
Tvorba rešerše 
 
Prvním krokem je zamyslet se nad tématem rešerše a zvolit vhodná klíčová slova. Každé 
klíčové slovo by mělo představovat jeden myšlenkový aspekt. 
 
Například “bezpečnost práce na farmě” se dá zjevně rozložit na: bezpečnost + práce + 
farma. 
 
Můžeme si s tématem ale i trochu pohrát. Bezpečnost je stav vystihující úroveň “nebezpečí” 
či “rizika” a farma má úzký vztah k “zemědělství”. Synonymem pro farmu je “statek” případně 
“usedlost”. Práci můžeme nahradit “zaměstnáním” apod. 
 
Můžeme tedy sestavit kombinace: bezpečnost + práce + farma ; nebezpečí + práce + farma 
; rizika + práce + farma a tak dále, další kombinace. 
 
S výhodou tu můžeme použít zápis booleovské logiky. (Bezpečnost OR nebezpečí OR 
rizika) vyjadřuje onen aspekt úrovně bezpečnosti, přidáme (práce OR zaměstnání) a 
konečně (farma OR statek OR usedlost OR zemědělství), které vyjadřuje onen aspekt farmy. 
 
Vše je součástí našeho tématu, takže všechny aspekty můžeme spojit dohromady. 
 
(bezpečnost OR nebezpečí OR rizika) AND (práce OR zaměstnání) AND (farma OR statek 
OR usedlost OR zemědělství) 
 
Tak získáme rešeršní dotaz. Pro odborná témata samozřejmě použijeme odborné termíny. 
Výše zmíněný proces pak (případně rovnou) provedeme také v angličtině. To kvůli tomu,  
že většina odborných databází pracuje s angličtinou jako hlavním jazykem- vyžaduje 
překlady článků do angličtiny, případně je nepřijme, pokud nemají anglické názvy a 
abstrakty. Většina mezinárodních časopisů publikuje v angličtině. Můžeme si ale připravit 
dotazy i v jiných jazycích, pokud to okolnosti vyžadují (například hlavním zdrojem jsou pro 
nás historické prameny). 
 
Dalším krokem je zadání dotazu do zvolené databáze. Tu si vybíráme podle oborového 
zaměření. Google Scholar není databáze ale vyhledávač, který prochází volné databáze, 
otevřené archivy, repozitáře preprintů a vědecké sociální sítě. Můžeme ho ale s výhodou 
využít také, stejně jako jeho obdoby Semantic Scholar a Microsoft Academic nebo BASE a 
CORE. 
 
Na webovém rozhraní odborné databáze hledáme “advanced search” nebo jiný odkaz  
na pokročilé vyhledávání. Zpravidla nás nasměruje na formulář, který nám umožní zadat 
námi vytvořený dotaz. 



 
 
Na obrázku je vidět příklad takového pokročilého vyhledávání. Každou část dotazu (každý 
myšlenkový aspekt tématu) vložíme do jednoho řádku tabulky, a řádky pak propojíme 
operátory AND. To je náš původní dotaz zapsaný pomocí formuláře. 
 
Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že si můžeme vybrat, ve které části článku jakou část 
našeho tématu chceme vyhledávat. Jestliže například zvolíme, aby se všechny části dotazu 
vyhledaly v abstraktech článků, teoreticky nám to poskytne články více pertinentní našemu 
zadání (pertinentní = pro nás opravdu užitečné). Výsledků bude méně zato přesnějších. 
Jestliže naopak zvolíme, aby se všechny části našeho dotazu vyhledaly v plném textu, 
poskytne nám to spoustu výsledků relevantních (relevantní = formálně vyhovující našemu 
dotazu), ale ty nemusejí být až tak užitečné. Nejvyšší mírou pertinence je pak vyhledávání  
v názvu, to ale zpravidla vrací nejméně výsledků. 
 
Nejvýhodnější je kombinovat- vyhledat jednu část dotazu v názvu, jinou v abstraktu a další  
v plném textu. Například u našeho: 
 
(bezpečnost OR nebezpečí OR rizika) AND (práce OR zaměstnání) AND (farma OR statek 
OR usedlost OR zemědělství) 
 
by mohlo být výhodné vyhledat: (práce OR zaměstnání) v názvu, je to nejvíc určující složka 
a hlavní hledisko dotazu, a (bezpečnost OR nebezpečí OR rizika) a (farma OR statek OR 
usedlost OR zemědělství) v abstraktu. 
 
