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& linkovací servery

Google Scholar
• Volně dostupná služba pro vyhledávání odborných textů, preprintů, vědeckých

článků, knih, disertačních prací aj.

Linkovací server
• Nástroj pro zpřístupnění elektronických informačních zdrojů a dalších

doplňkových relevantních služeb
• Zajišťuje propojení metadatového záznamu dokumentu s plný textem (popř.  

citací, impact faktorem, EZB, aj.)

• Evidence všech dostupných elektronických dokumentů v knihovně

• SFX (ExLibris), Linksource (ProQuest), Full-text finder (Ebsco), Link resolver v 
rámci systému nové generace Alma (ExLibris)

Google Scholar Linkovací server



Plusy Google Scholar

• Volně dostupná služba

• Google corp. (silné zázemí, široká podpora, stabilita, rozvoj, silná pozice pro 

jednání s vydavateli)

• Zřejmě nejlepší relevance vyhledaných dotazů ze všech discovery systémů

• Ohromná šíře záběru, indexace Open Access i placených zdrojů vč. knih

• V mnoha případech propojení přímo na plný text

• Citovanost, metriky, autorské profily, upozornění na nové články vybraných

autorů

• Možnost registrace linkovacího serveru (i vaší) knihovny!

• Obohacení GS o holdingová data knihovny

• “Náhrada” discovery služby

• “Souborný katalog” - vyhledávání ve více knihovnách najednou

& linkovací servery



Mínusy Google Scholar
• Google corp. (gigant – “moloch”, nemožnost lokálních úprav, návrhy změn a 

úprav spíše nemožné, prakticky bez uživatelské podpory)

• Neprůhledná indexace elektronických zdrojů

• ¿ Velikost a rozsah indexu ? – neexistence seznamu zdrojů

• Bez možnosti ovlivnění obsahu indexu

• Občasné chybné zpracování metadat

• Oproti discovery systémům jen velmi omezené možnosti fasetového třídění
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Uložení do mojí knihovny







• Osobní profil autora

• Citovanost autora

• Vhodný doplněk k WoS (umožňuje dohledat některé citace, které ve WoS

chybí)

• Nevýhody při větším objemu záznamů, se kterým nelze efektivně pracovat

• Chybí specifičtější třídění -> nutnost manuálního protřídění

• Duplicity mezi citacemi

• Pouze autoři s již vytvořeným a spravovaným profilem















Antonín Holý “a holy”
• Zadání do uvozovek “autor”
• Iniciály místo jména
• bez diakritiky

Vyhledávání v Google Scholar



Vyhledávání v Google Scholar s linkovacím serverem
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Vyhledávání v Google Scholar s linkovacím serverem



Vyhledávání v Google Scholar s linkovacím serverem



Google Scholar jako souborný katalog e-zdrojů
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Google Scholar jako souborný katalog e-zdrojů
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Děkuji za pozornost
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