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Elektronické informační zdroje 

Přístup na adrese: 

http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze  

  

 (www stránky MENDELU  Služby pro studenty 

a zaměstnance  Informační centrum a Ústřední 

knihovna (ICUK) Elektronické informační 

zdroje) 
 

http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze
http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze


Elektronické informační zdroje oborové 

Elektronické informační zdroje z projektu MERELI 
 CAB Abstracts 

 Food Science and Technology Abstracts 

 Environment Complete 



CAB Abstracts 

Producent: CABI Publishing 

Obory: zemědělství, lesnictví a příbuzné obory 
 

● sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí 

● obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, 

rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, 

lesní inženýrství, dřevařství, zahradnictví, krajinářství, rozvoj 

venkova, turistika, zemědělská ekonomika, veterinární medicína, 

potravinářství, lidská výživa atd.  (souhrnný přehled) 

http://www.cabi.org/Default.aspx
http://www.cabi.org/Default.aspx
http://www.cabi.org/default.aspx?site=170&page=1016&pid=125
http://www.cabi.org/files/databasecoveragepages.pdf


CAB Abstracts 

● více než 95% záznamů obsahuje abstrakta 

● některé záznamy odkazy k plným textům 

● distribution maps of plant pests, plant diseases a description     

of fungi and bacteria 

● k indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus 

● na MENDELU retrospektiva od roku 1910 – současnost 

● CABICODES Words 

http://www.cabi.org/default.aspx?site=170&page=1998
http://www.cabi.org/default.aspx?site=170&page=1998


Food Science and Technology Abstracts 

Producent: International Food Information Service 

   (IFIS) 

Obory: potravinářství a potravinářské technologie 
 

● sleduje odborné časopisy, patenty, standardy, knihy, konferenční 

dokumenty 

● obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika, statistika, 

strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické 

nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd. 

http://www.ifis.org/
http://www.ifis.org/media/32329/serialpubs2012.pdf


Food Science and Technology Abstracts 

● záznamy obsahují abstrakta 

● některé záznamy s odkazy k plným textům 

● k indexaci i vyhledávání slouží Thesaurus 

● na MENDELU retrospektiva od roku 1969 – současnost 



Environment Complete 

Producent: EBSCO Publishing 

Obory: zemědělství, ekologie, přírodní zdroje 
 

● obory: zemědělství, ekologii ekosystémů, energii, obnovitelné 

energetické zdroje, přírodní zdroje, nauku o mořích a sladkých 

vodách, geografii, znečištění  a odpadové hospodářství, 

technologie ochrany prostředí, environmentální právo, veřejnou 

politiku, sociální dopady, městské plánování, atd. 

 

http://www.ebscohost.com/
http://www.ebscohost.com/


Environment Complete 

● obsahuje více než 2,5 mil. záznamů z více než 2 350 titulů, 

včetně 1 200 stále vycházejících základních oborových časopisů 

a více jako 120 monografií 

● na MENDELU retrospektiva od r. 1940 - současnost 

● v plném textu více než 930 časopisů a 190 monografií (např. 

Advances in Water Treatment & Environmental Management, 

atd.) 

http://www.ebscohost.com/default.php


Elektronické informační z ostatních projektů 

● Academic Search Complete 

● ProQuest STM Package 

● Web of Science 

● Scopus   

● Science Direct 

● SpringerLink 

● Wiley Online Library 

● Oxford Journals Online – STM Collection  

● Oxford Journals Online – Science Archives 

● Cambridge Journals Online – STM Collection 

● BioOne 



Academic Search Complete 

Producent:  EBSCOhost 

Obory:  multioborová databáze 
 

● multioborová plnotextová a citační databáze 

● téměř 9 100 časopisů v plném textu 

● více než 7 900 recenzovaných (peer-reviewed) periodik 

● indexuje více než 13 600 časopisů 

● na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887 

 

http://www.ebsco.com/index.asp


ProQuest STM Package 

Producent:  ProQuest a další 

Obory:  přírodní vědy, technika, medicína 
 

Tematické kolekce databází z různých oborů 

● Natural Science Collection 
 Agricultural Science Collection – více než 500 titulů v plném textu, bibliografické 

záznamy (AGRICOLA) a přes 2 miliony záznamů s hloubkovou indexací 

 Aquatic Science Collection – více než 300 titulů v plném textu, bibliografické 
záznamy (ASFA) a přes 2 miliony záznamů s hloubkovou indexací 

