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1. Google Scholar – jak funguje
Co je Google Scholar? 

Vyhledávací nástroj pro vyhledávání odborných informací (článků, výzkumných prací,  ...)

Proč používat Google Scholar (a nepoužívat Google)?

Usnadní vyhledání potřebné vědecké literatury, dostupných plných textů a nezavalí vás neodborným 

balastem z běžného webu (jako např. vyhledávání Googlem). Prohledává velké množství databází, tj. 

vyhledá i dokumenty, které nejsou ve vaší domovské knihovně (např.NTK).

Co s ním mohu najít?

Odborné vědecké práce: odborné články (většinou recenzované), preprinty vědeckých dokumentů, 

technické a výzkumné zprávy, US patenty, materiály z konferencí, diplomové práce, atd. – jejich plné 

texty na webu, či ve vaší knihovně (do max.vel. 5MB, větší dokumenty - učebnice, monografie a 

disertace nutné hledat v Google Books, patenty různých zemí v Google Patents). Od zveřejnění v 

databázi vydavatele po indexaci (zaznamenání) Googlem uplyne 6-12 měsíců,  neobsahuje tedy 

články z poslední doby. V r.2019 byly z databáze vyřazeny starší dokumenty, které nebyly v letech 

2014-18 citovány.

V jakých databázích hledá?  

V databázích všech významných producentů vědecké literatury (významní nakladatelé – např. 

Elsevier, Springer, vědecké společnosti), repozitářích (digitálních úložištích) univerzit a dalších 

vědeckých institucí, preprintových serverech, digitalizovaných sbírkách knihoven a jejich katalozích, 

databázích atd. 

V jakých oborech a jazycích lze vyhledávat?

Google Scholar není oborově ani jazykově omezen, lze vyhledávat odborné práce i v jiných jazycích 

než angličtině (ale většina odborné literatury je v angličtině).



2. Jak se na Google Scholar dostat

Do svého webového prohlížeče napište odkaz: 

https://scholar.google.com/

či

https://scholar.google.cz/

NEBO

napište Google Scholar  do vašeho oblíbeného vyhledávače 

a klikněte na odkaz

Poznámka:  V prezentaci je používána anglická verze Google 
Scholar.  

Jazykovou verzi  GS přepnete kliknutím na  tři linky v levém 
horním rohu, poté volba Nastavení-Jazyky-Jazyk rozhraní služeb 

Google / Settings-Languages-For Google text

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.cz/


Zapište svůj dotaz do vyhledávacího okna

▪ Zadejte klíčová slova - ta důležitá jako první

▪ Pro zpřesnění používejte operátory :

⮚ AND (není nutné, systém si ho doplní 

automaticky)

⮚ | či OR (př. “včelí | vosí jed“, “včelí OR vosí jed“)

⮚ - (př. jaguár -auto, vyřadí dokumenty obsahující 

dané slovo, místo operátoru NOT),

⮚” “ (př. “včelí jed“, hledá přesný termín)

⮚ .. (př. 1980..2010 , vyhledávání v rozpětí čísel)

▪ Používání znaků * a ? a operátoru NOT není 

Googlem podporováno, možné jsou další specifické 

operátory ($ - vyhledání ceny,  site: - prohledání 

konkrétniho webu, allintitle: - vyhledávání termínu v 

názvu dokumentu, další viz stránky Googlu či zde)

3. Jak na Google Scholar vyhledávat

Seznam klíčových slov budete postupně 

rozšiřovat a zpřesňovat.

Většina odborné literatury je v angličtině, 

využijte toho.

Hledáte-li dokumenty např. o Španělsku a 

umíte španělsky, zadejte klíčová slova ve 

španělštině.

Google Scholar standardně vyhledává v 

plných textech dokumentů, tj. není možné 

vyhledávat pouze v klíčových slovech či 

abstraktu, jak je to běžné u jiných databází

např. v knihovnách (ty umožňují přesnější 

vyhledávání).

Rozšířené vyhledávání/Advanced search 

umožňuje omezení vyhledávání např. na 

názvy dokumentů, autory, určitý časopis a 

datum. 

