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Uvedeny jsou v Knihovním řádu NK ČR, respektive 
v Příloze 1: Přehled služeb poskytovaných NK ČR 

 

• Poskytnutí soupisu literatury (bibliografie) na 
vyžádané téma jednorázově nebo opakovaně 
(služba SDI) 

• Uživateli na základě objednávky / smlouvy 
Uživatel Národní knihovny je každý, kdo v daném okamžiku 
jakýmkoli způsobem využívá knihovní fond, technické 
zařízení, data nebo jiné služby Národní knihovnou 
poskytované – a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné 
osoby, internetem, telefonicky apod. 

 
 

http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/knihovni-rad-a-dalsi-pravidla/kr
http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/knihovni-rad-a-dalsi-pravidla/kr-pril1


 
• Oddělení referenčních a meziknihovních služeb 
• rešerše zpracovává 5-6 pracovníků 
• od TT 11 
• 2010: 11 rešerší,  2011: 13 rešerší, 2012:  19 rešerší  

+ řada drobných vyhledávání přímo s uživateli … 
• požadavky na SDI v posledních letech nejsou 

 

• Knihovna knihovnické literatury  
(pouze pro knihovny …, ne pro studenty oboru) 
 

• Hudební oddělení  
(na základě předchozí dohody) 



• objednávka rešerše má charakter smlouvy 
 

• vyžadován je podpis uživatele 
 

• NK ČR nemá pro zadání rešerše webový formulář, 
objednávku  je nutné doručit osobně, poštou nebo faxem  
 

• na stránkách NK je dostupná v html a doc 
http://www.nkp.cz/sluzby/res 
 

• objednávka SDI  
http://www.nkp.cz/sluzby/sdi  

http://www.nkp.cz/sluzby/res
http://www.nkp.cz/sluzby/sdi


• kontaktní údaje uživatele 
 

• kontakt na vedoucího vysokoškolské práce 
 

• zadání tématu rešerše, uživatel vyplňuje klíčová slova ve 
všech požadovaných jazycích 
 

• časové vymezení rešerše 
 

• jazykové vymezení rešerše 
 

• o jaké druhy dokumentů má uživatel zájem (knihy, články, 
recenze, seriály…) 

 

 



• nosič rešerše (papír, CD) 
 

• způsob předání/odběru rešerše (osobně, poštou) 
 

• způsob platby rešerše (hotovost, faktura, složenka) 
 

• podmínky zpracování rešerše, reklamace, splatnost 
rešerše … 
 

• datum 
• podpis uživatele 

Při přejímání objednávky je vždy nutné zvážit, zda má 
NK zdroje pro zpracování rešerše. 

 

 







 u rešerší pro vysokoškolské práce žádáme souhlas 
vedoucího práce, resp. kontakt 

 

 není jednotné stanovisko škol 

 

 student prokazuje znalost zdrojů oboru a znalost 
práce s nimi  - předpoklad dalšího vzdělávání 



◦ strojové rešerše … 3-5 dnů 

◦ klasické rešerše … až 1 měsíc  
(doba zpracování závisí na rozsahu rešerše) 

 

◦ ve vybraných případech může být reálné i 
expresní zpracování > příplatek 50% 

 



◦ lístkové katalogy  
◦ česká všeobecná článková bibliografie  

 Retrospektiva 1945-1952 

 ČČČ 1953-1990 (měsíční/roční rejstříky + 
„krabice“) 

◦ tištěné bibliografie ve fondu NK (oborové, 
personální …) 
 

◦ za určitých podmínek lze zpracovat rešerši přímo 
z periodik (předem stanovené kratší období, 
dostupnost periodik v UKF, co s periodiky 
uloženými v CDH ?) 

