Kde hledat informace

Jak tedy začít? Od informace..

Co je informace
• Pojem informace má mnoho významů.
Existuje mnoho definic.
• Nejběžnější definice je, že informace je zpráva
nebo , informace jsou neseny médiem, které
může být hmotné nebo energetické povahy.
• Informace mapujeme, vyhledáváme,
získáváme, shromažďujeme, evidujeme,
zpracováváme a rozšiřujeme

Informační zdroje (informační
prameny, dokumenty)
• Potřebujeme-li informace, hledáme je v
informačních zdrojích nebo-li informačních
pramenech, tištěných nebo elektronických. Je
třeba vědět, kde informační zdroje hledat.
• Informační zdroje
tištěné: např. knihy, časopisy
• elektronické: např. knihy nebo časopisy v
elektronické podobě na internetu, také to mohou
být databáze

Google Scholar
• „Google Scholar, http://scholar.google.com, je služba pro
vyhledávání digitálních i fyzických kopií odborných a vědeckých
prací: recenzovaných časopiseckých a sborníkových článků,
preprintů, technických zpráv, odborných knih, vědeckých
kvalifikačních prací atd. Cílem je usnadnit uživateli vyhledání
potřebné vědecké literatury a nezahrnout ho přitom neodborným
balastem, kterým oplývá běžný web. Vyhledávány jsou nejen
dokumenty volně dostupné na webu, ale i články v časopiseckých
kolekcích akademických nakladatelů, práce v otevřených i
uzavřených full-textových, abstraktových a bibliografických
databázích, depozitářích učených společností a univerzit, katalozích
odborných knihoven. „
• M. Bartošek. Nástroje Google. 2. Google Scholar. Zpravodaj ÚVT
MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 2, s. 12-16

Wikipedia
• Doplňovaná dobrovolníky, může ji editovat
kdokoliv
• Může tedy obsahovat chyby
• Je nutno ověřovat ve spolehlivých zdrojích,
např. slovnících, encyklopediích, případně
doplnit z jiných zdrojů
• I když jsou texty průběžně kontrolovány a
opravovány, není možné se na ně zcela
spolehnout

Další české encyklopedie
a elektronické databáze
•
•
•
•
•
•
•
•

VŠEVĚD http://www.vseved.cz/
Volně přístupná encyklopedie univerzálního charakteru.
MĚSTA A OBCE http://mesta.obce.cz/
Online encyklopedie portálu územní samosprávy je součástí
projektu Veřejná správa online. Encyklopedie je udržována ve
spolupráci Svazu měst a obcí ČR.
ENCYKLOPEDIE BRNA http://www.encyklopedie.brna.cz/
Encyklopedie dějin města Brna je postupně rozrůstající se dílo, které
nabízí především brněnské osobnosti, události, ulice, objekty, stavby
a školy.
ENCYKLOPEDIE NÁBOŽENSTVÍ http://www.iencyklopedie.cz/
Rozsáhlá on-line encyklopedie z oblasti náboženství, jejíž obsah se
průběžně rozšiřuje.

Zpravodajství
Noviny, časopisy, portály
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Česká pozice http://ceskapozice.lidovky.cz/
Deník http://www.denik.cz/
Ekonom http://ekonom.ihned.cz/
Hospodářské noviny http://ihned.cz/
Lidové noviny http://www.lidovky.cz/
Mladá fronta DNES http://www.idnes.cz/
Novinky https://www.novinky.cz/
Právo http://pravo.novinky.cz/
Reflex http://reflex.cz/
Respekt http://www.respekt.cz/
The Prague Post http://www.praguepost.com/
Týden http://www.tyden.cz/

Informační portály – speciální
vyhledávací servery
• Nabízejí nejen informace, ale i služby., které je možné přizpůsobit
uživatelům. Portály nabízejí především informační zdroje na webech a
vyhledávání pomocí vyhledávacího troje. Je možné vyhledávat i
zvukové nahrávky, fotografie nebo obrázky. K dispozici jsou např. denní
zpravodajství, ekonomické informace, mapy … Jsou obvykle řazeny
mezi horizontální portály. Určeny jsou široké veřejnosti. Mají
univerzální charakter.
•
•
•
•
•
•
•

Patří mezi ně např. :
ATLAS.CZ http://www.atlas.cz/
Centrum.cz http://www.centrum.cz/
Seznam http://www.seznam.cz/
Volný – Najdi.to http://web.volny.cz/najdito/
Tyto portály byly původně jen vyhledávací servery.
Oborová informační brána

Vertikální informační portály
• zaměřují se na určitou cílovou skupinu uživatelů. Jsou to vertikální
portály, které jsou určeny pro uživatele z určitého místa, regionu.
• z hlediska prostoru, např. tzv. community portals mohou sloužit uživatelům
z určitého regionu.
• Vertikální portály se mohou orientovat rovněž tematicky (např. Jsou
určeny pro uživatele, kteří se např. zajímají o lékařství, vinařství,
bankovnictví.
•
•
•
•

Patří mezi ně např.:
CNET – web pro počítačové a jiné technologie http://www.cnet.com/
Česká škola – web pro základní a střední školy http://www.ceskaskola.cz/
InfoLib – slovenský portál pro knihovní a informační praxi
http://www.infolib.sk/

Spolehlivé informační zdroje
Jsou to např. slovníky, encyklopedie, odborné knihy,
odborné časopisy, disertační práce v tištěné nebo
elektronické podobě
Internetové zdroje, např. databáze, portály, elektronické
dokumenty, webové stránky škol, veřejné správy,
institucí, firem
Doporučuje se internetové informační zdroje
kombinovat, a to zejména s klasickými zdroji, např.
knihy, časopisy, noviny, katalogy knihoven.
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