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Existuje „nekonečná řada“ literárních zdrojů pro medicínské obory, jako příklad 

jmenujme Publikace fy. Merck, tzv. Merck-Manuály, které se dnes vyskytují mnohdy i v 

internetové či elektronické podobě a

které lze prohledávat podle chorob, 

lékových substancí, metabolických dějů

a podobně.

Tuto informaci však vytěžíme a pokud

se k ní chceme vrátit musíme si

zaznamenat kde, kdy a jak jsme jí 

získali a co obsahovala.

http://www.merck.com/htbin/redirects/global/header.pl?url=/


V okamžiku, kdy byl vytvořen standard ANSI/NISO Z39.50, jako jedna z možností 

sdílení bibliografických informací, se téměř po celém světě staly informace dostupné 

pro každého, kdo o to projevil kvalifikovaný zájem.

V dnešní době o rozvoj tohoto výměnného protokolu pečuje mezinárodní organizace 

Z39.50 International Maintenance Agency.



http://www.nkp.cz/Aleph500/Z39_NK_cze.htm

Konfigurace  Z39.50 serveru NK ČR v systému Aleph

Tento dokument se snaží poskytnout všechny informace technické i jiné informace 

o Z39.50 serveru v Národní knihovně ČR, který byl implementován v prosinci 2000 

v systému Aleph. 

Z39.50 server systému Aleph respektuje  Z39.50-1995 (verzi 3 této normy). 

Podporována je podmnožina atributů ze sady atributů a kódy bib-1. 

Národní knihovna ČR byla přidána do katalogu AutoSync

systému BookWhere dne 16/2 2004.



Dotaz Národní knihovně ČR

prostřednictvím 

BookWhere Z39.50

na Diabetes mellitus

z databáze NKC poskytl 

207 citací



Dotaz Kongresové knihovně

USA na „insipidus”



časopisy přístupné na

Internetu



Databáze PubMed i Web of Science jsou 

samozřejmě prohledávatelné i nezávisle 

na libovolném bibliografickém programu



Bibliografické programy, jak např. Reference Manager prohledává buď vnitřní 

(otevřené) databáze, nebo určené zdroje Internetové jako tři základní možnosti má:

ISI Web of Science

PubMed 

a zdroje Z39.50; Zdroje ISI-WOS

obsahují vědeckou 

literaturu od r. 1980, 

to jest téměř 30 

mil.  odborných 

článků

z PubMed jenom 

Medline obsahuje

20 milionů článků.

Systém Z39.50

otevírá cestu k 

datům v 1781 

knihovnách na 

celém světě.



Hledání z WOS přímo do

Reference Manageru



vyhledání hesla myelitis z

Reference manageru z databáze 

National Library of Medicine’s 

PubMed



vyhledání hesla myelitis z

EndNote z databáze 

PubMed



Přímý export vybraných citací 

do bibliografické databáze



Přenesení dat z PubMed do RefMan



Přenesení dat z PubMed do EndNote



export do EN snadný

export nemá



Web of Science could be searched through 

with or without bibliographic software, 

results, after marking could be directly 

importend to :

or manipulated otherwise



You must be 

logged in, then 

you will see the 

citation export 

button, push it and 

select format 

(database).

Ze SpringerLink exportujeme opět přes RIS.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=HomePageURL&_method=userHomePage&_lg=Y&_acct=C000063413&_version=1&_urlVersion=0&_userid=7114807&md5=cf7ae00b6eb076bb42ff5ac351e2287b


In Scopus, select 

citations, ask for 

OUTPUT, select 

EXPORT and use 

RIS format.



Pokud nemáme před-definovaný přímý 

export/ import do a z „RIS“ formátu z 

daného zdroje můžeme:

a/ použít “Tab Delimited” export-import, či

b/ použít „import filter“.

S oběma musíme, nicméně trochu 

poexperimentovat..



Při použití EndNote máme na paměti: 

Technical Support does not support any of these products; nor are we responsible 

for the filter maintenance and updates. For additional help, please contact the 

products technical support staff or your local library. 

a/ zaznamenejte své citace,

b/ otevřete stranu EndNote Import Filters, zvolte odpovídající CSA filtr pravým 

tlačítkem myši kliknutím na FTP link a zvolte „Save Target As“,

c/ zaznamenejte soubor jako dokument formátu .enf,

d/ v prostředí EndNote, zvolte „Import from the File menu“, a pak vyberte soubor 

CSA, který jste zapsali i dopovídající CSA filt. Klikněte na tlačítko „Import“ a 

vaše citace budou downloadovány do databáze EndNote. 

http://www.endnote.com/support/enfilters.asp
http://www.endnote.com/support/enfilters.asp
http://www.endnote.com/support/enfilters.asp
http://www.proquest.com/
http://www.csa.com/


V bibliografických programech

můžeme zaznamenat vyhledané 

informace ve formátu daného 

programu, ale také ve formátu 

programu, který je dostatečně 

znám.

Můžeme doplňovat již vytvořený 

soubor (append).

