
SEZNAM VYBRANÝCH - VOLNĚ DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH 

ZDROJŮ (BÁZÍ) DAT V ČESKÉM JAZYCE 

  
 Amatérské divadlo - databáze je rozsáhlé dílo encyklopedického charakteru, které 

postupně zpracovává více než dvousetletou historii i současnost českého 
amatérského divadla formou slovníkových hesel souborů, osobností, míst (v nichž se 
hrálo divadlo), přehlídek a jejich ročníků 

 ASEP - báze dat obsahující bibliografické údaje o pracích, které dokumentují 
publikované výsledky činnosti ústavů AV ČR 

 BIBLIO - je pracovní databází bibliografického úseku knihovny Historického ústavu AV 
ČR. Zachycuje knihy i články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 
1990, které mají bohemikální charakter (český autor, české téma, vydáno v Českých 
zemích) 

 Bibliobáze - databáze bibliografických údajů jako praktická a přehledná vstupní 
informace pro studium dějin české vizuální kultury druhé poloviny 20. století 

 Bibliografie české literární vědy - databáze Bibliografie české literární vědy obsahují 
oborově orientovanou bibliografii, snažící se podat pokud možno úplný obraz knižní a 
časopisecké produkce literárněvědné bohemistiky, vydané na území ČSSR a ČR. 

 Bibliografie Divadelního ústavu - článková bibliografie o českém a zahraničním 
divadle od r. 1990 

 BibliographiaMedicaČechoslovaca - registrující bibliografie z oboru biolékařských věd, 
české a slovenské medicínské časopisy do roku 2000, od roku 2001 pouze české 

 Česká národní bibliografie (ČNB) - ucelený zdroj bibliografických záznamů o 
informačních pramenech, vycházejících na území naší republiky. Obsahuje databáze: 
České knihy, Články v českých novinách, časopisech a sbornících, Zahraniční 
bohemika, Speciální dokumenty, Disertace a autoreferáty, Periodika vydávaná na 
území ČR, Národní autority 

 Česká uměleckohistorická bibliografie - obsahuje záznamy monografií, sborníků, 
periodik a katalogů výstav z let 1988–1991, 1994–2003 a digitalizované ročníky 
časopisů z let 1971–1987 a 1992–1993 

 ČESKÉ KNIHY - databáze vydaných titulů v ČR. Databáze DVT je zadarmo otevřena 
každému zájemci o informace o vydaných titulech, tazatel může zadat jednoduchý 
dotaz týkající se autora, názvu knihy či ISBN nebo může kombinovat až tři výběrová 
kritéria. A konečně DVT umožňuje zájemcům stáhnout soubor obsahující informace o 
všech titulech zaznamenaných v DVT po určitém datu (o všech novinkách) 

 ČSN online (katalog norem) - bibliografická báze českých norem ČSN s měsíční 
aktualizací (pouze obsahy norem, ne plné texty) 

 Dokumenty Organizace Spojených národů (Informační centrum v Praze) - obsahuje 
dokumenty v českém jazyce a přístup do knihovny OSN 

 Ecomonitor - databáze článků o životním prostředí 
 Geografická bibliografie ČR online (Geobibline) - obsahuje specializované dokumenty 

českých autorů nebo autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografickým 
reáliím 

 Google Books - vyhledávání knih zde funguje stejně jako webové vyhledávání. Pokud 
se na knihu nevztahují autorská práva nebo její vydavatel dal svolení, můžete zobrazit 
její náhled a v některých případech i celý text. Byly Vytvořeny referenční stránky pro 
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každou knihu, takže o ní můžete rychle najít např.: recenze, webové reference, mapy 
atd. Najdete-li knihu, která se vám líbí, kliknutím na odkazy „Koupit tuto knihu“ nebo 
„Vypůjčit si tuto knihu“ se dozvíte, kde si ji můžete koupit nebo vypůjčit 

 Google Scholar - jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury. 
Z jednoho místa můžete vyhledávat informace z mnoha oborů a zdrojů: recenzované 
články, dizertační práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladatelství, 
odborných společností, archivů preprintů a dalších odborných organizací. Převážně 
v anglickém jazyce 

 Jednotná informační brána (JIB) - umožňuje uživatelům jedním vyhledávacím 
rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné 
katalogy, plnotextové databáze atd.) Některé zdroje JIB jsou dále v tomto seznamu 
uvedeny i jako samostatná položka, což umožňuje jejich zviditelnění a detailnější 
popis 

 Katalogy a databáze Národní knihovny ČR - obsahuje v jednom odkazu přístup 
k těmto bázím dat NK ČR: 

o   ADR - Adresář knihoven a informačních institucí v ČR 

o   ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících 

o   AUT - Databáze národních autorit NK ČR (ve formátech MARC 21, UNIMARC)  
o   ISN - Ohlášené knihy a hudebniny  
o   KKL - Databáze knihovnické literatury 

o   KSL - Slovník knihovnické terminologie 

o   KZK - Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory 

o   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 

o   NAK - Adresář nakladatelů v ČR 

o   NKC - Online katalog Národní knihovny ČR 

o   SLK - Online katalog Slovanské knihovny 

o   STT - Databáze prvotisků, starých tisků a map 1450-1800 

Nejfrekventovanější báze ČNB a SKC jsou umístěny a podrobněji popsány v tomto 
seznamu jako samostatné položky (odkazy) 

 Knihovna Ministerstva životního prostředí - obsahuje výběrovou bibliografie z oblasti 
ŽP, zpřístupňuje české a zahraniční časopisy, knihy, zprávy vědy a výzkumu, 
dokumentaci EIA a další speciální dokumenty.  Připravuje přehledy právních 
předpisů ES/EU a ČR z oblasti ŽP 

