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WorldCat – největší bibliografi cká databáze na světě je souborným ka-
talogem členských knihoven OCLC (Online Computer Library Center). Ob-
sahuje více než 180 milionů záznamů monografi í, periodik, not, map, audio-
vizuálních dokumentů, fi lmů, počítačových souborů a programů, webových 
stránek a dalších druhů dokumentů ze všech vědních oborů v téměř 470 ja-
zycích s lokacemi 11 000 knihoven ze 112 států a oblastí. Na tvorbě databáze 
se podílí více než 20 000 amerických a 800 evropských knihoven včetně 
prestižní americké Library of Congress a British Library. Retrospektiva se 
udává od roku 1900 s denní aktualizací.

10.2 Databázová centra

Data a informace v elektronické formě bývají uživateli zpřístupňovány v di-
alogovém režimu online prostřednictvím veřejných datových sítí (internet) 
nebo distribuovány na kompaktních discích. Databáze bývají obvykle sou-
střeďovány v tzv. databázových centrech (DBC) (střediscích, centrálách), ale 
někdy jsou přímo umísťovány na veřejných datových serverech. Databázové 
centrum je obvykle virtuální organizace, která soustřeďuje, nakupuje, výji-
mečně vytváří a online zpřístupňuje řadu databází. Od informací volně do-
stupných na internetu se centra liší především významnou přidanou hodnotou 
dodávaných informací, spočívající v garanci přesnosti, spolehlivosti, úplnosti 
a aktuálnosti, čemuž odpovídá jejich vyšší přístupová cena.

V současné době představují databázová centra komplexní informační 
systémy, u nichž vystavování databází zajišťuje aplikační software, označo-
vaný nejčastěji jako „databázový stroj“, který spravuje síť počítačových ser-
verů, na nichž jsou databáze uloženy. Svou činností založenou na komerčním 
základě představují databázová centra relativně nový druh průmyslu – in-
formační průmysl. Princip distribuce a vyhledávání informací je založen 
na rozvoji informačních a telekomunikačních technologií. Databázová centra 
poskytují nejrůznější druhy informačních služeb. Jedná se zejména o jedno-
rázové dialogové rešerše, průběžné interaktivní rešerše, vystavování plnotex-
tových primárních i sekundárních dokumentů, distribuci dokumentů (e -mail, 
DDS, EDS), přebírání záznamů z externích databází do paměti počítače uži-
vatele (downloading), speciální analýzy, statistiky, speciální výstupy apod.

Uživatel online přístupu k databázím databázového centra musí mít uza-
vřenou smlouvu se střediskem, které mu poté přidělí uživatelské oprávnění, 
klíč a heslo na využívání databází. Další smlouvu musí mít uživatel uzavřenou 
s provozovatelem sítě (přenosu dat). Způsob placení za služby poskytované 
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databázovým střediskem se neustále mění. Aktuální cenové relace lze nalézt 
na domovských internetových stránkách jednotlivých databázových center. 
Služby databázového centra je možno v podstatě čerpat dvěma způsoby, kte-
ré lze kombinovat:
  transakční účtování (pay -as -you -go) – uživatel platí poplatek za skutečně 

využití informací – např za zobrazení záznamu apod.,
  předplatné vybraných databází (fl at -fee; all -you -can -eat) poskytuje vý-

hodu neomezeného čerpání informací z nejpoužívanějších databází za 
pevný roční poplatek.
Hlavní služby databázových center spočívají především v:

  možnosti provádění rešerší v online i offl ine režimu – tedy provádění prů-
běžné rešerše přímo v prohlížeči za pomoci vyhledávacího rozhraní nebo 
pomocí periodických rešerší, spočívajících v periodickém opakování jed-
noho rešeršního dotazu v množině nových záznamů a odesílání výsledků 
na adresu žadatele;

  přímém dodávání primárních dokumentů (DDS nebo EDS);
  poskytování informací o nově zaváděných službách, novinkách, změnách 

apod.;
  poskytování výukových programů a školicích databází;
  popisech a defi nicích databází (tzv. bluesheety s podrobnou dokumentací 

k jednotlivým databázím).

Řada databází i mimo databázová centra je umístěna přímo na interne-
tových serverech. Jedná se většinou o databáze volně přístupné, které jsou 
často vytvářeny neziskovými nebo státem (či jinak) dotovanými organizace-
mi. Pro rozšiřování otevřeného přístupu k informacím se dnes používá termín 
„otevřený přístup“ (Open Access), což je v podstatě trvalý a bezplatný onli-
ne přístup k dokumentům, zejména k úplným textům, pro všechny uživatele. 
Dokumenty jsou přístupny bezplatně, je umožněno jejich neomezené čtení, 
kopírování, stahování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové 
propojování.

