
Jak najít zdroje pro školní práci 
(a nezbláznit se)  

Pavlína Tvrdá + Olga Martinová

Národní technická knihovna
Workshop pro Gymnázium Bohumila Hrabala v  Nymburce 

6. 9. 2018



Proč jsme dnes tady

• Zhodnotíme informace

• Vyhneme se O.D.P.A.D.u

• Prosvištíme zdroje

• Staneme se experty

• Vše ostatní vygůglíme



Odpovědnost

Důležitost

Přesnost filtr O.D.P.A.D.u

Aktuálnost

Důvod

• Spolehlivý zdroj projde C.R.A.A.P filtrem 

- „zásada O.D.P.A.D.“ 

Jak se pozná spolehlivý zdroj? 



Filtr O.D.P.A.D.u

• ODPOVĚDNOST (kdo je odpovědný)

Je uveden zdroj? Autor?

Je zdroj/autor důvěryhodný?

Je autor způsobilý pro publikaci v oboru?

Je zdroj oficiální? (.edu .gov .org) 

Anonymous (@LatestAnonNews) | Twitter [online]. [2017-03-01]. 
Dostupné z: https://twitter.com/latestanonnews

https://twitter.com/latestanonnews


• DŮLEŽITOST (vhodnost/relevance)

Je k tématu? Odpovídá na mé otázky?

Kdo je zamýšlený příjemce? 

(akademická obec, veřejnost)

Má odpovídající úroveň? 

(příliš základní x pokročilá)

An average homeschooler: high school textbooks. Samantha Field
[online]. 12. 12. 2013 [2017-03-01]. Dostupné z:
http://samanthapfield.com/2013/12/12/an-average-homeschooler-
high-school-textbooks/

Filtr O.D.P.A.D.u

http://samanthapfield.com/2013/12/12/an-average-homeschooler-high-school-textbooks/


• PŘESNOST (věrohodnost, 

pravdivost textu)

Odkud informace pochází?

Je podepřena důkazy?

Zrevidoval informaci někdo?

Mohu z vlastní zkušenosti nebo 

jiného zdroje potvrdit její pravdivost?
Dirk Riehle: Switzerland According to CNN [online]. [2017-03-01]. 
Dostupné z: http://dirkriehle.com/humorous-takes/fun-photos/ch-
according-to-cnn.html

Filtr O.D.P.A.D.u

http://dirkriehle.com/humorous-takes/fun-photos/ch-according-to-cnn.html


• AKTUÁLNOST

Kdy byla publikována?

Proběhly aktualizace (např. webu)?

Vyžaduje náš obor aktuální informace, 

nebo nám stačí i starší zdroje?

(archeologie X medicína, informatika…)

The Flat Earth Society: About [online]. [vid. 2017-03-01]. Dostupné z:
https://theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society

Filtr O.D.P.A.D.u

https://theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society


• AKTUÁLNOST – může být opravdu zásadní, 

zvláště v rychle se vyvíjejících oborech

Španělská reklama z roku 1912

Herák od Bayera - ideální také pro nejmenší 

- absurdní vyznění vyplyne až s odstupem času 

CBG - KEYCODE BAYER 510 [online]. [vid. 2017-05-30]. 
Dostupné z: http://www.cbgnetwork.org/4148.html

Filtr O.D.P.A.D.u

http://www.cbgnetwork.org/4148.html


• DŮVOD (proč informace existuje)

Jaký je účel informace? Informovat? 

Naučit? Přesvědčit? Pobavit? Prodat?

Je záměr autora jasný? Skrytý?

Jedná se o fakt? Názor? 

Je názor objektivní? Zaujatý?

Filtr O.D.P.A.D.u



Názor? Fakt? Reklama? Blábol? 

Slunce je středem vesmíru. 

Všichni pavouci mají 8 nohou. 

UFO existuje.

Heroin je nejúčinnější lék na dětský kašel.

Globální oteplování je mýtus.

Pouze nejchytřejší žáci mohou studovat na Gymnáziu Bohumila 

Hrabala v Nymburce



Názor? Fakt? Reklama? Blábol? 

Slunce je středem vesmíru. (překonaná teorie) 

Všichni pavouci mají 8 nohou. (fakt – krom pavouků po úrazech) 

UFO existuje. (Unidentified Flying Object)

Heroin je nejúčinnější lék na dětský kašel. (čí je to názor?)

Globální oteplování je mýtus. (kdo to říká? v jakém kontextu? způsobeno 

člověkem nebo běžný klimatický jev?)

Pouze nejchytřejší žáci mohou studovat na Gymnáziu Bohumila Hrabala v 

Nymburce. (názor? fakt? reklama? blábol?)