 

http://www.nkp.cz/sluzby/retrospektiva1945-1952
http://www.nkp.cz/sluzby/retrospektiva1945-1952
http://www.nkp.cz/sluzby/retrospektiva1945-1952
http://www.nkp.cz/sluzby/ccc-rejstriky
http://www.nkp.cz/sluzby/ccc-rejstriky
http://www.nkp.cz/sluzby/ccc-rejstriky


◦ vznikala v polovině 60. let 20. století 
◦ pro oborové rozdělení bylo použité třídění 

Všesvazové knižní palaty (Vsesojuznaja knižnaja 
palata) užívané v ČČČ 

◦ obsahuje cca 500 000 bibliografických záznamů  
◦ více než 1230 krabic 
◦ součástí měl být bohatý rejstříkový aparát –  ? 

nedochoval se/nebyl vypracován 
◦ nemáme seznam excerpovaných periodik/zkratek 
◦ obsahuje chyby 
◦ přístup v Referenčním centru NK ČR 
◦ rozpis krabic na webu NK 

 

http://www.nkp.cz/sluzby/retrospektiva1945-1952




◦ databáze vytvářené NK ČR  

 NKC, ČNB, ANL … 

 Digitální knihovna Kramerius 

◦ licencované EIZ  

 neregistrovaným uživatelům je možné v souladu 
s licenčními podmínkami EIZ poskytnou pouze 
bibliografické záznamy, nikoliv plné texty 
článků  

 Anopress –smlouva rešerše neumožňuje 

Zdrojem pro zpracování rešerše není volně dostupný 
web 

  

 



◦ omezené možnosti vyhledávání  
 OCR není u všech stránek, chyby u „přečteného“ 

textu 

 není možné kombinovat dotaz pomocí operátorů 

 lze použít pravostranné rozšíření 

 

◦ v některých případech jedinečný zdroj 
 

◦ časová náročnost vyhledávání, respektive 
„přebírání výsledků“ >> finančně náročné 
 



 



Zdrojem pro zpracování rešerše není volně dostupný 
web, nicméně … 

◦ BMČ 

◦ Ústav pro českou literaturu AV ČR 

◦ Historický ústav a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 

◦ Divadelní ústav 

◦ Zemědělská a potravinářská bibliografie atd. 

 

JIB – kategorie České články 

◦ specializované a regionální databáze 

Knihovny.cz  

  

 

http://www.jib.cz/
http://archiv.knihovny.cz/co-bylo-vydano
http://archiv.knihovny.cz/co-bylo-vydano


◦ u online databází využíváme formáty, které tyto 
báze nabízejí 

◦ při přepisu záznamů z lístkových katalogů nebo 
tištěných bibliografií je možné záznamy sjednotit 
podle ČSN ISO 690 

◦ výběr formátu záleží na účelu rešerše / dohodě se 
zadavatelem 



◦ formální úprava není standardizována  
 

◦ při sestavování rešerše z více různorodých zdrojů je nutné 
záznamy uspořádat 

 seřazení záznamů podle roku vydání/autora/názvu bez 
ohledu na zdroj záznamu – zejména u klasických rešerší 

 uspořádání podle zdrojů, z nichž byl záznam získán – 
zejména u strojových rešerší 
 

◦ doplnit rešerši o pomocný aparát – např. použité zkratky, 
rejstřík atd. 
 

◦ uživatel dostává k rešerši průvodní dopis, kde je rešerše 
shrnuta, tj. uvedeno je zde zadání rešerše, použité zdroje, 
vysvětleno je např. formální zpracování výsledků rešerše, 
vyúčtování rešerše 

 



◦ placená služba (s výjimkou rešerší v KKL) 

 

◦ cenu rešerše nelze předem odhadnout >> 

 

◦ uživatel si může stanovit finanční limit, v rámci 
finančního limitu i pořadí zdrojů, v nichž bude 
rešerše prováděna 

 

◦ rešerše jsou placeny až po dokončení a předání, tj. 
od uživatele není vybírána záloha 

 



Uvedeny jsou v Knihovním řádu NK ČR, respektive 
v Příloze 5: Ceník placených služeb a poplatků NK 

 

◦ 8.1 - Poplatek za práci knihovníka při rešerších 
(za každou, i započatou, půlhodinu) 
………………………… 80,- Kč 

◦ 8.2 - Pro knihovníky a instituce z knihovnictví v 
Knihovně knihovnické literatury 
…………………………… zdarma 

 

http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/knihovni-rad-a-dalsi-pravidla/kr
http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/cenik


