
ZDROJE PRO UČITELE MŠ – KNIHOVNA UTB 
Studijní pomůcka pro informační výchovu 

PORTÁLY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST 

• www.uiv.cz Ústav pro informace ve vzdělávání 
(informační portál) 

• www.edu.cz Školský vzdělávací a informační 
portál (rozcestník zdrojů pro pedagogiku) 

• www.msmt.cz Ministerstvo školství ČR 
(legislativa, adresáře) 

• www.vuppraha.cz Výzkumný ústav pedagogický 
Praha (rámcové vzdělávací programy) 

• http://rvp.cz/ Metodický portál (inspirace a 
zkušenosti učitelů) 

• http://www.csicr.cz Česká školní inspekce 
(dokumenty - inspekční zprávy, ročenky) 

• http://www.predskolaci.cz (inspirace pro 
výchovu dětí - básničky, říkadla, hry apod.) 

SEMINÁRNÍ A ZÁVEREČNÉ PRÁCE 
 

Odevzdej http://odevzdej.cz/  
• kontrola shody s jinými pracemi 
• spolupracuje s Theses (pokrývá i VŠ práce)  
• vložení souboru v doc., odpověď na email 
 
Theses  http://www.theses.cz/  
• vyhledávání v bakalářských a diplomových 

pracích 
• odkazy i na plný text, posudky, anotace, odkazy 

na podobné práce  
• spolupracuje 35 vysokých škol v ČR 
• stažitelné, seznam literatury, pojetí tématu 

apod. => citovat! 

DSpace  práce z UTB 
http://dspace.k.utb.cz/  
• součást Theses, anti plagiátorský systém 
• vyhledávání podle fakult 
• dostupnost k plným textům z domu nebo ze sítě 

(možno použít vzdálený přístup 
http://proxy.k.utb.cz/) 

 
Citace podle nové normy 
http://issuu.com/knihovnautb/docs/citacni_tahak  
 
OpenDOAR http://www.opendoar.org/  - rozcestník 
pro zahraniční repozitáře 
ROAR http://roar.eprints.org/ -  repozitáře 
zahraničních prací 
 

STATISTICKÁ DATA 
 

Český statistický úřad  http://www.czso.cz/  
• data o průběhu vzdělávání přebírá od ÚIV,  
• formát excel, pdf, upravitelná data 
• vzdělávání, publikace podle regionů 

EUROSTAT  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/po
rtal/education/introduction 
• statistický úřad Evropských společenství.  
• online publikace ve formátu pdf 
• vyhledávání podle oborů lidské činnosti  
• Statistics, A-Z, publications: statistical books 

OECD  
http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_3926
3231_1_1_1_1_37455,00.html 

• Organizace pro ekonomickou spolupráci a 
rozvoj)  

• sdružuje statistické informace o jednotlivých 
členských zemích včetně přistupujících zemí.  

• výběry z databází, statistické profily jednotlivých 
zemí, OECD Factbook, seznamy publikací a další 
informace v podobě tabulek, grafů a map 

 
UIS (statistický úřad UNESCO) 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/defaul
t.aspx 
• statistické informace členských zemích EU  
• je možné vybírat statistické údaje na základě 

předdefinovaných tabulek nebo na základě 
vlastního výběru 

VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ ČASOPISY  

DOAJ  http://www.doaj.org/  
• volně přístupné časopisy, 24 h/den 
• předmětová skupina Social science – Education 
• cca 48 českých, jinak zahraniční 
• kvalitní, odborné, ověřené  

 
Adresář volně dostupných časopisů 
http://ezb.nkp.cz/  
• retrospektiva, starší časopisy co přestaly vycházet  
• aktuální, nové, volně dostupné 
• vyhledávání podle předmětu (klíčové slova) nebo 
• podle titulu (názvu časopisu) 
 
Informatorium 3-8: Časopis pro výchovu a 
vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a 
školních družinách. Praha: Portál, 2004- . 10x ročně. 
ISSN 1210-7506. 
http://www.portal.cz/casopisy/info/ 
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VĚDECKÉ VYHLEDÁVAČE 

