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• Kolekce časopisů + vyhledávací nástroje

• Výsledkem prohledávání jsou plné texty článků

Plnotextové databáze
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Plnotextové databáze na JU

• ScienceDirect

• Springer Link

• BioOne

• Proquest, Ebsco

• Kluwer Online (Kluwer)

• Wiley Interscience

• Synergy (Blackwell)

…… a další
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ScienceDirect

Více než 1200 časopisů nakladatelství

Elsevier a některých dalších (např. Nort-Holland, Pergamon,
Academic Press aj.)

Přístupné pouze pro AV ČR a PřF JU – pro ostatní v knihovně PřF

ScienceDirect

http://www.sciencedirect.com/
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LINK - Springer

485 časopisů s plnými texty z produkce

nakladatelství Springer, Birkhauser, Physica aj.

Přístupné pro AV ČR a PřF JU – pro ostatní v omezeném rozsahu 
nebo v knihovně PřF

LinkSpringer

http://link.springer.de/
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Synergy - Blackwell

336 přírodovědných časopisů (ne celá kolekce)

Plné texty přístupné pro celou JU

Blackwell Synergy: Home

http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome&type=journals&action=1
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Kluweronline

703 časopisů (celá kolekce)

Fulltextová multioborová databáze Kluwer se stala součástí
databáze SPRINGER LINK. Plné texty jsou dostupné ve 
formátu PDF. 

Plné texty přístupné pro AV ČR a PřF JU, pro ostatní v 
knihovně PřF JU

kluweronline

http://journals.kluweronline.com/
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Wiley InterScience

159 časopisů (ne celá kolekce)

Přístup do plných textů konsorciálních titulů nakladatelství

John Wiley and Sons. 

WileyInterscience

Plné texty přístupné pro AV ČR a PřF JU, pro ostatní v 
knihovně PřF JU 

http://www3.interscience.wiley.com/browse/?type=JOURNAL


8.4.2008

The American Chemical Society

Plné texty přístupné pouze pro AV ČR a PřF JU 
pro ostatní v knihovně PřF JU

30 významných chemických časopisů

ACS

http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/
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BioOne

Kolekce 65 plnotextových časopisů od 53 vydavatelů z oblasti 

biologie a ekologie

Jedná se o tituly vydávané odbornými asociacemi, které dosud

byly dostupné pouze v tištěné podobě 

Ve většině případů jsou články v elektronické verzi přístupné 

dříve, než vyjdou tiskem. Retrospektiva sahá obvykle do roku

2000 

Přístupné pro celou JU 

BioOne

http://www.bioone.org/perlserv/?request=get-journals-list
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ProQuest 5000

Polytematická databáze zahrnující 7000 časopisů
50% článků s plnými texty

Plné texty přístupné pro celou JU

Proquest

http://www.proquest.cz/


8.4.2008

EBSCO

3500 časopisů s plnými texty (společenskovědní, lékařské)

Projekt EIFL (Electronic Information for Libraries)

Plné texty přístupné pro celou JU

EBSCO 

http://search.ebscohost.com/
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A příště si to všechno procvičíme....

Děkuji za pozornost
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