Z hlavních světových databázových center lze například charakterizovat 
tyto:

DIALOG – www.dialog.com – je největším světovým poskytovatelem 
přístupu k profesionálním informačním zdrojům v databázových centrech 
Dialog (USA) a DataStar (Švýcarsko). Od léta 2008 je Dialog součástí spo-
lečnosti ProQuest. Centrum nabízí přes 1 200 databází ze všech oblastí lidské 
činnosti – vědy, techniky, vzdělávání, obchodu a dalších oblastí, zejména za-
měřených na technologický rozvoj, trendy, tržní rozbory, marketing, fi remní 
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informace apod., v celkovém objemu přes 15 TB dat. Z konkrétních platfo-
rem centra je možno uvést:
  DIALOG CLASIC – zpřístupňuje cca 600 databází z oblasti vědy, techni-

ky, medicíny a obchodu. Je určen především pro informační profesionály.
  DIALOG Company Profi les – je určen pro vyhledávání informací z ce-

lého světa. Zahrnuje cca 280 000 fi rem z USA, přes 52 000 z Evropy 
a dalších regionů.

  DIALOG1 – slouží jako vyhledávací interface, zpřístupňující moduly 
Biotech, Business, Inteligence, Energy, Intellectual Property, Marketing, 
Pharmaceutical, World News.

  DIALOGLINK 5 – programový balík určený pro online práci s databáze-
mi informační centrály Dialog. Kromě usnadnění všech fází rešeršního 
procesu (formulace a zadávání dotazu, průběh rešerše, analýza a zpraco-
vání výsledku, nadstavbové procedury) je významný tím, že umožňuje 
práci s grafi ckou informací (chemické vzorce, obrázky, loga, ochranné 
známky apod.).

  DialogPRO – umožňuje zpřístupnění kolekcí databází z oborů reklamy, 
biotechnologie, konkurenční zpravodajské činnosti (Competitive Inteli-
gence), konzultací, obrany, energetiky, inženýrství, patentů a ochranných 
i obchodních známek.

  Dialog Select – produkt umožňuje webový přístup do omezené kolekce 
Dialogu – na 50 000 zdrojů – se zjednodušeným vyhledáváním.

  DialogWeb – zajištuje snadný přístup k celému obsahu všech databází 
centra Dialog.

CELEX – Communitatis Europeae Lex – europa.eu/celex – je ofi ciál-
ní databáze plných textů právních dokumentů EU, rady, parlamentu a soudu 
vydávaná společností JUSTIS Publishing Ltd. Databáze obsahuje plné texty 
více než 100 000 právních dokumentů v 10 sektorech: External Agreeements, 
Secondary Legislation, Supplementary Legislation, Proposed Legislation, 
Case Law, National Implementation, Parlimentary Questions, Parlimentary 
Questions (1995–1999), EFTA Documents. CELEX zahrnuje smlouvy, di-
rektivy, soudní případy a další dokumenty od roku 1951. JUSTIS CELEX 
nabízí uživateli vyhledávání v plném textu s použitím indexace 75 polí, za-
dání fráze, křížové prohledávání v Offi cial Journal C Series – European Law 
a další možnosti umožňující snadnější vyhledávání i sledování změn v doku-
mentech EU.

DataStar – www.datastarweb.com – švýcarské centrum zpřístupňuje on-
line celkem cca 350 databází s významným podílem databází zaměřených na 
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farmaceutický průmysl, obchod, marketing, trendy, medicínu, zdravotnickou 
péči apod., vše s výrazným důrazem na evropský prostor. Centrum je součástí 
společnosti ProQuest. Zpřístupňuje i databázi Tradstat.

Market Research Profound – www.profound.com – centrum je zamě-
řeno na marketingové, obchodně -ekonomické, analytické a prognostické in-
formace. Obsahem databází je cca 450 000 reportů od cca 120 producentů. 
V poslední době je obsah databází rozšiřován i na oblast energetiky, lékařské-
ho vybavení, IT telekomunikace, biologických věd, dopravy a médií.

DIMDI – Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Infor-
mation – www.dimdi.de - německé informační a databázové centrum, spe-
cializované zejména na databáze z oblasti medicíny, toxikologie a léčiv. Za-
hrnuje cca 90 databází včetně databáze MEDLINE a stručný popis ke všem 
medicínským databázím včetně předmětového rejstříku.