 Kramerius - v digitální knihovně Kramerius NK ČR najdete více než 6 milionů 
naskenovaných stran plných textů periodik a monografií. Vedle dokumentů v češtině 
obsahuje Kramerius také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce. Přístup 
k plným textům pouze z NK (jinak jsou k dispozici jen bibliografické údaje 
digitalizovaných dokumentů) 

 Manuscriptorium - virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k 
existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, 
inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů) 

 Mezinárodní desetinné třídění online - databáze systematického selekčního jazyka 
MDT 

 Národní filmový archiv (katalog dokumentů) - obsahuje monografie, sbírku scénářů, 
separátů a bibliografické záznamy článků z českých novin a časopisů (od r. 1992, 
anotované), filmové scénáře, filmové povídky, synopse, zfilmovanou beletrii apod. 
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 Národní úložiště šedé literatury - bibliografická databáze šedé 
literatury.  Polopublikované dokumenty, které nejsou publikovány obvyklým 
způsobem a nejsou proto dostupné na běžném knižním trhu (např. diplomové a 
disertační práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty atd.) 

 Oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV) - KIV je určena především pro 
zabezpečení informačních potřeb knihovníků a informačních pracovníků, učitelů a 
studentů oboru Knihovnictví a informační věda 

 Oborová brána Technika (TECH) - jeden prostor, ve kterém najdete české i zahraniční, 
placené i volně dostupné zdroje z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd. 
Jednotné rozhraní TECHu umožňuje vyhledávat plné texty z mnoha zdrojů 

 Oborová brána Umění a architektura (ART) - umožňuje uživatelům z jednoho místa 
jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční 
zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze atd.) z oblasti 
umění, architektury a řady příbuzných oborů 

 Patenty a užitné vzory - databáze obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od 
roku 1991, patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné 
vzory 

 Pedagogická bibliografická databáze - zpřístupňuje bibliografické záznamy článků a 
monografií (české i zahraniční) s pedagogickou problematikou (včetně anotací) 

 Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra zpřístupňuje 
všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 
1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky 
zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 

 Souborný katalog ČR (SKC) – CASLIN - obsahuje údaje o dokumentech ve fondech 
českých knihoven a institucí. Ve vyhledaných záznamech uživatel najde informaci o 
dostupnosti dokumentu resp. o knihovně nebo knihovnách, ve kterých si může 
vyhledaný dokument vypůjčit. Z řady vyhledaných záznamů je možno propojit se 
přímo do lokálních katalogů knihoven (vlastníků dokumentů) 

 WebArchiv - digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde 
shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování 

 Zemědělská a potravinářská knihovna - specializovaná knihovna pro oblast 
zemědělství, potravinářství a související obory 

  

Další odkazy na užitečné informační zdroje 

  

 Akademon.cz - server pro technologické inovace, dobrodružství poznání a nejnovější 
poznatky vědy 

 Audioknihy.net - zajímavý portál plný komplexních informací z dění audio-knižního 
světa 

 Bibliografické citace (generátor citací) - online aplikace pro automatické generování 
citací dle normy ČSN ISO 690 

 BiblioHelp  (léčba knihou) - tyto stránky nabízí přehled knih vhodných pro 
biblioterapeutickou praxi - léčbu knihou 

 Bulletin SKIP - Elektronická verze Bulletinu SKIP - Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR 

 Celé Česko čte dětem - portál o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte 

 Čtenář - měsíčník pro knihovny 
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 Čtenáři a čtení v České republice - Ústav pro českou literaturu AV ČR se výzkumu 
čtenářů a čtení v České republice věnuje od roku 2007. Výzkum probíhá ve spolupráci 
s Národní knihovnou ČR a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR 

 Duha - časopis o knihách a knihovnách Moravy 

 Ecetba.cz - vyhledávač elektronických knih zdarma i k prodeji 
 Europa.eu - oficiální internetová stránka Evropské unie 

 Ikaros - elektronický časopis o informační společnosti 
 Infogram - portál pro informační gramotnost - portál na podporu rozvoje 

informačního vzdělávání na českých vysokých školách, je zde řada užitečných odkazů 
z oblasti psaní VŠ prací, citování, zásady vyhledávání apod. 

 Informační systém výzkumu experimentálního vývoje a inovací - informační systém 
veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o 
výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků 

 KNIHOVNY.CZ - naleznete zde informace o českých knihovnách, jejich fondech, 
informačních zdrojích, poskytovaných službách a způsobu, jak k nim získat přístup 

 Nastroje.knihovna.cz - studentský projekt Kabinetu informačních studií a knihovnictví 
na Masarykově univerzitě v Brně. Má za cíl vybudovat webový portál týkající se online 
i offline nástrojů využitelných v oblasti knihovnické a pedagogické práce a při studiu. 
Hlavním prvkem portálu by měl být předmětový katalog těchto nástrojů. 

 Portál české literatury - vícejazyčný webový Portál české literatury je primárně určen 
k propagaci české literatury v zahraničí prostřednictvím poskytování informací. Portál 
si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat především informace o 
žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle (prozaici, básníci, 
dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež) 

 Portál veřejné správy ČR - nabídka ověřených a státem garantovaných informací i 
elektronické agendy. Portál tvoří propojené databáze jako adresář, životní situace a 
zákony 

 Seznam historických výročí (WIKIPEDIE) - události, narození, úmrtí, svátky, pranostiky. 
V ČR i ve světě 

 Theses.cz - systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi. Slouží 
vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací 
(informací o pracích - název, autor,…) a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů 

  
Vypracoval: Filip Hrazdil 
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