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O čem bude řeč? 

• CABI Publishing 

 

• CABI Compendia 

• ebooks dostupné na MENDELU 

–představení a vyhledávání 

 
 



CABI  

• CABI je nezisková organizace se sídlem v USA. 
Zaměřuje se na informační podporu oborů, jako je 
zemědělství, životní prostředí a související oblasti 
(zdraví, turismus, atd.) 

• Publishing, Development projects and research, 
Microbial services 

• V roce 2010 oslavila organizace 100 let od 
založení 

• 48 členských zemí 

• Vlajková loď je databáze CAB Abstracts 

 

http://www.cabi.org/default.aspx


CABI Publishing - produkty 

• CAB Abstracts 

• Global Health 

• 8 odborných online zdrojů (Environmental 

Impact, VetMed Resource, Forestry Sci, 

AgBiotechNet, Organic Research, Animal 

Sci, Leisure &Tourism, Nutrition and Food 

Sci)  

 



CABI Publishing - produkty 

• abstracts journals 

• CABI Full texts databases 

• CABI Books 

• CAB eBooks 

• Compendia 

 



Co jsou CABI Compendia? 

• Interaktivní multimediální vědecké encyklopedie 

• Obsahují mapy, přehledové listy (datasheets),  
obrázky a plné texty článků 

• Uživatelsky příjemné vyhledávání 

• Zajišťují přístup k rozsáhlým uceleným odborným 
informacím z jednoho místa z oblastí: 
– Crop protection 

– Animal health and production 

– Aquaculture 

– Forestry 

– Invasive species 



Pro koho? 

• Vědci 

• Vyučující 

• Studenti 

• Odborná veřejnost 

• Specialisté a lidé z praxe 

 



Co obsahují? 

Crop protection Compendium  

• ochrana zemědělských produktů 

• informace o škůdcích, hostitelských plodinách, plevelu… 

Animal health and production Compendium  

• informace ze všech pěti kontinentů v oblasti veterinární 

medicíny a živočišné výroby. 

Forestry Compendium  

• referenční informační zdroj se zaměřením na lesní 

hospodářství. 

 

 

http://www.cabi.org/cpc/
http://www.cabi.org/ahpc/
http://www.cabi.org/fc/


Aquaculture Compendium  

Co obsahuje? (údaje k 19. 3. 2013) 

• přehledové listy (datasheets) zabývajících se více než 300 

druhy vodních živočichů (cultured aquatic species)  

• Informace o 200 chorobách vodních živočichů 

• 130 případových studií, příkladů a řešení z praxe 

• přes 80 000  bibliografických záznamů 

• přes 2000 ilustrací  

Vše ve formě fulltextů (plných textů) nebo abstraktů 

 

http://www.cabi.org/ac/


Možnosti vyhledávání 

• Search  

– vhodnější v případě kdy vyhledávaný dotaz je 

konkrétní (konkrétní živočich, rostlina, atd.) 

• Browse  

– možnost taxonomického „brouzdání“, 

vhodnější v případě, když ještě nemáme 

konkrétní dotaz 

 



Datasheets 

Přehledové listy obsahující ucelené informace o živočišných 

druzích, tj.:  

• jména a jejich jazykové varianty 

• ilustrace a fotografie 

• rozšíření 

• anatomický popis (fyziologie, chování, rozmnožování, nemoci…) 

• chov 

• ekonomické a socioekonomické aspekty produkce, marketing… 

• odkazy na relevantní literaturu 



Výhody Compendií 

tři nejdůležitější  

• Ucelenost, kvalita a aktuálnost ověřených 

informací na jednom místě 

• Snadná obsluha 

• Zvýšíte si prestiž (nejenom) vašich prací 

(diplomových, dílčích seminárních, atd…) 

 

 



eBooks 

• Elektronické varianty odborných tištěných 

knih 

• Trend současnosti nejen ve vědeckých 

oblastech 

• Disponují řadou výhod 

• a jsou k dispozici na MENDELU 



ebooks dostupné na MENDELU 

• CAB ebooks  

• Ebrary  

• Springer eBooks  

• Wiley eBooks  

 

Přístup prostřednictvím souborného katalogu   

http://www.cabi.org/CABeBooks
http://site.ebrary.com/lib/mendelu
http://link.springer.com/search?facet-content-type="Book"&from=SL
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://tinyurl.com/agwahx6


Výhody eknih 

Je jich celá řada  

• přístup 24/7/365 

• fulltextové vyhledávání 

• stahování do PC, čteček, iPadů… 

• snadný tisk, tvorba poznámek 

 

 

 



DOTAZY? 



Děkuji za 

pozornost 

Lukáš Plch 
lukas.plch@mendelu.cz  

mailto:lukas.plch@mendelu.cz

