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Program 1N
„Informační infrastruktura výzkumu“, 2004 – 2008

� Počet přijatých a dotovaných projektů: 36 
(1.kolo: 15, 2.kolo: 21)

� Počet projektů na zajištění IZ + portály: 25 
(1.kolo: 8, 2.kolo: 17)

� Počet projektů k zajištění IZ přístupných na VŠ: 21
(1.kolo: 7, 2.kolo: 14) - bez portálů



Multioborové
1N04144 Multilicence na vstup do Web of Knowledge 
(AV ČR – I.Kadlecová, kadlec@lib.cas.cz)

Web of Science (WoS)
Journal Citation Reports (JCR)

WoS - sledování citovanosti vědeckých článků,  bibliografické
záznamy s abstrakty (přírodní, společenské a humanitní vědy, umění)
JCR  - impact faktory vědeckých časopisů



Multioborové
1N04124 Primární elektronické informační zdroje z oblasti 
technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum 
(STK – Š.Žižková, s.zizkova@stk.cz)

Science Direct
Interscience
Kluwer
Link

On-line časopisy od vydavatelství Elsevier



Multioborové
1N04124 Primární elektronické informační zdroje z oblasti 
technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum 
(STK – Š.Žižková, s.zizkova@stk.cz)

Science Direct
Interscience
Kluwer
Link

On-line časopisy od vydavatelství John Wiley&Sons 



Multioborové
1N04124 Primární elektronické informační zdroje z oblasti 
technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum 
(STK – Š.Žižková, s.zizkova@stk.cz)

Science Direct
Interscience
Kluwer
Link

On-line časopisy od vydavatelství Kluwer



Multioborové
1N04124 Primární elektronické informační zdroje z oblasti 
technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum 
(STK – Š.Žižková, s.zizkova@stk.cz)

Science Direct
Interscience
Kluwer
Link

On-line časopisy od vydavatelství Springer



Multioborové
1N04129 Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací 
pro humanitní a společenské obory 
(NK Praha – H.Nová, hana.nova@nkp.cz)

Academic Search Premier
Business Source Premier

Společenské vědy, humanitní vědy, vzdělávání, počítače, technika,
lingvistika, umění a literatura, lékařství, ekonomie



Technické obory
1N04067 Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb 
pro technické obory 
(ČVUT – B.Ramajzlová, ramajzlo@vc.cvut.cz)

Významné bibliografické databáze s abstrakty pro technické obory.
Zahrnují oblast elektroniky, elektrotechniky, energetiky, materiálů, 
počítačů,  řízení, strojírenství, stavebnictví.

EI Compendex
Inspec
CSA Materials Science Collection with METADEX
ICONDA



Technické obory
1N04058 Informační zdroje na podporu výzkumu v informatice 
(MU – M.Bartošek, bartosek@ics.muni.cz)

Plné texty vědeckých časopisů a sborníků z konferencí od společností 
IEEE, ACM. 
LNCS obsahuje špičkové monografie a sborníky příspěvků 
z nejvýznamnějších světových konferencí z oblasti computer science, 
umělé inteligence, bioinformatiky.

IEEE Computer Society – Digital Library
ACM – Digital Library
Lecture Notes in Computer Science (LNCS)



Technické obory
1N04190 Informační zdroje pro výzkum a vývoj ve sklářském a 
keramickém průmyslu 
(Sklářský ústav Hradec Králové – J.Míka, mika@skl-ustav.cz)

http://www.skl-ustav.cz/vti-projekt.html
Přístup prostřednictvím VPK.

Tištěné časopisy a publikace pro potřeby sklářského a keramického 
průmyslu. 



Lékařství
1N04183 Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v ČR 
(UK Praha – M.Paráková, marie.parakova@ruk.cuni.cz)

EBM: plné texty recenzí medicínské literatury.
Lippincott´s Choice: kolekce elektronických knih od vydavatelství
Lippincott, Williams and Wilkins.
Medline: významný zdroj informací v lékařství,  citace s abstrakty 

eFacts
Evidence Based Medicine Reviews
Lippincott, Williams and Wilkins Clinical Choice Collection, Impact
Choice Collection
OVID Medline



Lékařství
1N04171 Licence na on-line přístup do periodik z oblasti 
biologických a lékařských věd 
(AV ČR – Z. Lisková, liskovaz@biomed.cas.cz)

http://sun2.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/biomedinfo.html a webové
stránky NLK.
Přístup pro registrované uživatele NLK.