 Atmospheric Science Collection – více než 175 titulů v plném textu, bibliografické 
záznamy (MGA) a přes 1,2 milionů záznamů s hloubkovou indexací 

 Biological Sciences Collection – více než 600 titulů v plném textu, bibliografické 
záznamy (AGRICOLA) a přes 5 milionu záznamů s hloubkovou indexací 

 Earth Science Collection – více než 600 titulů v plném textu, bibliografické záznamy 
(GeoRef) a přes 2,6 milionů záznamů s hloubkovou indexací 

 Environmental Science Collection – více než 1000 titulů v plném textu, bibliografické 
záznamy (ESPM) a přes 13 milionů záznamů s hloubkovou indexací  

http://www.proquest.co.uk/en-UK/
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/natural_science.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/natural_science.shtml


ProQuest STM Package 

Producent:  ProQuest a další 

Obory:  biologie 
 

Biological Sciences Collection  

● obory: chování zvířat, akvakultura, genetika rostlin, toxikologie, 
živočichů a lidí, biotechnologie, ekologie, entomologie, botanika, 
bakteriologie, medicína … 

● více než 35 mil. záznamů 

● 750 časopisů s plnými texty 

● na MENDELU retrospektiva od r. 1982 – současnost 

http://www.proquest.co.uk/en-UK/
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/biological_science.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/biological_science.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/biological_science.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/biological_science.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/biological_science.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/biological_science.shtml


ProQuest STM Package 

 

● ProQuest Science 
 1200 vědeckých titulů v oblasti přírodních věd vhodných pro vysokoškolské 

studenty 

● Technology Collection 
 Advanced Technologies & Aerospace Collection – více než 1200 titulů v 

plném textu, bibliografické záznamy (A&I) a 3,5 milionů záznamů s 
hloubkovou indexací 

 Computer Science Collection – více než 700 titulů v plném textu, 
bibliografické záznamy (A&I) a přes 1,7 milionů záznamů s hloubkovou 
indexací 

 Engineering Collection – více než 1600 titulů v plném textu, bibliografické 
záznamy (A&I) a přes 6 milionů milionů záznamů s hloubkovou indexací 

 Materials Science Collection – více než 300 titulů v plném textu, 
bibliografické záznamy (A&I) a přes 3 miliony záznamů s hloubkovou 
indexací 

 na MENDELU retrospektiva od r. 1962 – současnost  

http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/pq_science_journals.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/pq_science_journals.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/pq_science_journals.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/tech_collection.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/tech_collection.shtml


ProQuest STM Package 

● ProQuest Health & Medical Complete 

 renomované tituly pro mediky, zdravotnický personál, 

administrativní a výzkumné pracovníky 

 plné texty u téměř 2100 časopisů, zahrnuje např. The New 

England Journal of Medicine a The Lancet 

 plné texty více než 20 000 disertací, dokumenty týkající se 

ošetřovatelství, založené na důkazech (EBM) vycházející z 

Joanna Briggs Institute 

 elektronické knihy a video nahrávky z oboru ošetřovatelství 

 na MENDELU retrospektiva od r. 1986 – současnost  

http://www.il.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_health_med_comp.shtml
http://www.il.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_health_med_comp.shtml
http://www.il.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_health_med_comp.shtml
http://www.il.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_health_med_comp.shtml
http://www.il.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_health_med_comp.shtml
http://www.il.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_health_med_comp.shtml
http://www.il.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_health_med_comp.shtml
http://www.il.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pq_health_med_comp.shtml


Web of Science 

Producent:  Thomson Reuters 

Obory:  multioborová databáze 
 

● abstraktová a citační databáze 

● více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů  s tzv. 

