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nezbláznit se)  

Workshop pro Rakouské gymnázium 27. 04. 2017

210 mm

Olga Martinová, Pavlína Tvrdá
Národní technická knihovna



Proč jsme dnes tady

• Zhodnotíme informace

• Vyhneme se O.D.P.A.D.u

• Prosvištíme zdroje

• Staneme se experty

• Vše ostatní vygůglíme



• Informační přesycení – máme 

mnohem více možností než kdy 

dřív

• Je třeba je správně filtrovat –

můžeme zpracovat pouze určité 

množství

• Pomůže nám C.R.A.A.P filtr    

alias „zásada O.D.P.A.D.“ 

Zhodnocení informací



Zhodnocení informací

• 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



Zhodnocení informací

• 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/



Zhodnocení informací

• 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



Zhodnocení informací

• AKTUÁLNOST

Kdy byla publikována?

Proběhly aktualizace?

(5 let starý web)

Vyžaduje náš obor aktuální 

informace, nebo nám stačí i starší 

zdroje?

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

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


Zhodnocení informací

• 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?



Zhodnocení informací

Odpovědnost

Důležitost

Přesnost filtr O.D.P.A.D.u

Aktuálnost

Důvod



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!

• Co nenajdeme u nás, to seženeme jinde - knihovny sdílejí své zdroje 
prostřednictvím Meziknihovní služby

Prohledej taky:

• České knihovny na: Knihovny.cz

• Akademický Google na: Google Scholar

• Volně dostupné časopisy: DOAJ

• „Akademický PirateBay“: SciHub

https://www.techlib.cz/cs/2731-meziknihovni-sluzby-a-objednavani-clanku
https://www.knihovny.cz/
http://scholar.google.cz/
https://doaj.org/oainfo
https://en.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub


Kde najdete to, co v našem fondu nenajdete?

Open Access in Deutsch:

• Digizeitschriften – starší (předválečná) 
čísla časopisů

• ÖNB Digital Lesesaal – historické 
časopisy, knihy, mapy, plakáty u.ä.

• Austrian Literature Online – přes 15 tisíc 
dokumentů; digitalisierung on demand

• Universität Wien – seznam open access 
časopisů

• OA für verschiedene Fächer – aktuální 
informace

http://akon.onb.ac.at/

https://www.digizeitschriften.de/startseite/
http://www.onb.ac.at/bibliothek/digitaler_lesesaal.htm
http://www.literature.at/default.alo
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBWI&colors=1&lang=de
https://open-access.net/informationen-fuer-verschiedene-faecher/
http://akon.onb.ac.at/#center=u2f74vk5pgmb&zoom=9
http://akon.onb.ac.at/


• Encyclopædia Britannica versus Wikipedie

SILVERMAN, Matt. Encyclopedia Britannica vs. Wikipedia [INFOGRAPHIC]. Mashable [online]. [2017-03-23]. 
Dostupné z: http://mashable.com/2012/03/16/encyclopedia-britannica-wikipedia-infographic/

Základní fakta o tématu

http://mashable.com/2012/03/16/encyclopedia-britannica-wikipedia-infographic/


Základní fakta o tématu

• Encyclopædia 
Britannica –
dostupná po 
přihlášení na 
webu 
knihovny

• Jednoduché 
citování, 
dostupné 
obrázky

http://ezproxy.techlib.cz/login?url=http://quest.eb.com/


Základní fakta o tématu

• Užitečná 
statistická 
data



• Ve kterém státě najdete  
Mt. Rushmore?

• Kteří prezidenti jsou na 
něm vyobrazeni?

HORSEY, David. Democracy goes trivial with the Donald Trump/Lindsey Graham feud. Los Angeles 
Times [online]. [2015-07-24]. Dostupné z: http://www.latimes.com/opinion/topoftheticket/la-na-
tt-trump-graham-feud-20150724-story.html

Cvičení: Zjisti v Britannice

• 3.1415926535897932X84
62643X83279502X84197

http://www.latimes.com/opinion/topoftheticket/la-na-tt-trump-graham-feud-20150724-story.html


Hledej jako expert

• Klíčová slova

• Operátory

• Uvozovky

• Hvězdička* 

• Filtry



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

Hledej jako expert



• Operátory – umožňují 
kombinovat nebo 
vyloučit výsledky 
hledání

Hledej jako expert



Industrial +      Revolution         =       "Industrial revolution"

• Uvozovky – umožňují 
vyhledat celou frázi

International Industrial Division. Actavo

[online]. [2017-01-24]. Dostupné 

z: http://www.actavo.com/?sectors=inte

rnational-industrial-division

Whatever Happened to the VDI Revolution?. 

Virtualization Review [online]. [2017-01-24]. Dostupné 

z: https://virtualizationreview.com/articles/2015/07/13/

whatever-happened-to-the-vdi-revolution.aspx

History of The Industrial Revolution. History Discussion -

Discuss Anything About History [online]. [ 2017-01-24]. 

Dostupné z: http://www.historydiscussion.net/history/industrial-

revolution/history-of-the-industrial-revolution/1784

Hledej jako expert



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

industr* environ* architec*

industry environment architect

industrial environmental architecture

industrialism environmentalism architectural

Industrialization architecturally

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?



Hledáte 
sami, jak 
to najdete?



Zúžení výběru (jak to najít lépe)
• Hledáme pouze v 

názvu



Jak efektivně gůglit 
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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:

• Dostupnost v plném textu 

• Kde byl publikován

• Kým byl publikován

• Jak často byl citován

• Kdy naposledy byl citován
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• Velké množství výsledků 
ne vždy znamená, že se 
nám daří

• Odkazy nemusí být 
relevantní, ověřené nebo 
správné

Google vs. Google Scholar



scholar.google.cz

Jak to najdete pomocí Google Scholar

scholar.google.cz


Jak to najdete pomocí Google Scholar



• Najdi odpovědi na otázky 
pomocí stránky NTK a 
Encyclopædie Britannicy

Cvičení: Sen noci svatojánské – Research Challenge

Shakespeare (Big Willy) Funny Poster. In: Shakespeare (Big Willy) Funny Poster 
[online]. ©AllPosters.com [5.9.2016]. Dostupné z: http://www.allposters.com/-
sp/Shakespeare-Big-Willy-Funny-Poster-Posters_i9843569_.htm

http://www.allposters.com/-sp/Shakespeare-Big-Willy-Funny-Poster-Posters_i9843569_.htm


Příklady dotazů

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

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

• Mám problém s použitím 
citačního manažeru

• Napište nám

210 mm

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


Nebojte se knihovníků ☺


