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Literární rešerše – Efektivní rešerše  

„Ten, kdo ví, kde hledat, co neví, nakonec vše ví!“
Georg Simmel   (1858 – 1918)   

        

Annemarie Kalugin, odborná referentka pro fyziku, matematiku 

a elektrotechniku/ informační techniku 

 annemarie.kalugin@bibliothek.tu-chemnitz.de
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Co Vás dnes očekává?

K čemu slouží literární rešerše?

Analýza tématu

Vybrané databáze UK

Live v databázích

Nabídka služeb UK
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K čemu slouží literární rešerše?

 formální požadavky pro dobrou vědeckou praxi

„Výzkum musí být proveden lege artis. Znalost aktuálního stavu výzkumu a 
přiměřených metod je přitom nezbytná.“

(Zpravodaj Vídeňské Univerzity, díl. 15, č. 112, 31.1.2006)

 vymezení vůči již napsaným vědeckým pracím

 nalezení nápadů – Nové hypotézy jsou často uvedeny v závěrech vědeckých prací.
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Analýza tématu

Máte zadané určité téma pro Vaši přednášku nebo disertaci

 Objasněte si, o co se přesně jedná.

 Jaké aspekty téma obsahuje? Co k tématu nepatří? 

 Kolik máte času? 

 Vyhledejte základní pojmy a aspekty, jejich synonyma, nadřazené a 

podřazené pojmy.

 Vyhledejte tyto pojmy v angličtině.

 Vyhledejte, popř. používejte běžné zkratky.
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Mind Map



Abyste se vyhnuli zmatku při rešerši, můžete využít tzv. model 5 kroků.

(Téma, základní pojmy, synonyma, nadřazené a podřazené pojmy, příbuzné pojmy)
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Model 5 kroků

 Co hledáte? Analyzujte své téma – sestavte si seznam tématických pojmů nebo 
Mind map 

 Co potřebujete? Jak úplná musí být Vaše rešerše? Jaký druh materiálů 
potřebujete a z jakého období? Dět

 Kde hledáte? Vyberte si databáze, ve kterých budete hledat.

 Jak hledáte? Využijte hledání v rejstříku – spojte hledané výrazy z nabídky s 
operátory

 Prohlédnout a modifikovat Prohlédněte si Vaše výsledky a modifikujte hledání
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Téma Spektroskopické zkoumání polovodičů s nanostrukturou

pojem 1 pojem 2 pojem 3

Aspekty Spektroskopie Nanostruktura Polovodič

Nadřazený 
pojem

analytika nanověda pevné těleso

Synonyma/
anglické 
výrazy

spectroscopy
spektrometrie

nanostructure
nanomateriál 

semiconductor 

Podřazené 
pojmy 

NMR-Spektroskopie
elektronová spektroskopie
infračervená spektroskopie
absorbční spektroskopie

kvantový bod
nanodot
nanodrát
nanokristallines 
materiál 

galliumarsenid
oxid zinečnatý
Silicium
pentacen

Příbuzné 
pojmy

mikroskopie
diffraktometrie
spektrální analýza 

povrch pevných těles
hraniční plocha
epitaxní vrstva

polovodičový materiál
polovodičový stavební 
prvek
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Trunkování 
Zkracení hledaného slovo na jeho kořen

* hvězdička zastupuje libovolný počet znaků. Kořen slova musí mít minimálně tři 

znaky.

Příklad: sensor* – senzory, senzorika, senzorický

Maskování 
Nahrazení písmen uprostřed slova

? otazník nahrazuje přesně jeden znak uprostřed slova nebo na konci. 

Příklad: Sili?ium – Silicium a Silizium

* hvězdička může zastoupit i libovolný počet znaků uprostřed slova.

Příklad: Erd*kraft – Erdanziehungskraft, Erddruckkraft

Chemnitz, 09. květen 2017                                     Prostor učení a excelence                                                                                             12



Hledání frází 
Fráze je posloupnost slov, jež jsou hledána v totožném pořadí.

Fráze musí být uvedena v uvozovkách.

Příklad: „make or buy“

„hydraulický lis“

„Max Planck Institut“

Další možností je napsat slova s pomlčkou/ami

Příklad: hydraulický-lis

make-or-buy

Max-Planck-Institut
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Logické operátory 
Omezené hledání s pomocí AND 

výsledky obsahují oba pojmy 

Rozšířené hledání s pomocí OR 

výsledky obsahují jeden nebo druhý pojem nebo oba

hledání vyjímek s pomocí  NO  T

 výsledky, jež neobsahují druhý výraz

použití více operátorů – využití závorek dle matematických pravidel

např. motor AND ( letadlo OR loď )
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Vybrané databáze UK

Databáze WTI 
 Německá a mezinárodní vědecká a aplikovaná odborná literatura

časopisy, zprávy z konferencí, výzkumů a disertace, ale i jinak obtížně dostupná 
literatura

 obory – elektrotechnika a elektronika, onformační technika, strojírenství a konstrukce 

zařízení, hmoty, textil, technika v medicíně, vedení a organizace podniků

 odborní a vedoucí pracovníci z průmyslu, vědy a pedagogové, studenti na inženýrsky 

zaměřených vysokých školách

 aktuálně cca. 9 mil. záznamů; aktualizováno každý týden; záznamy a abstrakty

 tezaurus technika a management
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Vybrané databáze UK

Scopus 
 cca. 22.412 aktivních časopisů, 7.2 mil. Zpráv z konferencí, cca. 120.000 

monografií, 27 mil. patentů

 obory – přirodní vědy, technika, medicína, ekonomie a sociální vědy

 aktuálně cca. 53 mil. záznamů; aktualizováno denně; záznamy a abstrakty

 největší sbírka abstraktů, odkazů na zdroje a seznamů hesel na světě 
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Co Vás dnes očekává?
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Nabídka služeb UK

 konzultační hodiny pro jednotlivé obory

 kurzy & e-learning – správa literatury v programu Zotero

 meziknihovní výpůjční služba/ doručení dokumentů

 nadregionální katalog – KVK (Karlsruhe Virtual Catolg)
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Děkuji za Vaši pozornost a zájem.

annemarie.kalugin@bibliothek.tu-chemnitz.de
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