Google scholar -  http://scholar.google.cz/  
                                http://scholar.google.com/   
• vyhledávání validních ověřených inf. zdrojů 
• včetně označení: kniha, citace, článek, pdf apod. 
• napojení na bázi UTB (via UTB) 
• propojení na SFX a databáze – možné v síti 
• univerzity nebo vzdáleným přístupem 
 http://proxy.k.utb.cz/ 
• doporučené další články  

 
Scirus - http://www.scirus.com/    
• prohledávání vědeckých zdrojů v angličtině 
• prostředí podobné databázím 
• vyhledávání typu katalogu 
• napojení na plný text – možné v síti univerzity 
• nebo vzdáleným přístupem 
     http://proxy.k.utb.cz/ 
 
Repositories ranking 
http://repositories.webometrics.info/toprep.asp 
• žebříček světových repozitářů univerzit a 

vědeckých institucí, obsahují dizertační práce, 
výzkumné práce a další odborné dokumenty 
z oblasti vědy a výzkumu 

• funguje jako rozcestník, ověřené zdroje 
 

 

Vzdělávací programy   - předškolní vzdělávání 
http://www.vuppraha.cz/ramcove-vzdelavaci-
programy/predskolni-vzdelavani 

Ročenky - výkonové ukazatele 
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp   
http://www.uiv.cz/rubrika/101  
• vývojové ročenky Školství v ČR 

Věstníky a informace MŠMT:  
http://www.msmt.cz/urednik   
• vyhlášky, výklady, směrnice, věstníky) 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-skolstvi 
• koncepce a informace o předškolním vzdělávání 
http://www.csicr.cz/cz/dokumenty  
• dokumenty české školní inspekce 

  
Školský vzdělávací a informační portál  
školství a vzdělávání v zahraničí  
http://www.edu.cz/node/11 - rozcestník 
 
EURYDICE - Informační síť o vzdělávání v Evropě    
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ind
ex_en.php  
• pdf publikace, statistiky, státní vzdělávací 

systémy 
 

Dokumenty Evropské komise 
http://ec.europa.eu/news/culture/110222_cs.htm 
 

 

přístupné z portálu Xerxes  
http://portal.knihovna.utb.cz/  
předmět Ekonomie 

Mimo síť univerzity využij dálkový přístup  
http://herkules.knihovna.utb.cz/ 

Pre-primary education /   Preschool education 
Early childhood education  / Preschools 
Nursery school  / Playschool  
Nursery / Kindergarten  
Child care center  / Infant school 
Playgroup / Pre-K 
 
 
 

ERIC  
• volně dostupná odkudkoliv 
• abstrakty, roste počet plných textů dokumentů,  
• v současnosti obsahuje více než 1.3 milionu 

bibliografických záznamů 
 
EBSCO: jednotlivé báze, možno vymezovat: 
PsychInfo 
• příjemné české rozhraní a detailní možnosti 

vyhledávání 
• aktualizace se provádí týdně 
• k dispozici je rovněž tezaurus 
The Teacher Reference Center (TRC) 
• volně dostupná báze, pod platformou EBSCO.  
• hodnocení, další vzdělávání, aktuální 

pedagogické výzkumy, studijních plány, základní 
vzdělávání, vyšší vzdělávání, instruktážní média.. 

• jedná se z 96% o vědecky hodnocené 
(recenzované) články nebo jejich abstrakty 

EMERALD Journals  
• licencovaná kolekce elektronických časopisů pro 

humanitní vědy včetně pedagogických věd.  

 

• Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 
Komenského v Praze http://www.npkk.cz/ 

• Slovenská pedagogická knižnica Bratislava 
http://www.spgk.sk/ 

• E-knihy pro předškoláky 
• http://www.predskolaci.cz/?page_id=12017 
• Rádio Pohádka 

http://www.abradio.cz/radio/46/radio-pohadka/ 
• Pro tvořivé děti http://www.omalovanka.com 

 

 

METODICKÉ DOKUMENTY, ROČENKY, ROZCESTNÍKY 

DATABÁZE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ  

ZDROJE PRO DOPLNĚNÍ 
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