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Vzdělávací cíle 
Po prostudování učebního textu byste (se) měli: 

➢ orientovat v elektronických zdrojích 

➢ umět definovat rešeršní dotaz 

➢ vědět jakou zvolit rešeršní strategii 

➢ vědět jaký vhodný zdroj zvolit pro zadání dotazu 

 

Měli byste získat znalosti pro splnění uvedených kritérií  

v kompetenci Orientace v základních elektronických informačních zdrojích: 

 Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na vybraném  

příkladu z českého prostředí  

 Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce českých knihoven, jejich funkce 

a základní služby  

 Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních knihoven za použití vyhledávacích 

nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů  

v kompetenci Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální  

a regionální působností:    

 Vyhledat bibliografický záznam pěti monografií na základě zadání různých klíčových 

údajů v Souborném katalogu České republiky  

 Vyhledat bibliografický záznam životopisné monografie o určité osobnosti 

 Vyhledat regionální literaturu na základě specifického požadavku 

 Vyhledat vysokoškolskou kvalifikační práci na určené téma 

 Vyhledat plný text digitalizované publikace určené jako povinná četba pro základní  

a střední školy 

 Vyhledat články z českých časopisů na zadané téma 

v kompetenci Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností 

(včetně meziknihovních): 

 Zjistit dostupnost článku ze zahraničního časopisu pro uživatele knihovny  

v kompetenci Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování: 

 Vyhledat v některé z digitálních knihoven Národní knihovny ČR digitalizované dílo, 

vydané v 19. století (k dispozici jeden titulní list monografického díla) 

 Vyhledat dostupnost monografického a pokračujícího díla české provenience dle titulního 

listu v centrálních knihovních portálech 
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ÚVOD 
Schopnost vyhledávat kvalitní a relevantní informace je jednou z nejdůležitějších kompetencí 

absolventů oboru informační studia a knihovnictví. Snad každý uživatel internetu zná Google 

nebo jiný vyhledávač a alespoň jednou na něm vyhledával. Z tohoto pohledu se může zdát, že 

vyhledávání informací je v dnešní době za pomoci moderních technologií snadné. Stačí do pole 

zapsat klíčové slovo a vyhledávací systém vrátí požadované výsledky. Problém ale je, že třeba 

Google neindexuje celý web, ale postihuje pouze oblast tzv. povrchového webu. Uživatelé se tak 

vždy nemusí dostat ke všem dostupným informacím, které by mohly vést k uspokojení jejich 

informačních potřeb. Limity vyhledávacích systémů nejsou jedinou bariérou při vyhledávání 

informací. Uživatelé často neumí položit správně dotaz, neznají selekční jazyky a fungování 

systémů. A právě zde vstupuje do hry informační profesionál – knihovník, který by měl výborně 

ovládat celý vyhledávací proces. 

 

PROCES VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 
Proces získávání informací (information retrieval) byl poprvé definován v padesátých letech  

a i přes dílčí úpravy se do dnešní doby příliš nezměnil. Česká terminologická databáze 

knihovnictví a informační vědy definuje pojem vyhledávání informací jako „činnost, jejímž cílem je 

identifikace relevantních dokumentů nebo informací v informačních zdrojích (např. plnotextové 

nebo bibliografické databáze). Vyhledávání informací probíhá obvykle na základě konkrétního 

požadavku uživatele za pomoci dotazovacích a selekčních jazyků.“ (ŠVEJDA, 2003) Proces 

vyhledávání lze rozložit do těchto fází: 

 

Vznik informační potřeby 
Informační potřeba (information need) je obvykle definována jako rozdíl mezi tím, co nyní  

o daném problému víme a co potřebujeme znát, abychom mohli tento problém vyřešit. Velmi 

zjednodušeně lze říci, že je to nějaká neznalost důležitých informací, které potřebujeme ve svém 

osobním nebo profesním životě. Můžeme např. akutně potřebovat telefonní číslo na svého 

zubaře, adresu řemeslníka nebo provádíme výzkum a potřebujeme zjistit, jak se počítá 

směrodatná odchylka. Za informační potřebu ale považujeme i to, když si nejsme informací jistí  

