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Databáze závěrečných prací - uživatelská příručka 
 
Do vyhledávacího pole „Hledaný text“ zadejte slovo nebo sousloví, stiskněte klávesu Enter nebo 

klikněte na tlačítko „Vyhledat“. Vyhledávač vrátí seznam prací relevantních k Vašemu vyhledávacímu 

dotazu. 

 

Upřesnění výběru 

• Pokud je množina výsledků příliš velká, můžete ji zpřesnit pomocí zadání dodatečných kritérií, 

která jsou zobrazena v levé části vyhledávacího formuláře  –  pod názvem „Upřesnění výběru“.  

Zaškrtněte jednu nebo více položek a potvrďte výběr klávesou Enter nebo tlačítkem 

„Vyhledat“. Seznam vyhledaných prací bude upřesněn a zároveň dojde i k omezení nabízených 

položek v „Upřesnění výběru“ – v závislosti na existenci prací odpovídajících Vámi zadaným 

kritériím. 

 

• Vyhledávat pomocí položek „Upřesnění výběru“ lze i bez vyplnění pole „Hledaný text“. 

 

Příklad:  

 

• Zrušení výběru položek lze provést jednotlivě – odškrtnutím checkboxu, nebo hromadně – 

tlačítkem „Zrušit výběr“.  (Použití tlačítka nemá vliv na vyplněný text v poli „Hledaný text“.) 
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• Položka „Jazyk“ se vztahuje pouze k jazyku dokumentu a ne k jazyku práce. To znamená, že 

např. při výběru  „Jazyk = Angličtina“ – budou vybrány všechny práce, které obsahují nějaký 

dokument v anglickém jazyce (tedy např. Abstrakt). Pokud hledáte práce, které mají text práce 

v anglickém jazyce – musíte také zvolit „Typ dokumentu = Text práce“. 

 

 
Tipy pro lepší vyhledávání 
 

Snažte se, aby byly vyhledávací dotazy jednoduché. Pokud hledáte určitého člověka, zadejte celé 

jméno. Pokud hledáte určitou myšlenku, místo nebo produkt, začněte s jejich názvy. Ve většině dotazů 

není třeba používat pokročilé operátory ani neobvyklou syntaxi. 

 

• Ve výchozím nastavení je mezi zadanými výrazy použita spojka ANEBO (OR). To znamená, že 

pro zahrnutí dokumentu do výsledku není nutné, aby obsahoval všechna slova. Na druhé 

straně, čím více jich obsahuje, tím vyšší má daný dokument skóre a tím výše bude zobrazen.  

 

• Vyhledávání nikdy nerozlišuje velká a malá písmena.  

 

• Všechny akcentované znaky se nahradí neakcentovaným tvarem.  

Např. text {Těšínské Slezko} bude vyhledáván, jako dotaz {tesinske slezko}.  

 

• Interpunkce je obecně ignorována, pokud není osamocena, a to včetně těchto znaků @ # $ % 

^ & * () = [ ] - + a pokud není chápana jako operátor (viz Podporované operátory). Pokud jsou 

tyto znaky uvnitř slova, nahradí se mezerou a takto vzniklé výrazy se hledají jako přesné fráze. 

Příklad: {konec&začátek}, {konec+začátek}, {konec-začátek} budou vyhledávány jako {“konec 

zacatek”}. Naproti tomu výraz {konec - začátek} bude díky mezerám před a za znakem  -
interpretován jako {konec NOT začátek}. 

 

• Některá běžně používána slova v českém a anglickém jazyce jako „a“, „to“ nebo „the“, jsou 

ignorována (říká se jim stopslova).  
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Podporované operátory 
 

• Vyhledávání frází (sousloví) " "  

Pokud po obou stranách určitého sousloví umístíte dvojité rovné uvozovky, znamená to, že 

chcete hledat slova v přesném pořadí tak, jak jste je zadali. Ale i když tento operátor 

nepoužijete, vyhledávač dokumentům se všemi výrazy v daném pořadí přiradí obecně větší 

skóre a tak budou zobrazeny v seznamu na vyšších pozicích. 

 

• Operátor OR 

Operátor OR je výchozí, proto jej není třeba používat a je synonymem pro ||. Vyhledávač se ve 

výchozím nastavení snaží vyhledat podle všech slov ve vyhledávacím dotazu. Dokumenty, které 

obsahují pouze některá slova budou do výsledku také přidána, ale s nižším skóre a to znamená 

na nižších pozicích.  

 

• Operátor AND 

Vyhledávač vybere dokumenty, které obsahují oba výrazy vlevo a vpravo od operátora AND. 

AND je synonymem pro &&.  

 
• Operátor zarhnutí (+) 

Vložíte-li před slovo znaménko +, znamená to, že ve výsledcích vyhledávání chcete mít 

dokumenty, které toto slovo obsahují. Před znaménko + je třeba umístit mezeru, jinak je 

znaménko chápáno jako interpunkce a ignorováno.  

Rozdíl mezi operátorem + a AND je v tom, že operátoru zahrnutí se správně používá se slovy, 

zatímco operátor AND může být použit i s frázemi. 

 

• Operátor vyloučení (-) 

Vložíte-li před slovo znak -, znamená to, že ve výsledcích vyhledávání nechcete mít dokumenty, 

které toto slovo obsahují. Před znak - je třeba umístit mezeru, jinak je chápán jako interpunkce 

a ignorován. 

Např. dotaz {bílá černá} hledá dokumenty, které obsahují slovo bílá nebo slovo černá (nebo 

obě). Dotaz {-bílá černá} hledá dokumenty, které obsahují slovo černá a neobsahují slovo bílá. 

Pomocí operátoru vyloučení můžete vyloučit libovolný počet slov, stačí, zadáte-li jej před 

všechna z nich.  

Příklad: [ blaník -vrch -rytíř -cimrman ]. Pomocí znaménka - lze vyloučit více než jen slova. 

 

• Operátor NOT 

Vyhledávač vrátí práce, které neobsahují výraz vpravo od operátoru. Operátor NOT musí 

obsahovat i levou stranu – např. { Univerzita NOT “Karlova Univerzita” }. 

 

• Slova ve frázi (~ počet) 

Pokud jsou znak ~ a číslo použity na konci fráze, umožní pomocí čísla definovat počet dalších 

slov ve frázi.  

Např. dotaz {“Karel Mácha”} vrátí pouze práce, kde jsou obě slova za sebou. Ale dotaz {“Karel 

Mácha”~1} vrátí i práce, které mají mezi slovy jedno další slovo – tedy např. Karel Hynek 

Mácha.  

 

• Důležitá slova (^číslo) 

Tato funkce má uplatnění v spojení se slovem nebo frází. Když je znak ^ na konci slova, je to 

funkce, která upřednostní dokumenty s daným výrazem podle zadaného čísla. Když je číslo 

menší než 1, tak jsou dokumenty naopak znevýhodněné.  

 