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1ydVaJJeL1EYbWtlfj9TPfBTE5IBADkQfZrQaBZxqXGs/edit


4. Zpřesnění dotazu

Používejte filtry:

časově omezte své  

vyhledávání, např. na 

práce z posledních 5 let

Pro zobrazení dokumentů, 

jejichž plné texty jsou 

dostupné:

- nezaškrtávejte include

citations / zahrnout 

citace



Pokud hledáte dokumenty určitého autora a znáte přesně jeho příjmení, nebo znáte název/část názvu 

dokumentu, či vás zajímají pouze články z určitého časopisu, využijte možnost Advanced search/Rozšířené 

vyhledávání. 

V ostatních případech využijte raději standardní vyhledávácí okno a operátory.

1. Klikněte na tři 

linky v levém 

horním rohu

2. Z menu 

vyberte možnost 

Advanced 

search/ 

Rozšířené 

vyhledávání

5. Rozšířené vyhledávání/Advanced search

3. Vyplňte libovolná pole z vyhledávacího 

formuláře

(nepoužívejte operátory a znaky pro vytváření 

dotazů, AND, OR, NOT, *, ?)



Všímejte si, kde 
byl dokument 

zveřejněn. 
Některé zdroje 

jsou méně 
kvalitní a 
obsahují 

nerecenzované 
dokumenty.

Kliknutím na jméno 
autora se 

dostanete k jeho 
odbornému profilu 

a dalším dílům
Název 

dokumentu 
(u Open Access 

dokumentů odkaz na 
plný text)

Autor
Název časopisu, 

rok vydání

Server, kde byl nejdříve 
publikován (plný text 
nemusí být zdarma)

Odkaz na plný 
text dokumentu

Abstrakt

Počet 
dokumentů, 
které daný 

dokument citují

Odkaz na všechny verze 
dokumentu na webu, ne 

všechny jsou dostupné zdarma

Označení a 
uložení do 

My 
library/Moje 

knihovna

Vytvoření 
citace

Odkaz na 
dokumenty na 
podobné téma

6. Co vyčtete ze záznamu dokumentu

Kliknutím na text Cited by 
/Počet citací daného 

článku se dostanete k 14ti 
dokumentům, které z 

tohoto dokumentu čerpaly 
(možná budou na totéž 

téma).
Často citované články patří 
zpravidla k těm důležitým.

Vyberte si  vhodný formát citace a 
okopírujte si ji, či uložte v citačním 

manažeru.
Pokud v Settings/Nastavení 

(kliknutí na tři linky v levém horním 
rohu, pak poslední odkaz) nastavíte 

v poli Languages/Jazyky  - For 
Google text/Jazyk rozhraní služeb 
Google  češtinu zobrazí se i  citace 

podle české normy ISO690 (a menu 
GS bude v češtině).



7. Odborný profil autora, citační metrika

Instituce, se 

kterou je 

spojen.

Seznam děl autora v 

databázi a kolikrát byla 

citována od roku vydání.

Nastavení zasílání 

upozornění na 

nové články 

autora,

nové články, které 

ho citují, či nové 

články z oblasti 

autorovy 

odbornosti

Seznam spoluautorů jeho 

děl.

Citační metrika:

- Citations: kolikrát byl 

daný autor citován celkem 

a od r.2015

- h-index *:  Hirsch index, 

měří produktivitu a citační 

impakt autora celkem a od 

r.2015

- i10-index ** : počet 

publikací daného autora s 

nejméně 10ti citacemi 

celkem a od r.2015

Kliknutím na jméno autora v záznamu dokumentu se 

dostanete na jeho odborný profil. 

Profil najdete pouze u autorů, kteří si jej vytvořili a 

jsou publikačně činní.

• h-index=9 , tj. autor vydal nejméně 9 dokumentů a každý 

z nich byl nejméně 9x citován (vytvářen též citačními 

databázemi Scopus a Web of Science, údaj v Google 

Scholar se může lišit v závislosti na prohledávaných 

databázích, zpravidla je vyšší), vypovídá o publikační 

zkušenosti (začínající věd.pracovníci h-index 3-5, 

pokročilejší 8-12, seniorní profesoři 15-20)

** i10-index, vytvořen Googlem

Kliknutím na obor 

se dostanete k 

seznamu 

nejcitovanějších 

odborníků 

daného oboru a 

jejich profilům

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hirsch%C5%AFv_index


8. Používání My Library/Moje knihovna
• Výsledky vyhledávání jsou řazeny podle relevance (počet citací + metriky: časopisu+autora). Řazení výsledků je možné 

i podle data vydání. Zobrazuje se prvních 1000 záznamů.