„Open Access“ 

● databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1900 

● cca 150 000 sborníků z konferencí 

● na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost 

 

http://www.thomsonreuters.com/


Web of Science 

● sedm databází: 

 Science Citation Index Expanded (oblast přírodních  a technických 

věd; více než 8 300 periodik; 1900-);  

 Social Sciences Citation Index (společenské vědy; více než 4 500 

periodik; 1900-);  

 Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy; více 

než 2 300 periodik; 1975-) 

 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –) 

 Conference Proceedings Citation Index- Social Science  & Humanities 

(CPCI-SSH)-- (1990 – ) 

 Index Chemicus (organická chemie; 1993 –) 

 Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 –) 

http://thomsonreuters.com/products_services/scientific/Index_Chemicus
http://thomsonreuters.com/products_services/scientific/Index_Chemicus
http://thomsonreuters.com/products_services/scientific/Current_Chemical_Reactions
http://thomsonreuters.com/products_services/scientific/Current_Chemical_Reactions
http://thomsonreuters.com/products_services/scientific/Current_Chemical_Reactions
http://thomsonreuters.com/products_services/scientific/Current_Chemical_Reactions
http://thomsonreuters.com/products_services/scientific/Current_Chemical_Reactions


Scopus 

Producent:  ELSEVIER B.V. 

Obory:  multioborová databáze 
 

● abstraktová a citační databáze 

● sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu 

● 19 500 peer-reviewed časopisů od 5.000 vydavatelů (včetně 
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae 
Brunensis) 

● součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3.850 časopisů 

● databáze obsahuje 49 milionů záznamů        
z toho: 28 milionů záznamů od r. 1996 

21 milionů záznamů před r. 1996 (jdou až do r. 1823)  

● na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost 

http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home


Science Direct 

Producent: ELSEVIER 

Obory: multioborová plnotextová databáze 
 

Databáze obsahuje:  

● přes 2.500 titulů peer-reviewed časopisů v plných textech 

● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … 

● na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu 

http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home


SpringerLink 

Producent: SPRINGER 

Obory: multioborová plnotextová databáze 
 

Databáze obsahuje:  

● přes 2 719 titulů časopisů, z toho 2 045 dostupných na univerzitě 

v plném textu 

● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … 

● na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost  

http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0


Wiley Online Library 

Producent: John Wiley & Sons 

Obory: multioborová databáze 
 

Databáze obsahuje:  

● 1 500 titulů peer-reviewed časopisů 

● na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům 

článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší) 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/


Oxford Journals Online STM Collection 

Producent: Oxford University Press 

Obory: přírodní vědy, technika, medicína 
 

Databáze obsahuje:  

● 151 titulů časopisů v plném textu, z toho 78 časopisů z oboru 
medicíny, 39 časopisů z oboru biologie, 34 časopisů z oborů 
matematiky a fyziky 

● na MENDELU retrospektiva od r. 1996 – současnost 

● seznam dostupných titulů z oboru medicíny 

● seznam dostupných titulů z oboru biologie 

● seznam dostupných titulů z oboru matematiky a fyziky 

http://global.oup.com/?cc=cz
http://global.oup.com/?cc=cz
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/medicine_2013.pdf
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/lifesciences_2013.pdf
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/maths_2013.pdf


Oxford Journals Online Science Archives 

Producent: Oxford University Press 

Obory: přírodní vědy, technika, medicína 
 

Databáze obsahuje:  

● 107 titulů časopisů v plném textu, z toho 53 časopisů z oboru 

medicíny, 54 časopisů z přírodních věd 

● seznam všech dostupných titulů 

● na MENDELU retrospektiva 1865–1995  

http://global.oup.com/?cc=cz
http://global.oup.com/?cc=cz
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/archive_2013.pdf
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/archive_2013.pdf


Cambridge Journals Online STM Collection 

Producent: Cambridge University Press 

Obory: přírodní vědy, technika, medicína 
 

Databáze obsahuje:  

● 28 titulů časopisů (STM) v plném textu a 32 časopisů v režimu 

tzv. Open Access 

● seznam titulů 

● na MENDELU retrospektiva různá 

http://www.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/
http://journals.cambridge.org/action/subscribedTo


BioOne 

Producent: BioOne 

Obory: přírodní vědy 
 

● obory: biologie, ekologie, životní prostředí, entomologie, 

genetika, botanika, zoologie, rybářství, ... 

