
Jak najít zdroje pro školní práci 
(a nezbláznit se)  

Workshop pro střední školy



Proč jsme dnes tady

• Zhodnotíme informace a vyhneme se O.D.P.A.D.u

• Kde hledat jaké informace?

• Jak najít to, co hledám?

• Vyhledávače: NTK, Google a jeho odborná varianta

• Všechno si to v praxi vyzkoušíme



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? 



ODPOVĚDNOST DŮLEŽITOST PŘESNOST AKTUÁLNOST DŮVOD

Autor (člověk/instituce)
Vhodnost/relevance
Odpovídající úroveň

Věrohodnost
Pravdivost textu

Kdy byla data 
publikována?

Jaký je účel informace?

Uvedeno spolehlivě? Hodí se k mému tématu?
Mohou jiné zdroje 
potvrdit pravdivost 

informace?
Aktualizace zdroje

Je záměr autora jasný 
nebo skrytý?

Oficiální zdroj?
.edu, .org, .gov

Odpovídá na mé otázky?
Odkud informace 

pocházejí
Jak moc aktuální data a 

informace potřebuji?
Je názor autora objektivní 

nebo zaujatý?

Je autor způsobilý pro 
publikaci v oboru?

Kdo je zamýšlený 
příjemce?

Je podpořen důkazy? Stárnutí oborů Pozor na think tanky!

Jak se pozná spolehlivý zdroj? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Think_tank


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

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

Španělská reklama z roku 1912

Herák od Bayera - ideální také pro nejmenší 
- absurdní vyznění vyplyne až s odstupem času 

http://dirkriehle.com/humorous-takes/fun-photos/ch-according-to-cnn.html
http://www.cbgnetwork.org/4148.html


Odborné zdroje Co s nimi

• Informace

• Inspirace 

• Orientace v tématu

• Terminologie (ČJ, AJ), definice

• Metody, postupy, interpretace dat 

• Klíčová slova

• Použité zdroje

• Učebnice, příručky, slovníky

• Encyklopedie

• Závěrečné práce

• Knihy (odborné)

• Články (odborné)
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Další zdroje Co s nimi

• Metoda sběru dat

• Analýza

• Interpretace

• Vysvětlení

• Kontext(ualizace)

• Rozhovory, dotazníky

• Průzkumy veřejného mínění

• Média / novinové články

• Statistiky

• Příspěvky na sociálních médiích

• Mapy

• Pozorování, měření



Kde hledat?



Kde hledat?



Základní fakta o tématu

• Vytvářejí ji odborníci

• Snadné citování, obrázky, statistické údaje

• Volně dostupná část obsahu

• Rozšířená verze - po přihlášení přes NTK

• Vytvářejí/editují odborníci i veřejnost

• Průběžně doplňována o nejnovější 

informace

• Anglická verze bývá velmi kvalitní

• Překlad terminologie, odkazy na zdroje

https://www.britannica.com/
http://ezproxy.techlib.cz/login?url=https://academic.eb.com/levels/collegiate


Základní fakta o tématu

• Jednoduché 
citování, 
dostupné 
obrázky



Základní fakta o tématu

• Užitečná 
statistická 
data



• Vyhledávač NTK – elektronické i tištěné zdroje NTK: odborné články, 
(e-)časopisy, (e-)knihy, šedá literatura

• Katalog NTK – tištěné zdroje NTK

• Databáze odborných zdrojů – placené (přístup přes knihovnu, např. EBSCO, JSTOR) i 
volně přístupné (DOAJ, DOAB)

• Knihovny.cz – vyhledává (e-)knihy v českých knihovnách, následně lze objednat přes 
Meziknihovní výpůjční službu NTK (pro studenty zadarmo!)

• Theses.cz – závěrečné VŠ práce (odkazy nad další zdroje)

• Sci-Hub, Libgen – „pirátsky“ zveřejněné plné texty odborných článků a knih 

Kde hledat dál?

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.techlib.cz/cs/83808-seda-literatura
https://vufind.techlib.cz/
https://www.techlib.cz/cs/2792-e-zdroje
https://ezproxy.techlib.cz/login?url=https://search.ebscohost.com/
https://www.jstor.org/
https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.knihovny.cz/
https://www.techlib.cz/cs/2731-meziknihovni-sluzby-a-objednavani-clanku
https://theses.cz/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_Genesis


Vše z pohodlí domova

Nevadí, že je knihovna zavřená – naše elektronické zdroje jsou po 
přihlášení k dispozici 24/7, ať jste kdekoli
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Statistiky různých institucí 
(statistické a jiné úřady); 
výroční a jiné zprávy firem, 
odborných asociací a 
dalších institucí; technické 
specifikace; manuály; 
tiskové zprávy apod.