Průběžné organizování dokumentů  

do složek vám ušetří spoustu času 

při další práci.

Můžete plnotextově vyhledávat i v 

rámci složek.

Labels/Štítky -

označení složky

Export citací 

označených dok.

Editace citace 

označeného dok.

• Záznamy relevantních dokumentů uložíte do My library/Moje knihovna (nutné 

přihlášení prostřednictvím Googlu/gmail) kliknutím na hvězdičku v dolní části 

záznamu. 

• Dokumenty v My library lze dále organizovat do složek (pomocí Labels/Štítků), které můžete libovolně pojmenovat a 

uspořádat. 

• Lze upravovat informace v záznamu dokumentu a exportovat více označených záznamů najednou.



9. Zobrazení Top publications /Nejlepší publikační 

zdroje dle oboru a článků z nich – 1/2
1. Klikněte na tři linky  

v levém horním rohu 

a vyberte odkaz 

Metrics /Metriky

Zobrazí se seznam Top 

100 publikačních zdrojů 

(časopisů) dle h5-index* 

(obecně, bez ohledu na 

obor)

2. Seznam můžete modifikovat:

• oborově – kliknutím na Categories /Kategorie

• geograficky /jazykově – kliknutím na ikonu English/angličtin a 

výběrem jazyka dané oblasti (časopisů); možné pouze pro vybrané 

jazyky

3. Seznam Top 20 publikačních zdrojů z dané oborové kategorie 

můžete dále modifikovat výběrem subkategorie pro daný obor

• h5-index: Hirsch index článků 

publikovaných v uplynulých  5ti 

celých letech oindexovaných 

GS (největší počet (h) článků 

publikovaných v letech 2014–

2018, které mají minimálně 

stejný počet citací (h))

• může se lišit např. od údajů v 

databázích Scopus a Web of 

Science v závislosti na 

prohledávaných databázích, 

zpravidla je vyšší)



Po výběru subkategorie se zobrazí seznam Top 20ti publikací (dle h5-indexu)

Po kliknutí na hodnotu h5-indexu daného časopisu se dostanete na seznam nejcitovanějších článků daného časopisu

9. Zobrazení Top publications /Nejlepší publikační 

zdroje dle oboru a článků z nich – 2/2



10. Vyhledávání ve vaší knihovně (např. 

NTK) přes Google Scholar
1. Klikněte na tři linky v 

levém horním rohu

2.  Vyberte poslední 

možnost Settings 

/Nastavení

3.  Na další obrazovce 

vyberte Library links 

/Knihovní odkazy

4. Napište jméno vaší knihovny  

(nebo pouze knihovna), klikněte na 

vyhledávání, vyberte vaši knihovnu  

ze seznamu* a klikněte Save / Uložit

Google Scholar vám teď nabídne i plné texty dokumentů přístupné z vaší 

knihovny

* V seznamu nyní 
cca 20  knihoven a 
institucí  v ČR 



11. Cesta k plnému textu ve vaší knihovně 

(např. NTK)

1. Klikněte na odkaz 

Získat v NTK (SFX)

2. Budete 

přesměrováni na 

rozhraní vaší 

knihovny.



12. Zasílání upozornění na nové články na 

dané téma (alerts)

1. Klikněte na 

obálku v levé dolní 

části Create Alert / 

Vytvořit upozornění

Alerts/upozornění 

zrušíte z tohoto 

menu (pokud jste 

přihlášeni), případně 

kliknutím na Cancel 

v dolní části mailu s 

upozorněními

4. Klikněte na 

Create Alert /Vytvořit 

upozornění

2. V poli Alert 

Query/Dotaz pro 

upozornění  

napište/upravte svůj 

dotaz

3. Vyplňte či změňte email, 

kam chcete upozornění 

posílat

A. Nastavení upozornění bez přihlášení

1. Klikněte na tři linky v 

levém horním rohu a 

vyberte si možnost Alerts 

/Upozornění (vaše 

nastavení bude uloženo 

ve vašem profilu)