a potřebujeme si ji ověřit. 
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Definování dotazu 
Chceme-li vyhledat nějakou informaci, musíme nejprve přesně vědět, co chceme nalézt, tedy co 

má být na výstupu. Musíme si téma podrobně rozebrat a nadefinovat si termíny, které použijeme 

při vyhledávání. V tom nám mohou pomoci řízené slovníky (např. seznamy klíčových slov, 

tezaury, předmětová hesla, klasifikace, autoritní rejstříky, tagy apod.), které nám ukazují různé 

vztahy jednotlivých pojmů, synonyma apod. Využít lze také neřízené slovníky vznikající např. při 

fulltextové indexaci nebo tagováním uživateli, jež mohou postihovat nové pojmy a různé přístupy. 

Při definování pojmů lze využít i tzv. fasetové analýzy, což je rozdělení pojmů dle různých 

pohledů (Bawden, 2017). Představíme-li si pojem auto, pak na něj lze pohlížet různými pohledy, 

např. z pohledu druhu užití (osobní, nákladní), dle typu (benzínové, dieselové, elektromobily, 

hybridní, …), dle třídy (mini, malé, nižší střední, střední, vyšší střední, luxusní, MPV, sportovní, 

terénní), dle značky (Škoda, Hyundai, Ford, …), dle barvy (červené, modré, zelené, …) apod. 

 

Volba rešeršní strategie a vhodného zdroje 
Předtím, než si vysvětlíme jednotlivé rešeršní strategie, zaměřme se na představení jednoho 

z nejčastěji využívaných modelů vyhledávání nazývaného booleovské. Jde o způsob 

vyhledávání, kdy k sobě klademe jednotlivá klíčová slova a propojujeme je booleovskými 

operátory AND (A), OR (NEBO), NOT (NE). Chceme-li tedy vyhledávat informace o značkách aut 

a zajímá nás Škoda nebo Ford, ale nechceme mít ve výsledcích Opel, pak zadáme dotaz 

následovně: 

(Škoda OR Ford) NOT Opel 

Pokud bychom chtěli vyhledat dokumenty, v nichž se mluví o značkách Škoda a Ford, ale opět 

nechceme Opel, pak bude výraz vypadat trochu jinak: 

(Škoda AND Ford) NOT Opel 

Tento způsob však může přinášet i nevýhody, protože vyhledávací systém nerozlišuje, jak moc je 

dokument zaměřen na vozy Škoda a/nebo Ford. Booleovské vyhledávání pracuje pouze 

s faktem, zda se v něm tato slova nacházejí nebo ne. Přestože se již dnes objevují nové modely 

vyhledávání jako vektorový nebo pravděpodobnostní, vyhledávací systémy v knihovnách jsou 

většinou stále založeny na modelu booleovského vyhledávání. 

Při vyhledávání lze uplatnit tři základní rešeršní strategie: 

• Stavební kameny – kombinujeme vždy dva výrazy pomocí operátoru AND, na závěr 

všechny výsledky spojíme 

• Rostoucí perla – postupně rozšiřujeme náš dotaz, čímž získáváme více vhodných 

dokumentů 

• Osekávání – postupně zužujeme a zpřesňujeme dotaz, např. operátorem NOT 

Každý z nás má vybudovány určité návyky při vyhledávání, jež vycházejí z výše uvedených 

strategií. Často je provádíme podvědomě, aniž bychom věděli, jak se náš způsob vyhledávání 
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nazývá. Je třeba si však uvědomit, že konkrétní vyhledávací strategie lze efektivně uplatnit jen 

v některých případech, proto by měl informační profesionál vždy přemýšlet kdy, kterou použije. 

Pro vyhledání dokumentu je nutné zvolit vhodný vyhledávací systém. Pokud budeme hledat 

diplomové práce na jakékoliv téma, je vhodnější místo Googlu použít databázi Theses.cz, která 

slouží jako centrální repozitář kvalifikačních prací většiny českých univerzit. Obdobně nemusíme 

hledat dokument přes katalogy jednotlivých knihoven, ale zvolíme spíše Souborný katalog ČR, 

který nám jej vyhledá, a dozvíme se, ve které knihovně se dokument nachází. 

