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 Digitální informační zdroje dostupné prostřednictvím 
elektronických zařízení (počítač, tablet, čtečky eknih…)
 Offline, online

 EIZ vznikají primárně jako elektronické, digitalizací nebo 
paralelně v tištěné a el. formě

 Přístupné v jednotlivých databázích 
 Vědecké články, časopisy, eknihy, výzkumné zprávy, patenty, normy, 

disertační práce, mapy, citační databáze

 Licencované (vydavatelé, distributoři) a volné (OA, repozitáře)

Co jsou EIZ
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EIZ v NTK

 Přes 50 000 časopisů, 80 000 knih, specializované databáze

 Proces akvizice

Návrhy na nákup (uživatelé, vydavatelé, MVS) 

Schvalování – Tým pro tvorbu fondu (rozhodovací kritéria)

Nákup ERMS Správa EIZ
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81 – Odd. systémové architektury

 Systémy pro správu a zpřístupnění EIZ
 Summon – discovery service, vyhledávač

 SFX – linkovací služba, propojení ze záznamu na plný text, A-Z listy

 EZproxy – vzdálený přístup mimo budovu NTK

 Národní knihovnické systémy
 VPK – správa souborného katalogu VPK, vývoj a aktualizace ukončeny

 Získej – národní platforma pro sdílení fondů, MVS

 NUŠL – zpřístupňování a archivace tzv. šedé literatury z ČR

 Oborová brána TECH – portál licencovaných i volných ověřených 
odborných zdrojů, knihovny v ČR, tematické stránky

http://techlib.summon.serialssolutions.com/
https://www.techlib.cz/cs/82776-e-casopisy-a-z
https://www.techlib.cz/cs/2911-vzdaleny-pristup
https://www.techlib.cz/cs/2892-virtualni-polytechnicka-knihovna
https://www.techlib.cz/cs/83946-ziskej-narodni-platforma-pro-sdileni-fondu
https://www.techlib.cz/cs/2947-seda-literatura-a-nusl
https://tech.jib.cz/
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Integrovaná knihovna NTK, VŠCHT, 
ÚOCHB
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Integrovaná knihovna

Zdroj: CHODOUNSKÁ, Alena. KMS – Jak poskytnout to nejlepší . 28. 2. 2018. Praha.

www.techlib.cz www.chemtk.cz

https://www.techlib.cz/
https://www.chemtk.cz/
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NTK vs. ChemTK

 Liší se v předplacených databázích

 EIZ VŠCHT a ÚOCHB dostupné pouze přes ChemTK

 Především specializované chemické databáze

 Přístup:

(viz Zásady diferenciace výpůjčních služeb)

 Přístup k tištěných zdrojům jednotný

V budově Vzdáleně

EIZ NTK Všichni Všichni

EIZ VŠCHT Všichni Pouze VŠCHT

EIZ ÚOCHB Všichni Pouze ÚOCHB

https://www.techlib.cz/cs/2732-knihovni-rad
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Kde hledat EIZ NTK

A-Z listy (SFX)

Seznam e-zdrojů

Vufind

Summon
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EIZ NTK – co kdy použít

Summon

 Konkrétní i obecné dotazy typu 
„hledám něco o …“

 Vyhledávání nad všemi zdroji na 
úroveň článků

 Klíčová slova a standardní pole 

A-Z listy (SFX)

 E-časopisy A-Z
 Vyhledávání el. časopisů

 Název, ISSN, kategorie, poskytovatel

 E-knihy A-Z
 Vyhledávání el. knih

 Název, autor, ISBN, poskytovatel

Seznam e-zdrojů

 Výběrový seznam databází a online 
zdrojů

 Předplacené databáze, encyklopedie, 
volně dostupné zdroje

 Zdroje, které nejsou nikde jinde 
(Anopress IT, Apress, Le Corbusier
Plans Online, SCOAP3, EZB…)

Vufind

 Uživatelské rozhraní nad Alephem

 Katalog NTK, VŠCHT, ÚOCHB

 Tištěné fondy – ale! také  el. knihy v 
trvalém nákupu (viz wiki)

 „Kostlivci“

https://web7.ntkcz.cz/redirect.php?url=https://wiki.techlib.cz/wiki/index.php?title=E-knihy_NTK
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 Vyhledávácí služba = Discovery Service

 Centrální index, ne federativní vyhledávání

Summon

Vyhledávací služba

Katalog EIZ
Externí

databáze

Centrální index
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Summon – centrální index NTK

 Elektronické zdroje
 Fulltextové databáze (Ebsco, Proquest, ScienceDirect, Taylor &

Francis, IEEE Electronic Library….)

