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K dispozici máte několik vyhledávacích nástrojů a služeb, které vám pomohou najít a získat elektronické články, e-knihy
a další výzkumné materiály, které potřebujete.

Většina elektronických zdrojů předplácených na UK je dostupná z počítačů zapojených v síti UK a prostřednictvím tzv.
  vzdáleného přístupu (přístup z domova)

Jak najít elektronické zdroje
Centrální vyhledávač UKAŽ
• Pro vyhledání a získání článků, e-knih a dalších dokumentů dostupných na UK použijte centrální vyhledávač   UKAŽ
• Vyhledávat v UKAŽ můžete i pomocí vyhledávacího řádku na úvodní stránce knihovny
• Vyhledávat můžete odkudkoliv bez toho, abyste se museli přihlašovat - pro získání plných textů je potřebné se

přihlásit pomocí vašich přihlašovacích údajů do SIS/CAS
• Centrální vyhledávač prohledává většinu databází dostupných na UK, ale ne všechny; databáze, které v UKAŽ

nejsou, musíte prohledávat samostatně - najdete je na   Portálu e-zdrojů UK

Portál elektronických zdrojů
• na   Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy  (PEZ) najdete veškeré elektronické zdroje dostupné v naší

knihovně a na celé UK
• PEZ obsahuje jak licencované zdroje (dostupné oprávněným uživatelům z UK), tak zdroje volné
• pro externí registrované čtenáře včetně členů Klubu Alumni jsou dostupné jenom   některé licencované e-zdroje

Google Scholar
• pro vyhledání e-zdrojů můžete použít i vyhledávač   Google Scholar
• vyhledávač podporuje přímé propojení na dokumenty, které Univerzita Karlova předplácí nebo vlastní - u nalezených

záznamů pak najdete odkazy na přidané služby, které vás dovedou na plný text
nebo na možnost půjčit si dokument v knihovně fyzicky. Pro využívání této funkce je třeba nastavit následující:

• klikněte v Google Scholar na "Nastavení" -- "Knihovní odkazy", do vyhledávacího pole vyplňte Univerzita Karlova,
zatrhněte možnost "Charles University - Find It @ CUNI" a uložte

• k licencovaným plným textům se pak budete dostávat právě pomocí odkazu Find It @ CUNI
•

Kvalifikační práce
kvalifikační práce obhájené po roce 2005 jsou dostupné v   Digitálním repozitáři UK

Jak získat přístup k e-zdrojům
K dispozici máte dvě možnosti:

• přímý přístup - daný zdroj rozpozná, že jste na IP adresách univerzity (např. na počítači v knihovně, na eduroamu)
a ke zdroji se bez problému dostanete

• vzdálený přístup - umožňuje využívat e-zdroje kdekoliv, kde máte připojení k internetu (doma, v zaměstnání apod.)

Vzdálený přístup
Pro práci s e-zdroji odkudkoliv můžete použít:

•   portál EZproxy  - po přihlášení do systému se objeví seznam zdrojů, ke kterým máte přístup
• odkazy "Vzdálený přístup (EZproxy)" a "Vzdálený přístup (Shibboleth)" uváděné u jednotlivých e-zdrojů na PEZ

Co budete potřebovat:

http://ukaz.cuni.cz
https://ezdroje.cuni.cz/discovery/?lang=cs
https://ezdroje.cuni.cz
https://ezdroje.cuni.cz/prehled/?type=externalusers&lang=cs
https://scholar.google.com/
https://dspace.cuni.cz
https://login.ezproxy.is.cuni.cz/menu
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• platný průkaz UK
• heslo do CAS - heslo získáte při vydání karty UK; jeho platnost je omezena na dobu 5 dnů. Změnit nebo obnovit

heslo si můžete na stránce  Centrální autentifikační služby UK (CAS)

cas.cuni.cz