 

Hodnocení výsledků, redefinice dotazu a výběr 
relevantních výsledků 
Pokud jsme si ujasnili klíčová slova, rešeršní strategii a vybrali jsme vhodný vyhledávací systém, 

provedeme samotné vyhledání. Získáme seznam výsledků, které projdeme a zhodnotíme 

z pohledu toho, zda uspokojují naši informační potřebu. Pokud ne, je třeba upravit parametry 

vyhledávání a provést jej znovu. Ve chvíli, kdy jsme s výsledky spokojeni, vybereme relevantní 

záznamy, které použijeme pro uspokojení informační potřeby.  

V případě, že vyhledáváme dokumenty a informace pro třetí osobu, musíme se zamyslet také 

nad tím, jak jí nalezené informace a zdroje předáme. Obvykle je výstupem písemná rešerše 

splňující formální náležitosti a obsahující seznam zdrojů a nalezených informací seřazených dle 

požadavků uživatele, přičemž jednotlivé zdroje respektují uživatelem definovaný citační styl.  

 

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 
Za elektronické informační zdroje (EIZ) považujeme v kontextu této práce vyhledávací systémy, 

které slouží pro vyhledávání dokumentů. EIZ lze rozdělit na: 

• primární – obsahují původní informace nebo data (např. článek, kniha), 

• sekundární – informují o existenci primárních dokumentů (např. katalogy knihoven, 

bibliografie), 

• terciální – informují o existenci sekundárních dokumentů (např. bibliografie bibliografií, 

rozcestníky databází apod.). 

 

Knihovní katalogy 
Katalogy obsahují soupis všech dokumentů (knihovních jednotek) dostupných v knihovně. 

Katalogy dělíme na: 

• lístkové – v podobě ručně psaných nebo tištěných lístků, dnes je nalezneme v některých 

malých obecních knihovnách nebo i ve velkých knihovnách, které nemají celý fond 

převedený do elektronické podoby, 
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• elektronické (OPAC) – záznamy jsou v digitální podobě, jsou součástí knihovního 

systému. 

 

V současné době převládají katalogy třetí generace, které kromě bibliografických záznamů 

přinášejí také obohacený obsah v podobě obálek a obsahů v PDF, citace, možnosti 

uživatelského hodnocení, a pokud je k dispozici plný text, zobrazuje se u záznamu také odkaz. 

Moderní katalogy se vyznačují i jednodušším vyhledávacím rozhraním, které se podobá Googlu. 

Uživatelé tak mají k dispozici jedno pole pro zadávání dotazu, při zadávání dotazu se zobrazuje 

nápověda, důraz je kladen na relevanci výsledků vyhledávání a obsahují také fasetové 

vyhledávání (filtry). Samozřejmostí je propojení se čtenářským kontem a správou uživatelského 

účtu online. 

 

Obr. 1: Ukázka katalogu Carmen a fasetové vyhledávání (nabídka v pravém panelu) 

 

Souborné katalogy 
Potřebujeme-li vyhledat dokument ve více knihovnách, pak je efektivnější zvolit souborný katalog. 

Jde o katalog, který obsahuje fond více než jedné knihovny. Dělíme je na: 

• národní – cílem je budovat jednu databázi dokumentů dostupných ve všech knihovnách 

daného státu, u nás tuto roli plní Souborný katalog ČR, 
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• regionální – snaží se zmapovat dokumenty dostupné v nějakém regionu nebo místě 

(např. Souborný katalog regionu Karviná, Čístbrno.cz apod.), 

• institucionální – souborný katalog více knihoven v rámci instituce (např. Souborný 

katalog Masarykovy univerzity, Souborný katalog Univerzity Karlovy apod.), 

• oborové – zaměřují se na konkrétní obory, sdružují fondy knihoven jednoho nebo více 

oborů (Souborný katalog časopisů VPK, MEDVIK apod.). 

