
Elektronické časopisy 

Knihovna UTB má zaplaceny přístupy do mnoha tisíc světových časopisů a jejich plných textů. 

Praktický žádný časopis z těchto kolekcí, z jejichž článků jsou tvořeny on-line databáze, není česky.  

Elektronické verze českých časopisů přístupných v knihovně UTB ve studovnách 

Knihovna stále abonuje některé tištěné časopisy, k nimž často získala navíc přístup do jejich 

elektronické podoby. K jejich plným textům se lze dostat díky heslu, které vám vyplní služba ve 

studovně.  Je to příjemný bonus pro všechny, kteří si zvykli pracovat s elektronickými verzemi textů 

získaných přímo (ne opisováním vybraných pasáží z tištěného textu). Než vám uvedu seznam těchto 

titulů, chci vás ještě upozornit na to, že je možné se setkat i s benevolentním přístupem vydavatelů, 

kteří na internetu povolují zcela volný přístup plným textům. Je třeba je za „open access“ opravdu 

pochválit, protože bychom si všichni přáli, aby to byl trend. U některých vědeckých časopisů se to už 

daří. Situace se stále vyvíjí a dnes třeba i opačně - vidíme, že spousta redakcí dříve ochotných otevírat 

své archivy článků, přístup do nich zcela z webového rozhraní stáhla nebo omezila (např. Technický 

týdeník ukazuje jen zkrácené verze a na jejich konci odkazuje čtenáře, aby si přečetli článek v sešitu) a 

z aktuálních čísel, jež patřilo k dobrým mravům uvádět celé, ukazují jen výběr.  

Strategie – časopis o mediích a marketingové komunikaci, jen archiv od r. 2011do r. 2013.  

Časopis věnující se mediím a reklamě má jiný název:  iStrategie a je uveden i v seznamu bází, ale jde o 

součást portálu. Vydavatelem tohoto portálu je Mladá Fronta a má název E15.cz. Najdeme zde 

zprávy, názory různých expertů a další rubriky pro širokou veřejnost jako Finance, Média (viz 

iStrategie), Zen, E-svět (IT i další věda a technika), Fotografování  (digitální foto),  Audio&Video  a  

Euro, což je časopis, do jehož archivu (i archivu dalších titulů téhož vydavatelství) od roku 2010 do r. 

2013 máme vstup z klubu předplatitelů Mladé fronty – nutno vyžádat heslo. Jinak portál E15 

poskytuje plné texty volně. V horním řádku hlavní stránky najdeme i další tituly jako Maminka, 

Dáma.cz, AutoRevue, Žive.cz (počítačový časopis) a další. 

Sociální studia  – časopis FSS MU, plný text 

Sociologický časopis – vědecký časopis Sociologického ústavu AV ČR, plný text 

Rodina a škola – časopis pro rodiče, nutno vyžádat heslo 

Psychologie dnes – časopis o lidech vztazích mezi nimi, nutno vyžádat heslo 

Zdravotnictví a medicína (zahrnuje časopis Zdravotnictví a medicína, Sestra a Postgraduální medicína)  

– nutno vyžádat heslo 

Sestra  – nutno vyžádat heslo u některých článků, nevychází od 6/2014, archiv funguje  - nutno 

vyžádat heslo 

Florence – časopis pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví, nutno vyžádat heslo 

Medical tribune – forum lékařů a zdravotníků, plný text 

dTest  – zkoušení kvality spotřebního zboží, nutno vyžádat heslo 

http://portal.k.utb.cz/cze/databases/alphabetical/
http://www.zive.cz/archivcasopisu/default.asp
http://strategie.e15.cz/
http://www.e15.cz/
http://finexpert.e15.cz/
http://e-svet.e15.cz/
http://digiarena.e15.cz/
http://avmania.e15.cz/
http://euro.e15.cz/
http://www.zive.cz/archivcasopisu/default.asp
http://www.maminka.cz/
http://www.dama.cz/
http://www.zive.cz/
http://socstudia.fss.muni.cz/
http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu
http://www.portal.cz/casopisy
http://www.portal.cz/casopisy/pd/
http://zdravi.e15.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/
http://zdravi.e15.cz/archiv/sestra/
http://www.florence.cz/
http://www.tribune.cz/zpravy
http://www.dtest.cz/


Literární noviny – časopis pro literaturu, kulturu a politiku, plný text 

Čtenář – časopis pro knihovny, nutno vyžádat heslo 

Ikaros – časopis o informační společnosti, plný text 

ERA21 – jen obsah (časopis o architektuře) 

 

Časopisy vydavatelství Ekonomia na portálu IHNED 

Je třeba přihlášen. Heslo dodá službu konající knihovník.  Aby bylo možno objevit nabídku 

následujících časopisů z této hlavní adresy portálu, je třeba 

1. knihovník dodá uživatelské jméno a heslo, pak je třeba kliknout na jméno Ivana Dýnková, 

Moje produkty. V produktech jsou vyjmenovány dostupné časopisy (jsou na tomto papíru 

níže vypsány). 

2. druhá cesta je zvolit přímo konkrétní časopisovou adresu – klikni na vybraný titul ze sloupku 

níže na tomto papíru a pak požádej službu o jméno a heslo) 

HR Management – jen archiv 

Moderní řízení 

Marketing & Media 

Logistika 

Trend Marketing 

Business Spotlight 

Ekonom 

Hospodářské noviny 

Právní rádce 

Stavitel 

Respekt  

Reflex – nutno vyžádat heslo 

Trend – slovenský časopis o společenských problémech, ekonomice, technice atd. 