Odpovědnost

Důležitost

Přesnost filtr O.D.P.A.D.u

Aktuálnost

Důvod

Jak se pozná spolehlivý zdroj? 



Vyhni se 
O.D.P.A.D.u

Prohledej
techlib.cz

https://www.techlib.cz/cs/


Vše z pohodlí domova

• Nevadí, že už jste v pyžamu -
naše elektronické zdroje jsou 
po přihlášení k dispozici 24/7 
ať jste kdekoli

I should really write that essay But I am already in my pajamas. 
quickmeme [online]. [2017-01-24]. 
Dostupné z: http://www.quickmeme.com/meme/3uomkn

http://www.quickmeme.com/meme/3uomkn


Interdisciplinarita

• Žádná disciplína není hermeticky 
uzavřena

• Jedno téma může být zpracováno z 
více různých perspektiv

• Technické/přírodovědné obory se 
mohou prolínat s humanitními



Knihovny všech zemí, spojte se!

• Stačí jen 1 knihovní kartička - Meziknihovní služby vám najdou 
co budete chtít, kdekoli v republice… zdarma 

• Fondy všech českých knihoven najdeš v Souborném katalogu

https://www.techlib.cz/cs/2731-meziknihovni-sluzby-a-objednavani-clanku
http://www.caslin.cz/


Hledej jako expert

• Klíčová slova

• Operátory

• Uvozovky

• Hvězdička* 

• Filtry



• Klíčová slova – definují oblast 
zájmu, umožňují rozšířit nebo 
zúžit výsledky

• Hledáte podle nich zdroje a 
jiní podle nich budou hledat 
vaši práci

Hledej jako expert



• Operátory – umožňují 
kombinovat nebo vyloučit 
výsledky hledání

Hledej jako expert

ovce OR kozyovce AND kozy ovce NOT kozy



• Uvozovky – umožňují vyhledat celou frázi

Hledej jako expert



• Hvězdička …* - vyhledá slovo s různými příponami při 
zachování stejného kořenu slova

industr* environ* sul*ur

industry environment sulfur

industrial environmental sulphur

industrialism environmentalism

industrialization

Hledej jako expert



• Filtry – zúží téma 
pomocí zadaných 
kritérií

Hledej jako expert



• základní dotaz:

sci-fi AND robot AND literature

• profi dotaz: 

("science fiction" OR "sci-fi") AND (robot* OR "artificial intelligence") 
AND (literature NOT (movie OR film)) 

• verze pro Google Scholar:

robot* "artificial intelligence" "science fiction" OR "sci fi" -movie -film

Jak to může vypadat?



("science fiction" OR "sci-fi") (robot* OR "artificial intelligence") 

(literature NOT (movie OR film)) 



Hledáte sami, 
jak to najdete?

Videonávody

https://www.techlib.cz/cs/2833-videonavody


Jak efektivně gůglit 



hledá v indexu všech 
webových stránek, seřazuje 
výsledky především podle 
jejich popularity

(některé komerční zdroje 
mohou být populárnější než 
akademické zdroje) 

Řazení výsledků

hledá pouze v odborných 
zdrojích, které seřazuje 
podle akademických kritérií



28

• Velké množství výsledků 
ne vždy znamená, že se 
nám daří

• Odkazy nemusí být 
relevantní, ověřené nebo 
správné

Google vs. Google Scholar



Finty pro lepší výsledky: 

site:techlib.cz konzultace (najde slovo „konzultace“ na stránce 
„techlib.cz“

filetype:pdf robot (najde soubory ve formátu pdf, ve kterých je 
slovo „robot“

Ofiko návod od Gůglu

Hledej jako expert s                          m 

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en&ref_topic=3081620


- (minus) výsledky bez 
daného výrazu 

Hledej jako expert s                          m 



Hledej jako expert s                          m 

site:nasa.gov
nebula (najde slovo 
„nebula“ na stránce 
„nasa.gov“



Nastavení knihovních odkazů v Google Scholar

32

Získat v NTK (SFX)

https://scholar.google.cz/scholar?output=instlink&q=info:KYv9HeKtmSUJ:scholar.google.com/&hl=cs&as_sdt=0,5&scillfp=5987805351639595372&oi=lle


Jak to najdete pomocí Google Scholar



Příklady dotazů

• Nemůžu najít konkrétní 
článek, knihu, mapu...

• Nevím, kde hledat zdroje 
pro seminárku/diplomku...

• Mám problém s použitím 
citačního manažeru

• Napište nám

https://www.techlib.cz/cs/83609-zeptejte-se-nas


Otázky?


