisticke-informace
http://knihovna-web.civ.cvut.cz/index.php/cs/vyhledavani/hledam/pravni-informace-aspi
http://knihovna-web.civ.cvut.cz/index.php/cs/vzdaleny-pristup#brana
http://knihovna-web.civ.cvut.cz/index.php/cs/vzdaleny-pristup#shibboleth
http://knihovna-web.civ.cvut.cz/index.php/cs/vzdaleny-pristup#vpn


Vzdálený přístup - Brána EIZ



vyberte si 

informační zdroj

odhlášení



Metavyhledávač SUMMON

Vyhledává informace v odborných informačních 

zdrojích, které jsou dostupné pro ČVUT:

knihovní katalog

odborné databáze

elektronické knihovny

institucionální repozitář ČVUT

volně dostupné odborné zdroje



Přístup

Vyhledávání v SUMMONu je volně dostupné bez přihlašování!

ALE:

přístup k plným textům je jen pro uživatele z ČVUT:

přímý přístup

IP adresa ČVUT

VPN (pro zaměstnance)

vzdálený přístup 

Brána EIZ - autorizace



Summon – základní vyhledávání

„aluminum alloys“ AND inoculation



Summon – pokročilé vyhledávání

Omezení rešerše

inoculation

„aluminum alloys“

Pole:  předmětová 

hesla

Pole: název
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• ScienceDirect (Elsevier)

• SpringerLink

• Wiley Online

• IEEE

• EBSCO

ODBORNÉ  DATABÁZE
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Prohlížení (Browse)

Vyhledávání (Search)

základní

pokročilé (advanced search)

expert search

Vyhledávání v polích – autor, titul, zdrojový dokument, klíčové slovo, 

abstrakt, reference, ISBN/ISSN, pracoviště autora

Logické operátory OR, NOT a AND NOT je nutné zapisovat VELKÝMI 

PÍSMENY.

Poziční operátory:

W/n – nezávisí na pořadí

Pre/n – pevně stanoveno - první slovo předchází druhé

Použití zástupných znaků:

Otazník (?) může nahrazovat jeden nebo dva znak uvnitř nebo na konci 

slova. 

Hvězdička (*) nahrazuje více znaků uvnitř nebo na konci slova. 

ScienceDirect (Elsevier)



vyhledávání (Search)

pokročilé vyhledávání

prohlížení (Browse)



Advanced Search

propojení řádků AND, OR, AND NOT

volitelné pole

logické operátory

„high speed cutting“

inoculation



jednoduché vyhledávání

pokročilé vyhledávání
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Wiley Online Library

prohlížení (Browse)

pokročilé vyhledávání

základní vyhledávání
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IEEE

pokročilé vyhledávání

jednoduché vyhledávání
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EBSCO
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HLEDÁNÍ NA INTERNETU

Google 

http://www.google.cz

Google Scholar

http://scholar.google.com

Google Books

http://books.google.com

53



http://www.google.cz
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http://scholar.google.cz
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http://books.google.cz
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rešeršní strategie

jak hledat knihy

jak hledat články 

jak hledat na webu

služby knihoven
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MVS
Meziknihovní výpůjční služba

Přístup: http://knihovna.cvut.cz -
Služby

Objednávací formulář

Objednávka výpůjčky knihy

Pro uživatele z ČVUT prozatím zdarma

http://knihovna.cvut.cz/


Přístup ke službě MVS

Knihy z jiné knihovny (MVS)



Objednávací formulář



EDD
Elektronické dodávání dokumentů

Přístup: http://knihovna.cvut.cz - Služby

Nutná registrace

Objednávka kopií článků

Pro uživatele z ČVUT prozatím zdarma

http://knihovna.cvut.cz/


Vyplnění objednávky

Smlouva

Registrace



změna hesla



Privátní část serveru pro jednotlivého uživatele

Co na ní najdete 

Žádosti o dokumenty
Vytvořit novou žádost (subject, údaje o článku, knihovna)

Požadavky určené ke zpracování

Požadavky zpracovávané

Požadavky určené k tisku

Požadavky zamítnuté  - čtěte poznámku!



Konzultace a rešerše

zdenka.civinova@cvut.cz

tel.: 224 359 986