Můžeme vytvářet a doplňovat i 

soubory HTML či XML a 

podobně, které pak přímo 

exportujeme na webový server.

XML skript je zevnitř programu

přesně definovatelný.



Vlastnost             \ Program EndNote
Reference 

Manager
ProCite WriteNote

Verze programu 9 11 5 2.5

Internetové hledání ANO ANO ANO ANO

Uspořádávání odkazů ANO ANO ANO ANO

Uspořádávání obrázků a souborů ANO NE NE NE

Formátování bibliografických údajů ANO ANO ANO ANO

Filtry pro import z online databází 480 + 430 + 580 + 420 +

Hledání protokolem Z39.50 ANO ANO ANO NE

Operační systém Mac OS X & Win Win 2000, XP Win Win, Mac, Linux

Přístup k odkazům PC + síť PC + síť + browser PC + síť browser

SW instalace Nutná Nutná Nutná NE

Velikost odkazu Neomezen Neomezen Neomezen Neomezen

Max počet odkazů v databázi Neomezen Neomezen Neomezen Neomezen

Max počet datových polí v odkazu 52 37 45 34

Max druhů odkazů 37 35 39 + 12

Max počet databází pod SW Neomezen Neomezen Neomezen Neomezen

Max počet najednou otevřených databází n/a 15 Neomezen n/a

Tvorba seznamů obrazů a souborů ANO NE NE NE

Předmětové bibliografie ANO ANO ANO NE

Kontrola pravopisu (Spell Check) ANO ANO NE NE
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Vlastnost             \ Program EndNote
Reference 

Manager
ProCite WriteNote

Pravá síťová implementace (i v intranetu) NE ANO NE ANO

Tvorba seznamů oblíbených stylů ANO NE NE ANO

Seskupování odkazů klíč. slova klíč. slova ANO složky

Pokročilé možnosti dotazů NE NE ANO ANO

Dotazy přes několik databází NE ANO NE NE

Integrován do MS Word ANO ANO ANO ANO

Tvorba dokumentů se šablonami MS Word ANO NE NE NE

Propojení s uloženým PDF souborem ANO ANO ANO ANO

Počet stylů pro výstup informace 1 300 + 950 + 650 + 1000 +

Přístup k otevřeným URL ANO ANO NE NE

Práce s kody UNICODE ANO NE NE ANO
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Všechny výše uvedené programy se mohou stát vnitřním nástrojem editoru MS 

Word:

Jejich funkci lze opět snadno ověřit v praxi plnou třicetidenní licenci, která je 

k dispozici zdarma: 

http://www.refman.com,  http://www.endnote.com, http://www.procite.com
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Zmíněné nástroje umožňují efektivní práci s údaji z literatury, jejich citování 

v psaných dokumentech, vytváření uživatelských databází a sdílení těchto dat 

mezi spolupracujícími kolegy i jejich vystavování na webu.

Děkuji za pozornost

Pokud si někdo vzpomene později a bude mít dotaz: drasar@telecom.cz

foto Greg Lasley
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Současné možnosti získávání dat z odborné literatury jsou umocněny tím, že ke klasickému portálu 

Entrez, který integrovaně zpřístupňuje otevřenou politikou NCBI řadu databází jako PubMed, Nucleotide 

and Protein Sequences, Protein Structures, Complete Genomes, Taxonomy a další, přibyla nedávno 

podobná iniciativa PubChem, která poskytuje informace o biologické aktivitě malých molekul. Jde o 

složku projektu NIH „Molecular Libraries Roadmap Initiative“. Pouze samotná PubMed zpřístupňuje údaje 

a často i přístup k originálnímu článku pro 16 milionů citací z MEDLINE a dalších časopisů z oboru „life 

science“ od roku 1950. Tyto možnosti dále rozšiřuje v řadě institucí m.j. i snadný přístup do databází ISI 

Web of Knowledge, která obsahuje přes 26 mil. článků, a ScienceDirect, která obsahuje přes 25 % 

informačních zdrojů z oblasti vědy, techniky a medicíny s možností přístupu k více než 2000 časopisům 

(což representuje 6,75 milionu článků). S takovým množstvím informací nelze efektivně pracovat bez 

efektivních nástrojů, mezi které počítám programy umožňující tvorbu uživatelských databází 

bibliografických údajů jako jsou RefMan, EndNote a ProCite (ISI Thomson), které umožňují 

v nejběžnějších případech přímé spojení s bibliografickými databázemi a knihovnami (ISI Web of 

Science, databáze Ovid, PubMed, Library of Congress, anebo universitní katalogy, pomocí metodiky 

Z39.50) na světě tak, že uživatel může z libovolného připojení k internetu tyto zdroje prohledávat a podle 

svých licenčních oprávnění z nich i údaje čerpat. Lékař či vědec je pak přímo informován standardním 

způsobem tak, jak by to v kulturním světě mělo být samozřejmé; navíc, informace, které považuje za 

důležité vloží do databáze ve svém počítači a později je použije např.přímo z prostředí textového editoru 

jako např. MS Word nebo WordPerfect.

abstrakt:

mailto:drasar@telecom.cz

