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Umožnit přístup ke službám, fondům a informacím  
o českých knihovnách z jednoho místa 

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA 

KOMUKOLIV KDYKOLIV ODKUDKOLIV 



PRO KOHO JE PORTÁL URČENÝ 

PRO VŠECHNY 

NEJEN PRO UŽIVATELE KNIHOVNY 

PRO STUDENTY, VĚDCE, MILOVNÍKY 
KNIH I PŘÍLEŽITOSTNÉ ČTENÁŘE 

  A PRO KNIHOVNÍKY 



CO VŠE AKTUÁLNĚ UMÍ 

OBJEDNÁVKY, 
REZERVACE, 

PRODLUŽOVÁNÍ 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
PLNÉHO TEXTU 

RESPONZIVNÍ 
ZOBRAZENÍ 

(MOBILY, TABLETY) 

VYHLEDÁVÁNÍ V 
ÚRYVCÍCH 

PLNÝCH TEXTŮ A 
OBSAZÍCH 

SEZNAMY 
OBLÍBENÝCH 

ZDROJŮ 

GENEROVÁNÍ 
CITACÍ A CITACE 

PRO 



VÝHODY A NEVÝHODY 

Více knihovních katalogů pod 
jednou střechou nabízí více 

informací 

Součástí portálu jsou  
i elektronické zdroje 

Sloučené čtenářské účty, 
jeden způsob přihlášení 

Zviditelnění knihovny, jejího 
fondu a služeb 

 

 

Velké množství informací  
v kombinaci s náročnějším 

hledáním 

Každá knihovna má jinou 
terminologii 

Portál nenabízí všechny služby 
knihoven 

Některé služby jsou funkční 
jenom pro některé knihovny 

 



ZÁKLADNÍ ČÍSLA 

26 zapojených 
knihoven 

14 milionů 
dokumentů 

10 dalších 
zapojených zdrojů 

100 000 
dokumentů v 
online formě 

NOVINKY 
2018: 

Získej (MVS) 
Nové 

knihovny 
 
 
 



JENOM KNIHOVNY? 

Souborný katalog ČR  
Open Library 

Manuscriptorium  
Bibliographia medica Čechoslovaca  

Normy (ČSN)  
Patenty  

Zákony pro lidi  
Osobnosti regionu  

Pedagogická bibliografická databáze  
Česká terminologická databáze knihovnictví  

a informační vědy (TDKIV)  
Výběr článků v českých novinách, časopisech  

a sbornících ANL 
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DVA TYPY BÁZÍ 

Národní zdroje 

• Fondy českých knihoven, 
české databáze a 
bibliografie. 

• Obsahují i dokumenty 

zahraniční, pokud jsou v 
českých knihovnách 
dostupné.  

• Velkou část dokumentů lze 
fyzicky objednat. 

 

Zahraniční zdroje (index EDS) 
• Rozsáhlý index zahraničních licencovaných databází, 

vědeckých informací a recenzovaných publikací.  
• Většina dokumentů je přístupná elektronicky.  
• Některé zdarma, jinde je nezbytná registrace v určité 

knihovně. 
• Jsou zde k dispozici i české dokumenty. 
• V letošním roce končí smlouva s poskytovatelem 

indexu. Připravujeme soutěž na další období 



CO JSOU ZAHRANIČNÍ ZDROJE 

INDEX 380 
MILIONŮ 

DOKUMENTŮ 

→ Akademická periodika 
→ Novinky 
→ Materiály z konferencí 
→ eKnihy 
→ Životopisy 
→ Disertační práce 
→ Primární dokumenty 



JAK PORTÁL FUNGUJE 

• Poskytování aktuálních informací o stavu 

jednotek 

• Sklízení dat od knihoven (aktualizace 1x 

denně) 
• Deduplikace 

• Relevance vyhledávání (algoritmy) 

• Práce s metadaty různé kvality 



CHYBY V METADATECH 



ISBN 
80-
8519
4-75-
9 





E-LEARNINGOVÝ KURZ 

Kurz byl vytvořen na míru portálu, je otevřený pro všechny, bezplatně, bez 
hesla, po celý rok 

Obsahuje: 

• Základní informace o portálu 

• Vyhledávání v Národních zdrojích 

• Vyhledávání v Zahraničních zdrojích 

• Uživatelský účet a další služby na portálu 

• Tipy & triky, zajímavosti a další doplňující materiály 

 

Dostupné z: http://kurzy.knihovna.cz 

 

http://kurzy.knihovna.cz


EFEKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 

• Zadání názvu, autora nebo 

tématu 

• Využití našeptávače 

• Možnost zadat do dotazu 
logické operátory, proximitní 

operátory, zástupné znaky, 

uvozovky, závorky apod. 