Pokud databáze rozšířené vyhledávání nenabízí nebo nám jeho provedení nedovoluje dotaz 
vyjádřit anebo nám předchozí postup vrací příliš málo výsledků, zvolíme druhý přístup. 
Dotaz jako celek vložíme do jednoduchého vyhledávání a použijeme filtry. 
 



 
 
 

 
 
 
Na obrázcích výše vidíme po pořadě toto, zadání celého dotazu do jednoduchého 
vyhledávání a výsledky, které nám vyhledávání vrátí. Jednoduché vyhledávání probíhá 
zpravidla ve všech částech záznamu včetně plného textu, vrací proto velké množství 
výsledků, které jsou sice relevantní, ale nebývají příliš pertinentní. Databáze totiž našemu 
dotazu nerozumí, řeší pouze logickou úlohu. 
 
Dále upravíme výsledky pomocí filtrů, necháme si zobrazit pouze to, co nás zajímá. Mohou 
to být záznamy jenom za posledních 5 let, pouze anglicky, záznamy pouze s plným textem, 
záznamy pouze z odborných časopisů atd. Nejdůležitější jsou ale filtry tématické, ty nám 
pomohou nejvíce.  
 
V našem hledání bychom nejspíše uvítali tématické filtry “práce” a “zemědělství”. 
 
Vyfiltrované výsledky si necháme seřadit podle “relevance”. Název je zavádějící, relevantní 
jsou de facto všechny. Tahle volba nám ale přemístí nejvíce pertinentní záznamy na první 
místa. 
 



Databáze ale obsahu článku nerozumí, pouze odhaduje, které záznamy by pro nás mohly 
být nejužitečnější (například zjišťuje, kolikrát a kde se výrazy z dotazu objevují). Nezbývá 
tedy, než si články opravdu zkontrolovat, že jsou o tom, o čem chceme, aby byly. 
 
Nakonec výsledky rešerše posbíráme. 
 
Většina databází umožňuje vyhledané záznamy označit a rovnou exportovat, případně je 
označením přesune do dočasné složky či košíku, odkud je pak může uživatel exportovat 
později. Záleží na tom kterém provozovateli databáze, jaké možnosti uživatelům nabídne. 
 
Můžeme ale využít také nějaký citační manažer, například Zotero. Kromě jiných funkcí mívá 
citační manažer i svůj doplněk do webového prohlížeče, který umožňuje stáhnout metadata 
zobrazených nebo označených článků z výsledků vyhledávání a uložit je. Citační manažer 
ale metadata nevytváří, pouze stahuje ta už dostupná, a je třeba je zkontrolovat,  
zda neobsahují chyby a neschází v nich některé důležité části, hlavně abstrakt a odkaz  
na článek. 
 
Zvláštnosti rešerše v patentových databázích 
 
Příprava a zadání dotazu probíhá podobně (podle rozhraní té které databáze). V prostředí 
patentových databází musíme ale do našeho dotazu zahrnout také patentové třídění. Jeho 
přehled nalezneme zde: https://worldwide.espacenet.com/patent/cpc-browser# na stránkách 
Evropského patentového úřadu. Patentové třídění zastupuje funkci tematického filtru a  
bez jeho použití se neobejdeme. 
 
Další specifikum jsou patentové nároky. Patenty mají samozřejmě názvy i abstrakty, ovšem i 
plné texty, ty nejpodstatnější informace jsou ale skryté v nárocích patentu (claims). Člověk 
by je proto měl do svého vyhledávání zahrnout také! Nároky patentu jsou psané technickým 
jazykem, a je třeba tomu přizpůsobit tvorbu svého dotazu. 
 
Co se týká patentových databází, jsou, kromě těch národních, dvě velké a podstatné, 
Espacenet od Evropského úřadu průmyslového vlastnictví a Patentscope od WIPO. 
Nepokrývají všechnu pantovou literaturu světa, ale zahrnují jí dost na to, aby si člověk udělal 
rozumný obrázek o tom, co ho zajímá.  
 
Espacenet je dobrý na překládání patentů do angličtiny, má vestavěný překladač. 
Patentscope zase umožňuje sledovat různá stádia patentů, kde a kdy byla podána přihláška, 
kde a kdy byl patent schválen a proč případně nebyl. Patentscope také obsahuje analytickou 
nadstavbu nad výsledky rešerše (porovnávání, grafy apod.) Google Patents, což je  
v podstatě Google Scholar, který vyhledává pouze v patentech. Jeho výhodou je zase záběr, 
indexuje totiž velmi mnoho zdrojů. 
 
Takové jsou tedy základy rešeršní techniky. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/cpc-browser#