B. Nastavení upozornění po přihlášení ke Google 

(gmail) 

Alert/upozornění 

obdržíte, kdykoliv se 

v databázi Google 

Scholar objeví  nový 

článek na vaše téma



13. Příklad emailového upozornění (alert)



14. Proč se přihlásit a vytvořit si vlastní 

profil na Google Scholar

Pro využívání některých užitečných funkcí je nutné přihlášení: 

• pro ukládání a organizaci výsledků vašeho hledání ve složkách v My Library 

• pro přehled o vámi nastavených alerts/upozorněních a jejich jednodušší správu

• pro vytvoření vašeho odborného profilu - doporučeno pro vědecké pracovníky s 

publikační činností: získání/zpřístupnění přehledu o vašich článcích, vašeho institucionálního 

kontaktu pro navázání spolupráce, sledování citací vašich článků, citační metriky



15. Jak se přihlásit a vytvořit si svůj profil 

na Google Scholar

1. Přihlašte se – klikněte na Sign in nebo My profile 

3. Vyplňte svůj odborný profil (vhodné pro vědecké 

pracovníky, sledování citací, citační metrika, spojení s 

institucí), jinak nechte prázdné

2.  Vyplňte vaši mailovou adresu 

(nutné použít Google Account/gmail) 



16. Co je lepší pro vyhledávání? 

Záleží na vašich potřebách, vyplatí se zkusit více možností ☺.

+ prohledává velké množství informačních zdrojů, tj. i ty, které 

nemá vaše knihovna předplaceny

+ velké oborové/mezioborové a jazykové pokrytí, nachází více 

citací ve většině oborů

+ zahrnuje různé typy dokumentů (technické zprávy, 

diplomové práce a disertace, dokumenty z konferencí, knihy –

Google Books, patenty – Google Patents,…) 

+ přístup k řadě plných textů zdarma či přes vaši knihovnu

+ odborný profil autora vytvářen přímo autorem

- obsahuje i nerecenzované dokumenty, 

někdy z nepříliš kvalitních zdrojů (predatory

journals)

- omezené možnosti přesnějšího 

vyhledávání a třídění výsledků dotazu

- neznámé datum a frekvence aktualizace 

databáze

- omezený obsah databází (oborový, 

jazykový, typ dokumentů) – naleznete 

méně dokumentů

Google Scholar Výhody

Vyhledávací nástroj vaší knihovny (např. NTK)

Citační databáze Scopus a Web of Science

+ přesnější vyhledávání (je možné hledat v abstraktech, 

klíčových slovech) a třídění výsledků 

+ přístup ke kvalitním informačním zdrojů (recenzované 

články)

+ přesnější vyhledávání a třídění výsledků

+ přístup ke kvalitním informačním zdrojů (recenzované 

články)

+ kvalitní citační analýza + Altmetrics (Scopus)

+známá retrospektiva (Scopus od r.1970, Web of Science od 

r.1945)

Nevýhody

- omezený obsah databází (oborový, 

jazykový, typ dokumentů) – naleznete 

méně dokumentů



17. Závěr: tipy pro efektivní práci s Google 

Scholar

Vyhledávejte chytře

• určete si svá klíčová slova a postupně je zpřesňujte

• používejte operátory: | OR, - , “ ”

Pokud je nalezených dokumentů příliš mnoho

• zužte své vyhledávání (geograficky, časově, tématicky)

Vybírejte z nalezených dokumentů

• podle množství citací (důležité dokumenty jsou více citovány)

• prozkoumejte související dokumenty (Related documents) u relevantních výsledků

Přihlašte se a používejte další funkce Google Scholar

• buďte organizovaní: vytvářejte si knihovny podle témat a ukládejte si v nich odkazy na 

relevantní dokumenty (hvězdička)

• prohledávejte i databáze vaší domovské knihovny (např. NTK)

• nastavte si automatická upozornění (email alerts) na nově publikované dokumenty z oblasti, 

která vás zajímá

• využijte možnosti vytvářet/exportovat citace dokumentu ve zvoleném formátu

Hodně štěstí při hledání!