GBI – German Business Information – www.gbi.de – významné databá-
zové centrum v Mnichově, nabízející především ekonomické, fi remní a mar-
ketingové zdroje z cca 425 titulů novin a časopisů v plném textu. Je součástí 
databáze Genios a zahrnuje více než 160 databází. Významná je i série data-
bází z oblasti sociálních a humanitních oborů.

GENIOS Wirtschaftsdatenbanken – www.genios.de – je nejprestižněj-
ším německým databázovým centrem. Převažující zaměření více než 350 da-
tabází a 10 milionů dokumentů (včetně plného znění periodika Handelsblatt) 
je problematika obchodu, ekonomiky, fi nancí a technologií zejména v němec-
kém informačním prostoru.

Lexis/Nexis – www.lexisnexis.cz; www.lexisnexis.com – přední posky-
tovatel informačních dialogových služeb v USA, zaměřený především na 
informace z oblasti práva, legislativy, vládních informací, daní, účetnictví 
a lékařství. Jedná se o informační oddělení společnosti Reed Elsevier.

OCLC – www.oclc.com – Online Computer Library Center – americké 
knihovnicko -informační a databázové centrum, světový producent odbor-
ných informací. Spravuje největší bibliografi ckou databázi na světě „World-
Cat“ a k dispozici je asi 75 databází s informacemi o knihách, časopisech, 
audiovizuálních médiích, mapách, počítačových souborech a dalších doku-
mentech.

QUESTEL/ORBIT – www.questel.orbit.com – francouzsko -americké 
databázové centrum specializující se na patentové databáze a oblast techni-
ky, vědy, ekonomiky, obchodu, humanitních a sociálních věd. Zahrnuje asi 
250 specializovaných databází.

OVID – www.ovid.com – americké databázové centrum nabízí přes 
300 bibliografi ckých databází a přístup do plnotextových časopisů a příruček 
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především z oblastí medicíny, vědy a techniky. Součástí je i databáze kniž-
ních titulů Books@Ovid v kolekcích podle jednotlivých oborů a Journals@
Ovid, zahrnující obsahy a plné texty více než 800 časopisů. Přehled databází 
a jejich charakteristiku lze získat v databázi OCLC FirstSearch.

STN International – The Scientifi c & Technical Information Network – 
www.stn -internationale.de; www.fi z -karlsruhe.de – je významné nadnárodní 
databázové centrum pro oblast vědecko -technických a patentových informací 
zahrnujících více než 220 databází s důrazem na přírodní a technické vědy 
a jejich rozdělení do tematických klastrů. Databázová síť je složena ze tří 
nezávislých, ale technicky a organizačně spolupracujících center: Chemical 
Abstract Service Americké chemické společnosti v Ohiu, Columbus v USA, 
Fachinformationszentrum (FIZ) v německém Karlsruhe a The Japan Infor-
mation Centre of Science and Technology Corporation (JICST) v Japonsku. 
Databázové centrum zahrnuje vědeckotechnické informace z různých oborů 
lidské činnosti, ale hlavní využití nachází v oblasti chemie a farmacie. Mezi 
zpřístupňovanými více než 200 databázemi jsou například giganti typu Che-
mical Abstracts v oblasti chemie, MEDLINE a EMBASE v oblasti farmacie 
nebo BIOSIS v oblasti přírodních věd. Jednou z nejvíce využívaných databá-
zí v síti STN International jsou patentové databáze Derwent World Patent In-
dex a INPADOC (viz kapitola 7.5.3) i databáze PROMT (viz kapitola 7.6.1).