Knihy (odborné 
monografie i beletrie) –
možnost náhledu do 
obsahu a vybraných 
stran; u knih již 
nechráněných autorským 
právem plný text

Pouze odborné zdroje: články 
z odborných časopisů; 
disertační a diplomové práce; 
preprinty; materiály z 
konferencí; výzkumné zprávy; 
odborné knihy; patenty; 
přístup k plným textům přes 
knihovnu

Existují i jiné vyhledávače akademických informací (např. Semantic Scholar)

Google vs. Google Scholar vs. library databases

Googloviny

http://google.cz/
http://scholar.google.cz/
http://books.google.cz/
https://www.techlib.cz/cs/84365-google-scholar
https://www.techlib.cz/cs/84365-google-scholar
https://www.semanticscholar.org/
https://libguides.ucmerced.edu/c.php?g=556289&p=6549810
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• Google přinese více 
výsledků, to je ale 
spíš nevýhoda 
(reklamy, blogy, 
pochybné názory, 
řazení podle 
popularity…)

Google vs. Google Scholar



● Ověřování základních 

informací 

● Prověřování autorů 

knih/článků které chcete 

použít v práci

● Statistiky, výroční a tiskové 

zprávy, atp.

● Obrázky s otevřenou licencí →

Ofiko návod od Gůglu

site:mzp.cz “emisní limity” (najde informace o emisních 

limitech na stránkách ministerstva životního prostředí)

filetype:pdf robot (najde soubory ve formátu pdf, ve 

kterých je slovo „robot“

K čemu používat Google

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


• Návod NTK, mj. jak 
propojit Scholar s 
knihovnami 
(např. NTK)

Jak používat Google Scholar

https://www.techlib.cz/cs/84365-google-scholar


Hledej jako expert

• Klíčová slova

• Uvozovky

• Operátory

• Hvězdička* 

• Filtry



● Klíčová slova – definují oblast zájmu

Hledej jako expert

Star Wars

feminism

militarism

gender

equality

Příklad: role a zobrazení žen ve Star Wars



• Uvozovky – umožňují vyhledat celou frázi

Hledej jako expert

star wars "Star Wars"

The Child aka Baby Yoda (Star_Wars) Wikipedia [online] [cit. 04.10.2021]. Dostupné 
z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/00/The_Child_aka_Baby_Yoda_%28S
tar_Wars%29.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/00/The_Child_aka_Baby_Yoda_(Star_Wars).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/00/The_Child_aka_Baby_Yoda_(Star_Wars).jpg


● Operátory – umožňují kombinovat klíčová slova a  najít relevantní 

dokumenty

Hledej jako expert

"Star Wars" OR 
feminism

"Star Wars" AND 
feminism

"Star Wars" NOT 
feminism



architect* sustain*

architects sustainable

architecture sustainably

architectural sustainability

architecturally 

Hledej jako expert

● Hvězdička – někdy nahradí část slova, 
jindy celé slovo (záleží na vyhledávači)



● Filtry – zobrazí pouze 

dokumenty, které 

odpovídají vybraným 

kritériím

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 OR "artificial intelligence" "science fiction" OR "sci-fi" literature -
movie -film

Jak to může vypadat?



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

(literature NOT (movie OR film)) 



Vyhledávání v 
NTK



Vyhledávání v 
NTK



Pokročilé vyhledávání (v NTK)

• Hledáme pouze v názvu nebo v abstraktu



• Přemýšlejte o tom, jaké informace nacházíte a zda jsou důvěryhodné 
– zkuste použít filtr O.D.P.A.D.u

• Při psaní závěrečné práce byste měli vycházet z odborných zdrojů, ale 
je možné (a někdy nutné) je kombinovat s neodbornými. S každým 
zdrojem informací ale nakládejte adekvátně (metoda sběru dat, 
analýza, interpretace…)

• Při hledání odborných informací využijte Google Scholar nebo 
vyhledávač NTK

• Pro efektivnější vyhledávání informací věnujte čas výběru klíčových 
slov a nebojte se použít uvozovky, operátory a rozšířené vyhledávání

Co si z workshopu odnést?



Tipy na závěr

● Buďte vybíraví, nečtěte všechno (název –
abstrakt – závěr) 

● Důležité zdroje čtěte pomalu a pozorně, 
méně relevantní odložte na později

● Organizujte si své zdroje

● Dělejte si poznámky – nebudete se muset 
vracet; víte, jak na zdroj odkázat

○ čím konkrétně je pro vás zdroj užitečný
(myšlenka, postup, srovnání... )

○ v jaké části práce ho použijete

○ informace o zdroji, citační záznam

31

ORGANIZATION – Very Demotivational – Demotivational Posters [online]. [cit. 2022-06-
10]. Dostupné z: https://cheezburger.com/6159970816/organization

https://cheezburger.com/6159970816/organization


Otázky?

210 mm

Nebojte se zeptat!
• NTK online formulář

• Konzultační služby NTK

tomas.razim@techlib.cz

info@techlib.cz

https://www.techlib.cz/cs/83609-zeptejte-se-nas
https://www.techlib.cz/cs/83779-konzultace
mailto:tomas.razim@techlib.cz
mailto:info@techlib.cz
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