
Jak na zdroje
Komunikace mezi kulturami



Kde hledat odbornou literaturu?
● snažit se získat informace z 

internetu je jako napít se vody z 
hydrantu



Jak vybírat?
• maximální počet relevantních 

článků je soustředěn v minimálním 
počtu časopisů

• recenzované časopisy



Kde hledat odbornou literaturu?
● na SICu!

● www.sic.czu.cz

● https://www.sic.czu.cz/c
s/r-8833-odborne-datab
aze/r-8883-infozdroje
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Rozcestník infozdrojů
Přihlášení jako do IS 
https://www.sic.czu.cz/
cs/r-8833-odborne-dat
abaze/r-8883-infozdroj
e
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SIC Infozdroje – EBSCO – “střecha střech”

http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=761066cf-4290-4d0f-92f6
-4132bb5bdffa%40sessionmgr101 

Vyhledává ty databáze, kde je napsáno u EDS “ano”

http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=761066cf-4290-4d0f-92f6-4132bb5bdffa%40sessionmgr101
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SIC Infozdroje – EBSCO

• zadejte klíčové/á slovo/a



SIC Infozdroje – EBSCO

• výsledek hledání najde počet nalezených výsledků k vašemu zadanému klíčovém slovu

• vlevo „upřesnit výsledky“ můžete zadat vaše upřesňující požadavky a „výsledky hledání“ si dále 
odfiltrovat



SIC Infozdroje – EBSCO

• výsledky můžete omezit na plné texty (ty hledejte, ať se dostanete ke konkrétnímu celému textu), dále 
např. jazyk

• určit si časové rozmezí, kdy byl daný článek vydán



SIC Infozdroje – EBSCO

• „zdroje obsahu“ říkají, v jakém zdroji/časopisu/poskytovateli se vaše klíčové slovo nejvíce vyskytuje

• slouží k tomu, že už se pak můžete zaměřit jen na jeden zdroj a vyhledávat pouze v něm



Další databáze a školení s nimi

● SIC kurzy 
https://www.sic.czu.cz/cs/r-8833-odborne-databaze/r-8886-skoleni-webinare 

● MLP http://www.mlp.cz/cz/sluzby/databaze-v-knihovne/

● NKP http://skc.nkp.cz/

● Google https://scholar.google.cz/

● books.google.com 

● theses.cz
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Jak číst odborné články
● Abstrakt napoví, jestli článek obsahuje tu 

informaci, kterou hledáte
● Úvod je dobrý k popsání problematiky
● Závěr/diskuse shrnuje podstatu - lze z něj 

vytáhnout potřebnou pasáž do vašeho textu



Dú
● Do teoretické části najít a odcitovat 1 článek z 

infozdroje.czu.cz (zatím stačí jen najít a na wiki 
nakopírovat název článku, autory a anotaci)

● Metodologie - charakterizovat obecně kvalitativní a 
kvantitativní výzkum, napsat klady a zápory u obou 
(Hendl, Disman)

● Napsat ½ úvodu (druhá půlka se píše až v závěru 
práce) - důvod, proč jste si téma vybrali