 

 

• Kombinovaný dotaz 

• Zadávání dle operátorů AND 
(všechny výrazy), OR (některé 

výrazy), NOT (neobsahuje výrazy) 

• Přidávání vyhledávácích řádků a 
vyhledávacích skupin 

• Možnost využít zástupné znaky  
 

 

JEDNODUCHÉ POKROČILÉ 

OMEZENÍ DOTAZU POMOCÍ FILTRŮ (FASET) 



FILTRY  DLE TYPU 

Jedná se např. o filtry JAZYK, 
TYP DOKUMENTU, TYP 

VÝPŮJČKY 
 
Je u nich možnost 
zaškrtávacího  
okénka 

 

 

Jedná se např. o filtry TÉMA, 
AUTOR, VYDAVATEL 

 
Vybírají se  
postupně 

ROZŠIŘOVACÍ (OR) OMEZOVACÍ (AND) 





• Seřazení dle: 

○ relevance (defaultně)  

○ nejnovějších,  

○ nejstarších,  

○ dle autora  

○ nebo dle názvu 

• Možnost uložit vyhledávání a vrátit se k němu později (jen pro přihlášené) 
• Možnost přidat záznam do oblíbených  
 

PRÁCE S VÝSLEDKY 



VYHLEDÁVÁNÍ V ZAHRANIČNÍCH ZDROJÍCH 

• Možnost vyhledávat 
full text 

• Dohledávání článků 
dle ročníku, čísla 
časopisu  

• Omezené filtry – 

převzaté přes EDS, 
není možné je 
upravovat 



• Na rozdíl od běžných OPACů prohledává portál obsahy a plné 
texty 

• Doplnění vyhledávání přes názvy nebo klíčová slova – ideální pro 

rešerše 

• Příklad: hledání receptu (tvarohová bábovka), zvířete (výr velký) 
nebo nějakého specifického lékařského termínu (Clostridium 
difficile, druhý trimestr) o kterém víme, že mu může být 
věnována celá kapitola, ale ne celá kniha 
 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU A PLNÉM TEXTU 



1. Zadat prázdný dotaz (kliknout na HLEDAT) 

2. Omezit dle filtrů: 

1. Typ dokumentu – kniha 

2. Typ výpůjčky – online – dostupné 

3. Možnost upřesnění přes další filtry a seřazení výsledků 
dle nejnovějších 

4. Dostupná i díla žijících autorů (pro licencí CC) 

 

JAK NAJÍT ONLINE KNIHU 





TDKIV 



CITACE PŘES PORTÁL 

• Generování citací všech dokumentů v Národních 
zdrojích – 14 milionů citací na jednom místě! 

• Spolupráce s Citace.com a CitacePRO 
• Výběr z několika citačních stylů s možností 

individuálního nastavení 

• Export citací do různých citačních manažerů (CitacePRO, 

Refworks, Endnote) 

 



KDE HLEDAT CITACI 



NA CO DÁT POZOR 

• Citace se generují z dat, která získáváme od jednotlivých knihoven a 

zdrojů, nemusí být vždy přesné 

• Defaultně je nastavený formát ČSN ISO 690, lze změnit v 
uživatelském nastavení 

• Citace některých typů dokumentů nejsou spolehlivé, např. zákony 
se citují jako kniha, ne jako legislativní dokument 

• Vždy je nutná kontrola a event. editace citace 

• V zahraničních zdrojích nejsou citace k dispozici (nejedná se o náš 
index) 

 



GDPR A OSOBNÍ ÚDAJE 

• Provedeny úpravy, aby byl portál v souladu s GDPR, 

především pak: 
– minimalizace ukládaných údajů v databázi portálu 

– anonymizace logů 

– motivování knihoven k přechodu na https 

• uzavřeny smlouvy se zapojenými institucemi + 
chystaná smlouva s NTK (Získej) 

 



Čas na změnu ČAS NA ZMĚNU 



PROČ A KDY 

Proč? 

• V souladu s dlouhodobými plány a závěry ET a ŘV portálu 
Knihovny.cz i doporučeními ÚKR 

• Čekání na nahrazení funkcionality JIB/MetaLib portálem 

Knihovny.cz - nyní splněno (riziko duplicitního financování při 
dalším souběžném provozu) 

• MetaLib - 20 let starý a již dlouho nerozvíjený systém 

• SFX - v jednání 

 

 

Kdy?  !!! LEDEN 2019 !!!  

Je nutné vzít změnu na vědomí  a připravit se na ni. 
 



DĚKUJI ZA POZORNOST! 
Kontakt: 

PhDr. Iva Zadražilová, iva.zadrazilova@mzk.cz 