13 titulů vydavatelství Nature Publishing Group
4 tituly vydavatelství Cell Press
7 řad časopisů American Journal of Physiology
časopis Science



Přírodní vědy
1N04050 Systém základních vědeckých informačních zdrojů pro 
chemii a příbuzné disciplíny pro akademická pracoviště v ČR 
(VŠCHT – J.Šilhánek, Jaroslav.Silhanek@vscht.cz)

Systém CrossFire pro přístup k bázím dat Beilstein a Gmelin. 
Program SciFinder Scholar pro přístup k bázi dat Chemical Abstracts. 

Beilstein a Gmelin
Chemical Abstracts



Přírodní vědy
1N04186 Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k 
přírodovědným informačním zdrojům 
(UK – A.Balvínová, balvin@natur.cuni.cz)

Databáze zaměřená na  životní prostředí, ekologii a ochranu zdraví.
Plné texty z monografií a referenčních příruček, grafické a
faktografické materiály.

EnvironmentBase
Environmental Sciences and Pollution Management Database
GeoBase
GeoRef
Knovel



Přírodní vědy
1N04186 Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k 
přírodovědným informačním zdrojům 
(UK – A.Balvínová, balvin@natur.cuni.cz)

Databáze zaměřená na oblast životního prostředí.
Zahrnuje abstrakta z časopisů, technických zpráv a sborníků z konferencí.

Environment Base
Environmental Sciences and Pollution Management Database
GeoBase
GeoRef
Knovel



Přírodní vědy
1N04186 Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k 
přírodovědným informačním zdrojům
(UK – A.Balvínová, balvin@natur.cuni.cz)

Bibliografická databáze s abstrakty se zaměřením na geografii, 
mineralogii a ekologii.

Environment Base
Environmental Sciences and Pollution Management Database
GeoBase
GeoRef
Knovel



Přírodní vědy
1N04186 Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k 
přírodovědným informačním zdrojům 
(UK – A.Balvínová, balvin@natur.cuni.cz)

Bibliografická databáze s abstrakty pro obory geologie a geografie.

Environment Base
Environmental Sciences and Pollution Management Database
GeoBase
GeoRef
Knovel



Přírodní vědy
1N04186 Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k 
přírodovědným informačním zdrojům 
(UK – A.Balvínová, balvin@natur.cuni.cz)

Webová služba pro oblast přírodních a technických věd.

Environment Base
Environmental Sciences and Pollution Management Database
GeoBase
GeoRef
Knovel



Přírodní vědy
1N04164 Konsorciální nákup biologických databází II 
(UP – S.Rieger, rieger@prfnw.upol.cz)

Důležitá vědecká databáze z oblasti biologie a biomedicíny vyvinutá 
firmou BIOSIS. Obsahuje záznamy z časopisů, ze sborníků z konferencí 
a monografií.

Biological Abstracts
Zoological Record



Přírodní vědy
1N04164 Konsorciální nákup biologických databází II 
(UP – S.Rieger, rieger@prfnw.upol.cz)

Významný zdroj informací od firmy BIOSIS pro obor biologie zvířat.

Biological Abstracts
Zoological Record



Přírodní vědy
1N04148 Informační zdroje pro oblast fyziky plazmatu, 
plazmatických technologií a jimi připravovaných materiálů 
(UJEP – I.Brožek, brozeki@pf.ujep.cz)

Tištěné tituly časopisů, VŠ využívají jejich elektronické kopie.

Contribution to plasma physics
Jounal of vacuum science and technology – part B
Microelectronics processing and phenomena
Plasma source science and technology
Journal of plasma physics



Zemědělství
1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský 
výzkum 
(ÚZPI – H.Slezáková, slezakova@uzpi.cz)

Významná zemědělská a lesnická bibliografická databáze s abstrakty. 
Pokrývá obory živočišná a rostlinná výroba, chovatelství, pěstitelství, 
genetika, lesní inženýrství, veterinární medicína. 

CAB Abstracts
FSTA



Zemědělství
1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský 
výzkum 
(ÚZPI – H.Slezáková, slezakova@uzpi.cz)

Bibliografická databáze s abstrakty. Zahrnuje oblast potravinářství, 
hygieny, mikrobiologie, toxikologie, ekonomiky. 