Souborný katalog ČR (http://www.caslin.cz) – buduje jej Národní knihovna ČR a obsahuje přes 

6 mil. dokumentů z více než 400 knihoven. Vyhledávat lze knihy (báze SKC), ale také časopisy 

(báze SKCP) a články (ANL). Národní knihovna využívá knihovní systém Aleph, kde lze všechny 

uvedené báze prohledávat. Na adrese Caslin.cz je pak k dispozici jednotné rozhraní pro 

vyhledávání nad všemi bázemi, tzn. lze přes jednoduchý formulář vyhledávat knihy, seriály  

a články z jednoho místa. 

 

Obr. 2: Rozhraní pro vyhledávání v SK ČR 

 
 

 

 

 

http://www.caslin.cz/
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Informační brány 
Informační brány jsou online služby, které umožňují přístup k vybraným elektronickým 

informačním zdrojům. Mohou být zaměřeny na určitý obor nebo téma, ale existují také univerzální 

informační brány. Výběr informačních zdrojů do informační brány není nahodilý jako  

u vyhledávačů, ale tvůrce obvykle určí, jaké zdroje budou do informační brány zařazeny.  

Jednotná informační brána (http://www.jib.cz) – příklad univerzální informační brány, která 

postihuje všechny obory. Buduje ji Národní knihovna ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. 

Obsahuje přístup k volně dostupným i licencovaným zdrojům (ty jsou přístupné pouze těm 

uživatelům, kteří mají k těmto zdrojům přístup přes svou domovskou instituci). K dispozici je také 

vyhledání plného textu prostřednictvím technologie SFX. Po přihlášení získají registrovaní 

uživatelé přístup ke své historii vyhledávání a mohou si na vybrané dotazy nastavit zasílání 

upozornění na nové záznamy. Součástí JIB je 24 oborových bran, které jsou zaměřeny na 

vybrané oblasti lidské činnosti. Za všechny jmenujme alespoň oborovou brány Knihovnictví  

a informační věda (KIV), Musica, Umění a architektura, Technika a Sofia pro společenské vědy. 

 

Obr. 3: Vyhledávací rozhraní Jednotné informační brány využívající systém Metalib 

 

Europa (http://www.europa.eu) – informační portál Evropské unie, který soustřeďuje informace  

o jejím fungování. Nalezneme zde aktuality, informace o členských zemích, legislativu, základní 

dokumenty apod. 

Geobibline (http://www.geobibline.cz) – geografická bibliografie obsahující dokumenty  

a informace z oblasti geografie a příbuzných oborů. 

Agronavigátor (http://www.agronavigator.cz) – informační portál pro oblast zemědělství  

a potravinářství. Kromě informací z oboru a informačních zdrojů obsahuje také grantové 

příležitosti a projekty. 

 

 

 

 

http://www.jib.cz/
http://www.europa.eu/
http://www.geobibline.cz/
http://www.agronavigator.cz/
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Digitální repozitáře 
Pro elektronické uchovávání a zpřístupňování digitálního obsahu slouží repozitáře. Mohou být 

institucionální, když jsou spojeny s nějakou institucí, kde slouží pro ukládání elektronických 

dokumentů, jež v této instituci vznikly nebo k ní mají nějaký vztah. Existují také předmětové 

repozitáře zaměřené na vybraný obor, příp. národní, které obvykle obsahují kulturní dědictví dané 

země.  (Armbruster, 2009) 

 

Digitalniknihovna.cz – Kramerius (http://www.digitalniknihovna.cz) – v roce 2017 bylo spuštěno 

nové a modernější rozhraní digitální knihovny Kramerius. Ta obsahuje výstupy projektu NDK  

a digitální obsah dalších více než 25 institucí. Kromě starších dokumentů, u nichž již vypršela 

autorská práva a lze je tak prohlížet online zdarma, jsou k dispozici i novější dokumenty přístupné 

pouze prostřednictvím sítě dané instituce v režimu „e-prezenčka“. Kromě monografií si zde 

uživatel může přečíst i periodika z přelomu 19. a 20. století. Vyhledávat lze podle institucí. 

V rámci nich jsou budovány i tematické sbírky.  

