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Volně dostupné elektronické informační zdroje: odborné informace pro 
všechny

Petr Novák

Kromě placených elektronických informačních zdrojů existují i zdroje volné - tedy zdarma dostupné. Městská či obecní 

knihovna nemusí mít zřízen přístup k placeným zdrojům, může své čtenáře upozorňovat na přednosti a kvality zdrojů 

zdarma.

Následující odborné informační zdroje otestovali knihovníci z Univerzity Karlovy, vyhodnotili je jako kvalitní a zařadili je 

na univerzitní portál elektronických zdrojů (http://pez.cuni.cz), kde naleznete i další volné zdroje.

Bookbon.com (http://bookboon.com/cs) je vydavatelství elektronických knih, které vydává volně přístupné elektronické 

učebnice pro studenty a podnikatele. Knihy mohou být staženy ve formátu PDF bez registrace.

Určitě také stojí za to podívat se na stránky nakladatelství De Gruyter Open (DGO, http://degruyteropen.com), v jehož 

nabídce je více než 600 vědeckých časopisů ze všech vědních oborů. Zároveň již publikovalo více než 70 open access 

knih.

Zájemci o matematiku nemohou minout Českou digitální matematickou knihovnu DML-CZ (http://dml.cz), která 

obsahuje volně přístupnou literaturu (časopisy, sborníky a monografie) z tohoto oboru publikovanou na českém území 

od 19. století do současnosti.

TOXNET (TOXicology Data NETwork, https://toxnet.nlm.nih.gov/) je portál databází nabízející informace a literaturu o 

chemických látkách, lécích, nemocích a životním prostředí, otravách apod.

Elektronická knihovna Social Science Research Network (SSRN, http://papers.ssrn.com) je zajímavý 

multidisciplinární zdroj původně z oblasti společenských věd, zpřístupňující stovky tisíc článků, konferenčních materiálů, 

posterů, výzkumných zpráv.

Přes milion článků z oboru ekonomie a souvisejících lze získat prostřednictvím digitálního archivu RePEc (Research 

Papers in Economics, http://repec.org). Zahrnuje e-printy (preprinty a postprinty) odborných článků, výzkumné zprávy, 

knihy, jednotlivé kapitoly a další.

Zájemci o odborné lékařské texty mohou navštívit portál FreeBooks4Doctors (http://www.freebooks4doctors.com/), 

nabízející odkazy na volně dostupné e-knihy. Součástí je také služba Free Medical Journals

(http://www.freemedicaljournals.com/), zprostředkující více než 5 000 lékařských časopisů. Na některé tituly může být 

aplikováno embargo - volně dostupné jsou články z časopisů až po uplynutí stanovené doby, např. jednoho roku.

Chemii a souvisejícím vědním oborům se věnuje ChemWeb (https://www.chemweb.com/). Jeho obsahem jsou 

časopisy, knihy a konferenční materiály, které může zájemce využívat po registraci zdarma.

Na závěr pak dva zdroje domácí produkce:



Unikátní projekt StaréMapy.cz (http://staremapy.cz) umožňuje milovníkům historie a dějin kartografie jak přístup k 

digitalizovaným mapovým podkladům, tak možnost podílet se na přiřazení geografických souřadnic k historickým 

mapám a přispět tak k obsahu portálu. Vlastní výsledky lze prohlížet na OldMapsOnline.org 

(http://www.oldmapsonline.org).

Projekt Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com) je další významný český příspěvek ke světovému 

kulturnímu dědictví, spočívající v systematické dlouholeté digitalizaci a zpracování vzácných rukopisů a starých tisků.

Použité zdroje:

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy [online]. Praha: Ústřední knihovna Univerzity Karlovy, 2018 [cit. 2018-01-

22]. Dostupné z: http://pez.cuni.cz

Kontakt na autora: petr.novak@ruk.cuni.cz

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