CAB Abstracts
FSTA



Ekonomie
1N04033 Informační zdroje pro ekonomický výzkum 
(VŠE – S.Bícová, bicova@vse.cz)

Zahrnuje nejvýznamnější statistické databáze z oblasti ekonomie –
International Statistical Yearbook, OECD Statistical Compendium, 
International Trade by Commodity Statistics, Eurostat Statistics, Intra-
Extra-EU Statistics, German Statistical Office.

DSI Campus Solution
ViewsWire
Express Exec
Econlit



Ekonomie
1N04033 Informační zdroje pro ekonomický výzkum 
(VŠE – S.Bícová, bicova@vse.cz)

Denní obchodní zpravodajství o světových trzích, aktuální zprávy
o ekonomickém a politickém vývoji a o vývoji trhů na světě.

DSI Campus Solution
ViewsWire
Express Exec
Econlit



Ekonomie
1N04033 Informační zdroje pro ekonomický výzkum 
(VŠE – S.Bícová, bicova@vse.cz)

Plnotextová, faktografická databáze pro mikroekonomiku.

DSI Campus Solution
ViewsWire
Express Exec
Econlit



Ekonomie
1N04033 Informační zdroje pro ekonomický výzkum 
(VŠE – S.Bícová, bicova@vse.cz)

Bibliografická databáze s abstrakty ze světové ekonomické literatury. 
Základní informační zdroj pro zjišťování literatury v této oblasti. 
Obsahuje citace a abstrakta časopiseckých článků, knih, disertačních 
prací.

DSI Campus Solution
ViewsWire
Express Exec
Econlit



Humanitní vědy
1N04057 Pokračování licence Literature Online pro akademické 
instituce 
(MU – J.Rambousek, jiri.rambousek@phil.muni.cz)

Anglická a americká literatura, texty básní, dramat a románů, plné 
texty literárních časopisů. Zahrnuta bibliografická databáze ABELL.

Literature Online



Humanitní vědy
1N04098 Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a 
latinských autorů textů starověku a středověku a raného 
novověku (MU – J.Nechutová, nechutov@phil.muni.cz)

http://www.phil.muni.cz/klas/databaze.html
Přístup na server projektu po registraci.

Acta Sanctorum, Latin Bibliography, International Medieval 
Bibliography, Bibliotheca Teubneriana Latina, In Principio, CETEDOC 
Library of Christian Latin Texts, Ad Fontes - The Digital Library,...
29 databází



Humanitní vědy
1N04060 Konsorciální zpřístupnění základních umělecko-
historických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální 
umění a architekturu (MU – J.Kroupa, kroupa@phil.muni.cz)

Art Fulltext je zdrojem informací o všech uměleckých oborech. Pokrývá 
umělecké aspekty oboru archeologie, architektury, historie, umění, 
malířství, grafiky, filmu, fotografie. Art Index Retrospective je 
bibliografická databáze, pokrývá časopisy z období 1929-1984. Grove 
ART Online je elektronickou verzíí encyklopedie The Dictionary of Art.

ART Fulltext
ART Index Retrospective 
Grove Art Online



Humanitní vědy
1N04122 Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v 
oboru filmu 
(Národní filmový archiv – P.Janásková,Pavla.Janaskova@nfa.cz)

Film

American Film Institute Catalog
FIAF International Film Archive Database
Film Index International



Humanitní vědy
1N04170 Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu 
(NK Praha – M.Ressler, miroslav.ressler@nkp.cz)

Knihovnictví a informační věda.

Encyklopedia of Library and Information Science (ELIS)
Informational Science and Technology Abstracts Plus
Library and Information Science Abstracts (LISA)
Library Literature and Information Science Fulltext



Humanitní vědy
1N04172 Digitalizace knižního katalogu Ústavu pro českou 
literaturu a zpřístupnění databáze osobností české literatury 
(AV ČR – V.Buriánková, buriankova@ucl.cas.cz)

Tvorba a zveřejnění biografické databáze osobností české literatury

Osobnosti české literatury



Humanitní vědy
1N04173 Česká elektronická knihovna - Poezie básníků 
debutujících v rozmezí let 1900 - 1918 
(AV ČR – B.Svadbová, svadbova@ucl.cas.cz)

Poezie básníků debutujících v rozmezí let 1900 – 1918 – plnotextová
databáze - bude volně dostupná na internetu
Česká elektronická knihovna – Poezie 19.století - zveřejnění na internetu
od ledna 2005.

Poezie básníků debutujících v rozmezí let 1900 – 1918
Česká elektronická knihovna – Poezie 19.století


