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Systém knihoven

►Ústřední knihovna UK a fakultní knihovny 
►ÚKUK - elektronické informační zdroje (EIZ), 

knihovnicko-informační systémy apod. 
►Fakultní knihovny - kompletní služby knihoven
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Ústřední 
knihovna UK

fakultní knihovny



Služby knihoven
►Výpůjčka, MVS 
►Reference, rešerše 
►Přednášky 
►Studovny 
►Katalogy 
►EIZ

►Na UK nutnost znát 
přihlašovací údaje 
do CAS (Centrální 
autentizační služba) 

►Nikdy nesdílet 
přístup - hrozba 
sankcí!
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Typy databází a zdrojů
► fulltextové databáze 
► faktografické 

databáze 
►EBM databáze 
► free trials 
►volně dostupné 
►EBA, PDA databáze 
►bibliografické - 

katalogy
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►tištěné zdroje - 
monografie / 
periodika 

►elektronické zdroje - 
e-knihy, e-časopisy 

►báze dat 

ISBN - International Standard Book Number 

ISSN - International Standard Serial Number  

DOI - Digital Object Identifier

i



Kde hledat
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►katalog knihoven pro tištěný 
fond a rezervace 

►PEZ - Portál elektronických 
zdrojů  
►ezdroje.cuni.cz  

► repozitář 1 pro závěrečné 
kvalifikační práce (Bc. - Ph.D.) 

► repozitář 2 pro ostatní (např. 
mapové sbírky, historické 
dokumenty apod.) 

►eCUNI: ecuni.publi.cz 
Najděte primární zdroj: 
https://www.nationalgeographic.com/news/2017/03/human-heart-spinach-leaf-medicine-science  
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2920085-casna-zkusenost-s-pocitaci-nemusi-detem-jen-skodit-zjistil-vyzkum 

http://ezdroje.cuni.cz
https://ecuni.publi.cz
https://www.nationalgeographic.com/news/2017/03/human-heart-spinach-leaf-medicine-science
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2920085-casna-zkusenost-s-pocitaci-nemusi-detem-jen-skodit-zjistil-vyzkum


UKAŽ & PEZ
► UKAŽ ukaz.cuni.cz 
► prohledává většinu infozdrojů na UK z 

jednoho místa: 
► EIZ 
► tištěné knihy 
► bakalářky - disertace 
► repozitáře 

► PEZ / EZDROJE ezdroje.cuni.cz  
► zpřístupňuje informace o e-zdrojích, i to 

co není v UKAŽ, ale neprohledává v nich
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http://ukaz.cuni.cz
http://ezdroje.cuni.cz
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SFX - link server



Zdroje informací 
z pohledu dostupnosti
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Autor
placený

volně 
dostupný

}• UKAŽ 
• PEZ 
• google, 

ale pozor na 
ověřenost 
informací



Placený informační zdroj 
Tradiční publikační model
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autor

vydavatel 
recenzní řízení

instituce, školy, 
knihovny



EIZ
Elektronické informační zdroje
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Deep web



Přístup k EIZ
►autentizace nutná 
►Přímý přístup  
►ze sítě UK - knihovny, 

učebny apod. 

►Vzdálený přístup 
►odkudkoliv, 2 možnosti: 
►Shibboleth 
►EZproxy
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Shibboleth
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Open Access:

zlatá cestazelená cesta



Volný informační zdroj 
Open Access
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autor
vydavatel 

recenzní řízení
instituce

internet



Open Access zdroje
►DOAJ - Directory of Open Access 

Journals 
►DOAB - Directory of Open Access Books 
►ROAD -  Directory of Open Access 

Scholarly Resources 

► Plos, ERIH Plus, Manuscriptorium atd.
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D … dialog s uživatelem nebo vnitřní vedoucí k 
pochopení (se) z hlediska informačních potřeb 
E … elaboration, rozpracování, analytické vztahy 
F … finding, rešeršní strategie v širším i užším 
smyslu, střídání např. stavebních kamenů (building 
blocks), rostoucí perly (growing pearl), omezování 
(limits), případně dalších, RGB princip v barvách 
přenesen do rešerší 
O … observation, pozorování výsledků, jejich 
diskuze, ladění a doplňování rešerše 
E … evaluation, průběžné a autentické hodnocení, 
také  tedy posuzování relevance a pertinence

Postup DEFOE
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1

1

Přesnost

Úplnost

Zaměřeno na výsledek: reálný vztah mezi 
úplností a přesností, souboj a 
nedosažitelnost, „beznaděj“ ? ☺



Kvalita zdroje
► scientometrie 

► impakt faktor 
► h-index 
► Immediacy index 
► Cited Half-life 
► Citing Half-life
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► G-index 
► Eigenfactor 
► Y-factor 
► Erdösovo číslo :)

Web Of Science / Scopus 
- posouzení kvality zdroje

Najít vybraný zdroj na UK 
- UKAŽ, PEZ

Ukázka neetického predátorského časopisu: 
https://www.theguardian.com/australia-news/2014/nov/25/journal-accepts-paper-requesting-removal-from-mailing-list  
http://www.scs.stanford.edu/~dm/home/papers/remove.pdf

https://www.theguardian.com/australia-news/2014/nov/25/journal-accepts-paper-requesting-removal-from-mailing-list
http://www.scs.stanford.edu/~dm/home/papers/remove.pdf
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Category of 
clinical 

recommendatio
ns

Classification of 
information 

depending on 
the strength of 

evidence.

Type of study

A
I.a meta-analysis and systematic review of 

controlled clinical trials

I.b a randomized controlled clinical study 
with a clear conclusion

B

II.a systematic reviews of  cohort studies

II.b a controlled non-randomized cohort 
study

III.a systematic reviews of case-control 
studies

III. b a case-control study
C IV. case series / case reports
D V. expert testimony

Cochrane Levels of Evidences
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Oxford - CEBM
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Za hranice UK 
Významné katalogy

►Národní knihovna 
►Souborný katalog ČR - nkp.cz  

►Národní technická knihova - techlib.cz  
►Národní lékařská knihovna - nlk.cz   
►Knihovna Akademie věd ČR - lib.cas.cz  

►portál knihovny.cz 
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http://nkp.cz
http://techlib.cz
http://nlk.cz
http://lib.cas.cz
http://knihovny.cz
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Ukázka vývoje hodnoty vědeckého článku špatným směrem: 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/abstract 
https://www.quora.com/Who-is-the-most-corrupt-and-crooked-scientist-ever-known 

Jak je důležité ověřovat zdroje informací? 
Proč k tomu využít i knihovnu?!

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/abstract
https://www.quora.com/Who-is-the-most-corrupt-and-crooked-scientist-ever-known


Děkuji za pozornost
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?