 Elektronické knížky (Elsevier, Cambridge, ScienceDirect Ebooks…)

 Citační databáze (WOS, Scopus)

 Disertace (Proquest Dissertations & Theses)

 Encyklopedie (Britannica)

 Volně dostupné patentové databáze (WIPO, Esp@cenet)

 Open Access (DOAJ, arXiv.org)

 Katalog = Aleph

 Externí databáze
 NUŠL

 Kramerius - ?
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Summon – znalostní báze
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Summon – kde se berou data

 Provozovatel discovery systému získává metadata od vydavatelů a 
provozovatelů databází

 Plné texty u vydavatelů

1) Vydavatelé/provozovatelé musí mít zpřístupněnou XML bránu pro sklízení dat

2) Vydavatel/provozovatel databáze a discovery systému mají podepsanou 
smlouvu, kde je definováno, jaký je minimální soubor metadat a jaká metadata
budou poskytována . Stanovuje se, jak často bude vydavatel svoje metadata
aktualizovat, jak často mohou být sklízena apod.

3) Smlouvy jsou proprietární, uzavřené, know-how vydavatelů a provozovatelů 
discovery systémů – nelze najít přesné informace

liší se vydavatel od vydavatele, discovery od discovery
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Summon – nastavování EIZ

 Seznam holdingů od akvizice
 Tabulky v rozsahu stovek až 10 000 titulů

Př. 1) ACM Digital Library

 Máme mít – 1143

 Summon – 1814

 SFX – 1061

Př. 2) Taylor and Francis Science and Technology Library

 Dlouhodobý problém od začátku roku

 Květen – nové holdingy – 657
 Summon – upload nefungoval, nahlášeno Ex Libris – červen hotovo - 658 (TF 

journals online)

 SFX – 661 (TF STM)
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Summon – tipy a triky

 Jednoduché, pokročilé vyhledávání (booleovské operátory)

 Online zdroje
 NUŠL – životní prostředí – zdroj Invenio

 Časopisy a vyhledávání v časopisu – Water Environment Research, ISSN 1061-
4303

 Best bets – otevírací doba

 Čj vs. Aj

 Vyhledávání „obnovitelné zdroje energie“ - Čj x Aj x rozhraní Aj

 DirectLinking – přímý odkaz na plný text

 Uložení do schránky, trvalý odkaz

http://techlib.summon.serialssolutions.com/cs-CZ/#!/search?ho=t&fvf=IsFullText,true,f&l=cs-CZ&q=%C5%BEivotn%C3%AD%20prost%C5%99ed%C3%AD
http://techlib.summon.serialssolutions.com/cs-CZ/#!/search?ho=t&l=cs-CZ&q=Water%20Environment%20Research
http://techlib.summon.serialssolutions.com/cs-CZ/#!/search?ho=t&l=cs-CZ&q=1061-4303
http://techlib.summon.serialssolutions.com/cs-CZ/#!/search?ho=t&l=cs-CZ&q=otev%C3%ADrac%C3%AD%20doba
http://techlib.summon.serialssolutions.com/cs-CZ/#!/search?ho=t&l=cs-CZ&q=obnoviteln%C3%A9%20zdroje%20energie
http://techlib.summon.serialssolutions.com/cs-CZ/#!/search?ho=t&l=cs-CZ&q=renewable%20energy
http://techlib.summon.serialssolutions.com/en/search?ho=t&q=renewable energy sources#!/search?ho=t&l=en&q=renewable%20energy
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EIZ ChemTK

 Integrovaná knihovna NTK, VŠCHT, ÚOCHB
 Zdroje ÚOCHB nejsou napojené v Summonu pouze v SFX!

 Summon neumí filtrovat instituce ve fasetách

dva discovery systémy – NTK a ChemTK

Zdroje NTK
Vybrané zdroje 

(EIZ) NTK

EIZ VŠCHT

Resource inheritance

(manuální potvrzování)

Summon NTK

Summon ChemTK
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EIZ ChemTK

 Nastavení EZproxy je globální – nelze v Summonu ChemTK
nastavit Ezproxy pro EIZ VŠCHT a jinou pro EIZ NTK

nutnost vypnutí DirectLinking a používat linkovací 

server (SFX), kde si uživatel volí instituci
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Problémy?

 Nefunguje přístup k plnému textu

 Problém se vzdáleným přístupem

 Něco nemůžu najít

 Něco je divného, chci se na něco zeptat….

eservices@techlib.cz

mailto:eservices@techlib.cz