České zprostředkovatelské služby do databázových center

Albertina icome Praha – www.aip.cz – nejvýznamnější distributor elek-
tronických informačních zdrojů pro výzkum v ČR. Nabídka AiP zahrnuje 
všechny obory a typy informací a aktuálně pokrývá více než 2 100 biblio-
grafi ckých, faktografi ckých a plnotextových databází. Jedná se o články 
v časopisech, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové stu-
die, identifi kační údaje a kancelářské informace o fi rmách, encyklopedie, 
elektronické knihy a časopisy, média apod. AiP zastupuje více než 50 vyda-
vatelů a agregátorů z celého světa. Partnery AiP jsou nejvýznamnější svě-
toví vydavatelé elektronických informačních zdrojů jako Wolters Kluwer, 
Ovid, ProQuest, Oxford University Press, ebrary, Springer, EIU aj. Nejvý-
znamnější odbornou akcí AiP je konference o profesionálních informačních 
zdrojích INFORUM, která je již několik let pořádána ve spolupráci s Vy-
sokou školou ekonomickou v Praze. Každoročně se tak setkává více než 
600 účastníků z celého světa. V roce 2009 se uskutečnil již 15. ročník této 
konference.
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MEDISTYL – www.medistyl.info – od roku 1993 středoevropský zá-
stupce databázového centra STN International (www.stn -international.de) 
pro ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Více než 200 databází je základním 
zdrojem informací vědecko -technického charakteru především pro oblast 
chemie, farmacie a patentů. V chemii jde zvláště o databáze Chemical Abs-
tracts, Registry a BEILSTEIN, dále například Chemical Business Newbase, 
CHEMLIST, COMPENDEX, INSPEC, MSDS -OHS, PASCAL, PROMT, 
RAPRA, Science Citation Index, WSCVA, Derwent World Patent Index 
a desítky dalších. Ve farmacii jsou hlavními databázemi EMBASE, Derwent 
Drug File a MEDLINE. Firma zajišťuje retrospektivní literární a patentové 
rešerše i pravidelný monitoring vybraných databází v týdenních, měsíčních 
nebo čtvrtletních intervalech, zpracovávání studijních zpráv apod. Specia-
litou fi rmy je zpracovávání bezpečnostních listů v souladu s českou i ev-
ropskou legislativou, a to z vlastních podkladů nebo s použitím podkladů 
zadavatelů a nejrůznějších databází. Medistyl je také zpracovatelem a pro-
ducentem databáze nebezpečných látek MEDIS -ALARM, zahrnující více 
než 8 800 nebezpečných látek, jež je od roku 1992 pravidelně aktualizovaná 
v souladu s měnící se legislativou. Společně s fi rmou DEKRA -Automobil 
byl v roce 2001 zpracován a od té doby je pravidelně aktualizován rovněž 
softwarový produkt ADRem, zaměřený na podrobné podmínky přepravy ne-
bezpečných látek.

10.3 Nakladatelství a vydavatelství

Nakladatelství je podle normy ČSN ISO 5127-3A:2003 právnická nebo fyzic-
ká osoba odpovědná za uvedení neperiodické publikace (knihy, hudebniny, 
reprodukce, mapy, fotografi e apod.) na knižní trh. Zajišťuje hmotné prostřed-
ky k vydávání publikací, pečuje o odbornou a výtvarnou stránku vydávaných 
publikací, zajišťuje jejich vytištění a někdy též distribuci. Vydavatelstvím se 
podle téže normy rozumí právnická neby fyzická osoba odpovědná za přípra-
vu neperiodické (hudebniny, noty) či periodické publikace (časopisy) k vy-
dání a oprávněná k vydání této publikace (tj. její zveřejnění tiskem). V praxi 
však oba pojmy často splývají a používají se jako hovorová synonyma.

V dalším textu budou uvedeny příklady a charakteristiky nejvýznamněj-
ších světových nakladatelstřví a vydavatelství, které mohou sloužit jako vý-
chozí bod pro hledání informačních zdrojů především v elektronické formě.

ebrary® – www.ebrary.com – Electronic Library – je čistě internetová 
knihovna odborné literatury. Umožňuje bezplatné fulltextové prohledávání 
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dokumentů a čtení online více než 170 000 elektronických knih od více než 
300 předních nakladatelů a agregátorů. Společnost je distributorem elektro-
nických knih i ze střední a východní Evropy a nabízí i technologie – na-
příklad fl exibilní platformu eContent, prohlížeč ebrary Reader™ a software 
InfoTools™.

Cambridge University Press – www.cambridge.org – je součástí Uni-
versity of Cambridge a celosvětově zpřístupňuje významné akademické pu-
blikace, časopisy, zkušební testy apod. Vydavatelství a nakladatelství nabízí 
řadu velmi kvalitních a dynamických elektronických zdrojů. Mezi jeho pro-
dukty patří například Cambridge Journals Online, Cambridge Companions 
Online, Shakespeare Survey Online a Lectrix. V současné době produkuje 
ročně 200 časopisů a 2 500 knih. Jedná se o nejstarší nakladatelství na světě 
(založeno 1584).

ELSEVIER – www.sciencedirect.com; www.reed -elservier.com – nizo-
zemské nakladatelství je jedním z předních světových multimediálních nakla-
datelů a poskytovatelů služeb a informačních produktů. Je součástí nadnárodní 
společnosti Reed Elsevier Group PLC. Ročně vydává cca 2 000 odborných 
časopisů a cca 1 900 knižních titulů, pokrývajících všechny hlavní vědecké, 
technické a lékařské obory, právnickou literaturu a obchodní informace. Vý-
znamným zdrojem informací je databáze ScienceDirect, obsahující plné texty 
článků s retrospektivou přibližně od roku 1995. ScienceDirect portály sestá-
vají z tematicky či oborově defi novaných abstraktových indexačních databá-
zí. Plné texty je možno získat v databázi Freedom Collection (cca 2 000 titu-
lů) s retrospektivou od roku 1995.

