
 

 
 
 
 

DOSTUPNÉ PŘES IS VŠFS 
 
 
Pro přístup do těchto databází je nutné ověření přes IS VŠFS.  
Po přihlášení na hlavní stránce IS vyhledejte záložku Knihovna 
VŠFS a poté budete přesměrováni do zvolené databáze.  
 
 
 

>> ProQuest Central  
Multioborová vědecká databáze obsahující zejména odborné články 
Návody, pomůcky pro práci s databází (web) http://aip.cz/produkty/1270-proquest-central/ 
 

>> ProQuest Ebook Central 
Multioborová databáze obsahující více než 24 000 e-knih, možnost stahovat jednotlivé 
kapitoly i celé publikace  
Návod (PDF) https://www.vsfs.cz/prilohy/proquestebooks_cze.pdf 
 

>> EBSCO eBooks 
Pro studenty VŠFS více jak 150 anglických e-knih  
Návod (MS Word) https://www.vsfs.cz/prilohy/ebsco_ebooks_na_vsfs.docx 
 

>> ASPI 
Automatizovaný systém právních informací, obsahuje kompletní platnou legislativu, 
komentáře a odborné monografie  
Návod (PDF) https://www.vsfs.cz/prilohy/aspi-manual.pdf 
Seznam dostupných publikací k 1/2019 (MS Excel) https://www.vsfs.cz/prilohy/kopie_-_aspi_seznam_k_2019.xlsx 
 

 

VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ ZDROJE 
 
Níže zmíněné databáze a nástroje jsou dostupné zdarma, u některých je nutná registrace, 
případně nízký poplatek za zpřístupnění. 
 

>> Kramerius - digitální knihovna NK ČR / http://kramerius-vs.nkp.cz  

Online přístup do fondu Národní knihovny ČR pro studenty a pedagogy veřejných a 
soukromých vysokých škol  
 

>> #KnihovnyProtiViru  / https://protiviru.knihovny.cz/studenti.html  

Seznam vybraných zdrojů a databází užitečných především pro studenty vysokých škol 
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>> Knihovna AV ČR  / https://www.lib.cas.cz/knihovnaonline/  

Přístup k online zdrojům Knihovny Akademie Věd ČR za symbolickou 1 Kč 
 

>> Levná Knihovna / https://www.levna-knihovna.cz  
Výběr nejen právnických titulů, které si za malý poplatek můžete půjčit na 30, 60, 180 dní 
nebo rovnou na celý rok 
 

>> BookBoon  / https://bookboon.com 
Zaměřeno především na tituly pro studenty a podnikatele, obsahuje e-knihy, audio knihy a 
online kurzy 
 

>> DOAJ - Directory of open access journals / https://doaj.org  
Databáze volně přístupných časopisů, téměř 10 000 titulů 
 

>> DOAB - Directory of open access books / https://doabooks.org  

Obsahuje přes 27 000 volně přístupných titulů od více než 300 vydavatelů 
 

>> RePEc - Research Papers in Economics / http://repec.org  

Společný projekt stovek dobrovolně spolupracujících organizací z 55 zemí světa, jehož cílem 
je zvýšit úroveň šíření nových poznatků z oblasti ekonomie 
 

>> EZB - Elektronische Zeitschriftbibliothek / http://rzblx1.uni-regensburg.de  
Projekt univerzity v Regensburgu, více než 43 tis. volně dostupných titulů. 
 

>> OECD iLibrary / https://oecd-ilibrary.org  
Online knihovna Organizace pro Evropskou hospodářskou spolupráci a rozvoj (přístup možný 
i přes IS VŠFS) 
 

>> Theses.cz / http://theses.cz  
Národní registr vysokoškolských prací, zapojeno 40 VŠ z Česka a Slovenska. Vyhledávání 
probíhá v abstraktech, některé práce dostupné i v plném znění 
 

>> NÚŠL - Národní úložiště šedé literatury / https://nusl.cz  

Umožňuje vyhledávat tzv. šedou literaturu (disertace, diplomové práce, analýzy, sborníky 
apod.) vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání  
 

>> Citace.com / http://citace.com  

Nejen nástroj pro vytváření citací 
 

Další odkazy na užitečné zdroje najdete na stránkách Knihovny VŠFS  
>> https://www.vsfs.cz/?id=1876-volne-elektronicke-zdroje 
 

 

DOTAZY SMĚŘUJTE NA 

 

knihovna@vsfs.cz 
fb.com/knihovna.vsfs 
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