 

Obr 4: Detail záznamu v Digitalniknihovna.cz 

 

 

 

 

http://www.digitalniknihovna.cz/
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Národní úložiště šedé literatury – NUŠL (http://www.nusl.cz) – je digitální repozitář budovaný 

Národní technickou knihovou a zaměřuje se na archivaci, dlouhodobé uchovávání  

a zpřístupňování šedé literatury. Kromě možnosti vyhledání dokumentů obsahuje také informace 

o jejich umístění a dostupnosti.  

 

Obr. 5: Vyhledávací rozhraní NUŠL 

 

Theses.cz (http://www.theses.cz) – archiv obsahující vysokoškolské kvalifikační práce 

(bakalářské, diplomové, dizertační práce apod.). Přispívají do něj všechny veřejné vysoké školy 

v České republice. Součástí služby je i antiplagiátorský systém, který slouží k odhalování plagiátů 

při psaní odborných textů.  

 

Obr. 6: Vstupní strana Theses.cz 

http://www.nusl.cz/
http://www.theses.cz/
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E-knihovna Městské knihovny v Praze (https://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna) – obsahuje 

plné texty elektronických e-knih. Větší část tvoří zdigitalizovaná díla klasiků, ale nalezneme zde  

i novější díla, k nimž má knihovna pořízeny licence nebo je získala zdarma. Knihy lze stahovat 

v PDF i do čteček e-knih ve formátech ePub nebo PRC. Tato digitální knihovna je vhodná pro 

zajišťování povinné četby klasických autorů žákům základních a středních škol. 

 

Knihovny.cz 
Hlavním řešitelem projektu Knihovny.cz (dříve Centrální portál knihoven) je Moravská zemská 

knihovna, která vyvinula portál poskytující jednotný přístup do systému českých knihoven  

a k jejich službám. Portál v prvé řadě slouží pro vyhledávání dokumentů a dalších zdrojů 

dostupných ve fondu knihoven. Kromě záznamů z fondů zapojených knihoven se do něj 

nahrávají data ze Souborného katalogu ČR a disponuje adresářem knihoven. Součástí portálu 

má být také centrální index umožňující prohledávání odborných zdrojů z celého světa. Počítá se  

i se zprovozněním MVS, což by uživatelům umožnilo objednat si knihu z jiných knihoven, 

případně napojení digitálních knihoven, což by umožnilo přístup k elektronickým dokumentům 

nezávisle na místě a času. Uživatelé vybraných knihoven se mohou z portálu zaregistrovat  

a zkontrolovat si své výpůjčky, zaplatit pokuty a poplatky. Za zmínku stojí také sledování knižních 

trendů, čtenářských inspirací, komentářů uživatelů, dostupnosti titulů v internetových obchodech 

apod. Knihovny.cz jsou významným počinem v oblasti českého knihovnictví, který ale zároveň 

musí řešit mnoho technických a také legislativních problémů. Služba je dostupná na adrese 

http://www.knihovny.cz. 

 

Obr. 7: Záznam knihy na Knihovny.cz 

https://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna
http://www.knihovny.cz/
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Komerční služby 
Knihovny si často předplácejí i další zdroje, které jsou však kvůli licenčním podmínkám omezeny 

pouze na uživatele knihoven. Za všechny jmenujme alespoň monitoring tisku Anopress 

(http://www.anopress.cz), kde lze číst a vyhledávat v plných textech tištěných novin a magazínů. 

PressReader (http://www.pressreader.com) je zahraniční služba obsahující přes 7 000 titulů 

novin a časopisů včetně několika českých. Velmi populární je možnost půjčování elektronických 

knih prostřednictvím služby e-Reading (http://www.ereading.cz). Multilicence knihovnám nabízí  

u svých učebnic i vydavatelství Fraus prostřednictvím své služby Flexibooks 

(http://www.flexibooks.cz). Na odbornou literaturu a zejména na odborné časopisy se zaměřuje 

nová služba Pablikado (http://www.pablikado.cz). Ze zahraničních databází jmenujme alespoň 

EBSCO, které přes své rozhraní EBSCOhost zpřístupňuje množství zahraničních periodik a knih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anopress.cz/
http://www.pressreader.com/
http://www.ereading.cz/
http://www.flexibooks.cz/
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