 
 

http://www.bioone.org/


České článkové databáze 

● Česká zemědělská a potravinářská bibliografie 

● JIB – České články 



Česká zemědělská a potravinářská 

bibliografie 

Producent: Zemědělská a potravinářská knihovna 
  (ÚZEI) 

Obory: zemědělství a lesnictví 
 

● roční přírůstek přes 7 000 záznamů   

● sleduje publikační činnost na území ČR v časopisech, novinách, 
sbornících, knihách, ... 

● retrospektiva od roku 1993 do současnosti 

● volně přístupná databáze 

● http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-
b&local_base=uzp02  

 

http://www.nzpk.cz/
http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp02
http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp02
http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp02
http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp02
http://www.knihovna.uzpi.cz/default.asp


JIB – České články 

● vybrané bibliografické záznamy z titulů zpracovávaných 

krajskými a odbornými knihovnami a z titulů původně 

zpracovávaných Národní knihovnou ČR  

● ANL – informace o článcích z let 1991-2010. Byla vytvářena 

Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 

krajskými knihovnami a odbornými knihovnami. 

● ANL+ – od r. 2011 nahradila bázi ANL  

● projekt pozastaven, pokračování asi od května 2013 

● http://www.jib.cz/ 

● volně přístupná databáze 

http://www.jib.cz/


Základy tvorby rešeršního dotazu 

1. ujasnit si, co chci hledat 

2. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords,  

headings words) 

3. upřesnit je pomocí tezauru databáze, pokud ho má (CAB Abstracts) 

● Broader terms (BT) – hierarchicky nadřazený deskriptor  

● Narrower terms (NT) – hierarchicky podřazený deskriptor 

● Related terms (RT) – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným 

deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani 

hierarchie) 

● Used for – ekvivalentní vztah 

4. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (and, or, 

not), wild cards (*, ...).  

5. málo (hodně) vyhledaných záznamů zpřesnit dotaz 

 



Základy tvorby rešeršního dotazu 

Příklad použití tezauru 

"essential amino acid*" or ("amino acid*" and essential) or 
arginine or histidine or isoleucine or leucine or lysine or 
methionine or phenylalanine or threonine or tryptophan or valine 



ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU 

Booleovské operátory 

 

 

 

 

 

 

AND 

A B C 



ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU 

Booleovské operátory 

 

 

 

 

 
 

      

      OR 

A B 



ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU 

Booleovské operátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

NOT 

A B 

C 



* ,  

Např. acid* = acid, acids, acidification, acidity, acidic ,  ... 

   

ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU 

Wild cards 



EBSCO Discovery Service (EDS) 

Producent: EBSCO 
 

● discovery systém 

● na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje 

(EIZ, knihovní katalogy, ...) 

● vyrušení duplicitních záznamů 

● při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, 

NOT) 

● hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek 

http://www.ebscohost.com/


EBSCO Discovery Service (EDS) 

● vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, 

na serveru vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme 

odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na 

mail 

● u některých záznamů přímý link do plného textu 

● možnost generovat citaci určité publikace 

● A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu 



Vyhledávání plných textů 

1. Souborný katalog MENDELU 

 

2. A to Z publikace (EDS) 

 

3. GOOGLE 

https://katalog.mendelu.cz/
http://atoz.ebsco.com/Titles/11550?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en
http://www.google.cz/


Děkuji  

za pozornost 

Lukáš Plch - lektoroval 

lukas.plch@mendelu.cz 

Jana Kratochvílová - vytvořila 

kratoch@mendelu.cz 

ÚVIS-Informační centrum 

 

mailto:lukas.plch@mendelu.cz
mailto:kratoch@mendelu.cz