Uvedeny jsou v Knihovním řádu NK ČR, respektive 
v Příloze 5: Ceník placených služeb a poplatků NK 

 

◦ 8.3 - Bibliografické ověřování (za každou, i 
započatou, půlhodinu) …………… 80,- Kč 

◦ 8.4 - Ověřování informací přímo v dokumentech 
(za každou, i započatou, 
půlhodinu)………………………… 100,- Kč 

◦ 8.5 - Dále se přičítají poplatky za tisk, kopie, 
resp. nosič dat, příp. balné a poštovné 

http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/knihovni-rad-a-dalsi-pravidla/kr
http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/cenik


Uvedeny jsou v Knihovním řádu NK ČR, respektive 
v Příloze 5: Ceník placených služeb a poplatků NK 

 

◦ 24 – Nosiče dat (tisk, disketa, CD-ROM) 

◦ 25 – Poplatek za doručení se účtuje ve skutečné 
výši včetně pojistného  

http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/knihovni-rad-a-dalsi-pravidla/kr
http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/cenik


předchozí model účtování rešerší 
◦ paušál za zadání rešerše – splatný bez ohledu 

na výsledky rešerše 

◦ + cena za 1 záznam 

◦ stanovena byla odlišná cena za záznam získaný 
z klasických a elektronických zdrojů 



Rešerše v katalogu 



Rešerše v katalogu 



Rešerše v katalogu 



Rešerše v katalogu 







 formulář pro zadání dotazu: 
http://www.ptejteseknihovny.cz 

 e-mail:  ptejteseknihovny@nkp.cz, 
askyourlibrary@nkp.cz 

 chat: http://www.ptejteseknihovny.cz 
◦ zajišťují NK ČR, NTK, SVK Kladno a ZPK (po – čt 9:00-16:00, pá 

9:00-13:00) 

◦ využíváme službu Zoho Chat 

◦ přes chat je možné zodpovědět pouze určité typy dotazů 

 mobilní aplikace Ptejte se knihovny (3/2013) pro iOS 

 

 Archiv PSK – volně přístupný, chráněný licencí CC 

 Dotaz týdne, Dotaz roku 2012 

 Facebook Ptejte se knihovny  

 

 

 

 

 

 

http://www.ptejteseknihovny.cz/
mailto:ptejteseknihovny@nkp.cz
mailto:ptejteseknihovny@nkp.cz
mailto:askyourlibrary@nkp.cz
http://www.ptejteseknihovny.cz/
http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv
http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv/dotazy-tydne
http://www.ptejteseknihovny.cz/ankety/hlasujte-pro-dotaz-roku-2012
http://www.facebook.com/pages/Ptejte-se-knihovny/131249110231934
http://www.facebook.com/pages/Ptejte-se-knihovny/131249110231934
http://www.facebook.com/pages/Ptejte-se-knihovny/131249110231934


http://www.ptejteseknihovny.cz 



Mobilní aplikace 



Dotaz roku 
2012 

 
 

…. už jste 
hlasovali? 



alternativní rozhraní Jednotné informační brány 

• http://plus.jib.cz  

• http://www.jib.cz/plus  

• přímo určené pro využívání indexu Primo 
Central 
• obsahuje data (záznamy, abstrakty, plné texty) z 

volných i licencovaných EIZ 

• v JIB+ jsou dostupné i další zdroje zapojené 
do Jednotné informační brány 

 

 

http://plus.jib.cz/
http://www.jib.cz/plus


 volně dostupné pro vyhledávání pro kohokoliv 
odkudkoliv 

 bibliografické údaje nalezených dokumentů jsou 
volně dostupné  

 plný text – u licencovaných EIZ dostupný pouze v 
případě, že knihovna daný zdroj předplácí 

 informace z volný i licencovaných zdrojů 
◦ arXiv.org, DOAJ, ERIC, PubMed Central … 

◦ Alexander Street Press, Cambridge University Press, Gale, JSTOR, 
Oxford University Press, Thompson Reuters 

 v JIB+ je Primo Central hlavní nabízeným zdrojem 

 



JIB+ 





karolina.kostalova@nkp.cz 