KNOWEL – www.knowel.com – je americké vydavatelství zpřístupňují-
cí online databázi více než 2 000 faktografi ckých (referenčních, tabelárních, 
plnotextových) děl z oblasti přírodních a technických věd. V roce 2009 při-
byly dvě nové kolekce Industrial Engineering a Transportation Engineering. 
Vyhledávač Knovelu je speciálně navržen a vytvářen pro technické obory, 
které mají jistá specifi ka oproti běžným oborům (chemické vzorce a slou-
čeniny, matematické rovnice, grafy, tabulky apod.). Například Equation 
Plotter umožňuje řešit rovnice a Knowel Math nabízí řadu matematických 
funkcí. Vydavatelství nabízí předplatitelům v jednotném rozhraní přístup do 
cca 2 000 referenčních příruček a databází od více než 40 vydavatelů a od-
borných společností.

OXFORD University Press – www.oup.cz; www.oup.com – je naklada-
telství, které je součástí University of Oxford. Ročně vydává přes 4 600 knih 
a je hlavním poskytovatelem informací jak pro knihovny, tak pro jednotlivce 
po celém světě. Divize OXFORD Journals vydává přes 220 časopisů, což 
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jsou dvě třetiny všech publikací připravených ve spolupráci s vědeckými 
společnostmi a dalšími mezinárodními organizacemi. Databáze OXFORD 
Reference poskytuje informace ze zhruba dvaceti oborů společenských, hu-
manitních, přírodních věd a medicíny. Nakladatelství má své zastoupení ve 
všech krajích ČR.

Thomson Reuters – www.thomsonreuters.com; http://scientifi c.thom-
sonreuters.com – světový leader v poskytování informací a mediální spo-
lečnost. Informace poskytuje v oblastech médií, fi nancí, zdravotní péče, prá-
va, vědy a daní s účetnictvím. Společnost má zastoupení v 93 zemích a má 
50 000 zaměstnanců v 300 kancelářích. Při poskytování informací kombinuje 
dlouhodobé tržní zkušenosti s inovativními technologiemi.

SpringerLink – springerlink.metapress.com – služba zpřístupňující onli-
ne 2 104 časopisů, 33 400 knih, 1 050 knižních serií a řadu dalších publikací 
nakladatelství Springer Verlag od roku 1997 v plnotextové podobě. Nakla-
datelství je druhým největším světovým vydavatelstvím časopisů především 
pro medicínu, techniku a přírodní vědy, největším nakladatelem knižních pu-
blikací a disponuje také největší světovou kolekcí elektronických knih pro 
uvedené obory. V databázi je cca 4,5 milionu záznamů z 36 500 publikací. Od 
roku 2005 je SpringerLink spojen s databází KLUWER, která zpřístupňuje 
cca 630 titulů i z dalších oblastí jako umění, astronomie, astrofyzika, obchod, 
informační vědy, ekonomie, informační a komunikační technologie, vzdělá-
vání, humanitní obory, jazykověda a společenské vědy.

Thieme Publishing Group – www.thieme.de – skupina vydavatelství 
sídlící ve Stuttgartu je zaměřena především na tituly z medicíny a přírodních 
věd. Vydává cca 130 vědeckých recenzovaných časopisů v tištěné i elektro-
nické formě a každoročně cca 500 nových knižních titulů, které jsou dostup-
né online. V nabídce jsou i příručky pro studenty (tzv. fl exibooks) a velmi 
oblíbené jsou atlasy. Mezi hlavní produkty patří Science of Synthesis, Thie-
me Electronic Book Library, Thieme Teaching Assistant: Anatomy a Thie-
me´s Journal Collection.

Wiley -Blackwell – eu.wiley.com – vydavatelství poskytuje online zdro-
je z celého spektra vědeckých, technických, medicínských a ekonomic-
kých informací. V jeho portfoliu je 1 800 Journals, kolem 6 000 Online 
Books, 95 Reference Works, 12 Databases, a exkluzivně pro 16 oborů přes 
11 500 Cur rent Protocols, což jsou elektronické manuály laboratorních po-
stupů z nejrůznějších oborů, které jsou autoritativně recenzně prověřené 
a aktualizované. V nabídce jsou i online dostupné archivní tituly předních 
časopisů – Collections.