A2 – kritický kulturní čtrnáctideník věnující se kultuře, společenskému dění a politice  

 - nutno vyžádat heslo 

Účetnictví v praxi – časopis je součástí účetnického portálu „účetní kavárna“, nutno vyžádat 

heslo 

Poradce – informační portál účetnictví. Zahrnuje časopisy (měsíčníky) Daně a účetnictví, vzory 

a případy (DÚVaP), Práce a mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále PaM),  1000 řešení, Daně a 

účetnictví bez chyb a penále (DaÚ) a Poradce Veřejné Správy. 

nutno vyžádat heslo. 

Vesmír – přírodovědecký časopis, plný text 

http://www.literarky.cz/
http://ctenar.svkkl.cz/
http://www.ikaros.cz/
http://www.era21.cz/
http://ihned.cz/
http://hrm.ihned.cz/
http://modernirizeni.ihned.cz/
http://mam.ihned.cz/
http://logistika.ihned.cz/
http://trendmarketing.ihned.cz/
http://business-spotlight.ihned.cz/
http://ekonom.ihned.cz/
http://archiv.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://imaterialy.dumabyt.cz/
http://respekt.ihned.cz/
http://www.reflex.cz/
http://www.etrend.sk/
http://www.advojka.cz/
http://www.ucetnikavarna.cz/
http://www.i-poradce.cz/
http://www.vesmir.cz/


Lidé a země – zeměpisný časopis, plný text 

Technický týdeník – časopis je součástí portálu zahrnujícího časopis Technik a Medicínská 

technika, zobrazí jen začátek článků 

Časopisový portál vydavatelství Profi Press nabízí elektronické verze titulů: Odpady,   

Zemědělec, Úroda, Náš chov, Mechanizace zemědělství, Zahradnictví, Floristika, 

Veterinářství, Komunální technika, Energie 21, Moderní obec a Roľnícke noviny 

plný text 

 

Časopisy přístupné v českých knihovnách on-line – zdigitalizované 

http://ezb.nkp.cz/ - elektronická knihovna časopisů Národní knihovny ČR. K některým textům 

se lze dostat jen registrovaným uživatelům NK (dálkovým přístupem) 

http://kramerius.mzk.cz/search - digitalizované knihy Moravské zemské knihovny 

http://kramerius.fsv.cuni.cz   – elektronické dokumenty Fakulty sociálních věd UK, kde 

časopisy a noviny jsou přístupné on-line komukoli 

http://kramerius.lib.cas.cz/search/ -  časopisy Akademie věd ČR, mnoho českých (plné texty 

přístupné jen u některých časopisů, jinak na vyžádání MVS) 

http://gallica.bnf.fr/ - elektronická knihovna Národní knihovny Francie, kde je kromě knih 

přístupna spousta starých revue, tisku, rukopisů, map, obrázků atd. 

http://kramerius.vkol.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=39E76B2F3B52B280B19B0EEF8D

79D74B – plné texty přístupné ze studovny Vědecké knihovny Olomouc 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowChars.do  

http://kramerius.k.utb.cz – tovární noviny fy Baťa od r. 1918 do r. 1945 

 

Ve stati pro pokročilejší zpracovatele seminárních prací uvádím zajímavou databázi ANL , která 

poskytuje dobré hledání v českých odborných časopisech, výběrově zpracovávaných knihovnami. 

Přístup k plným textům již je problematičtější, ale postupně se objevuje stále více plných textů přímo 

u záznamů o článcích, které jsou výsledkem hledání. Lze tu uvidět i  správné ocitování daného článku, 

když ho použijete jako Váš informační zdroj.  

Pro zajímavost (a pro pořádek) uvedu i dvě databáze plných textů, které již naše knihovna 

nepředplácí, ale jejich existenci to neovlivnilo . Je to zajímavý portál českých článků - produkt 

Anopress IT, nakoupený například Národní knihovnou (opět přístupno registrovaným čtenářům). UTB 

tento zdroj přinášející plné texty článků z českých novin a časopisů a přepisů pořadů rádií a televizí, již 

neodebírá.  Dále je to velmi drahá databáze ČTK, profesionální databáze původních zpráv, které se 

používají v článcích našich novinářů. Má archiv fotografií, dokumentujících českou i slovenskou 

http://www.lideazeme.cz/
http://www.technickytydenik.cz/
http://profipress.cz/
dpady-online.cz
http://zemedelec.cz/
http://uroda.cz/
http://naschov.cz/
http://mechanizaceweb.cz/
http://zahradaweb.cz/
http://floristikaweb.cz/
http://vetweb.cz/
http://komunalweb.cz/
http://energie21.cz/
http://moderniobec.cz/
http://rno.sk/
http://ezb.nkp.cz/
http://kramerius.mzk.cz/search
http://kramerius.fsv.cuni.cz/
http://kramerius.lib.cas.cz/search/
http://gallica.bnf.fr/
http://kramerius.vkol.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=39E76B2F3B52B280B19B0EEF8D79D74B
http://kramerius.vkol.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=39E76B2F3B52B280B19B0EEF8D79D74B
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowChars.do
http://kramerius.k.utb.cz/
http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl
http://client.anopress.cz/Web/PagesFree/Sources.aspx
http://www.ctk.cz/sluzby/databaze/


historii a kulturu. Dále má informace z celého světa, životopisy osobností, informace o firmách atd. 

Ani tato faktografická databáze není ve finančních silách naší instituce. 

 

 

 


