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1. EIZ obecně 

1.1. Jak zjistím, že konkrétní EIZ je dostupný na MU? 

Informace o všech aktuálně předplácených EIZ na MU najdeme na https://ezdroje.muni.cz/. Na portálu 

zobrazíme jejich seznam odkazem Zdroje abecedně:  

 

 

Pro otevření webové stránky konkrétního zdroje klikneme na název zdroje. Pro zobrazení 

podrobnějších informací o zdroji (o jeho obsahu, případném omezení dostupnosti atd.) použijeme 

odkaz více informací: 

 

https://ezdroje.muni.cz/
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1.2. Jak zjistím, které EIZ jsou dostupné na MU ke konkrétnímu 
oboru?  

Na https://ezdroje.muni.cz/ zvolíme Přehled zdrojů a poté zobrazení podle oborů: 

 

 

V seznamu poté vybere požadovaný obor: 

 

https://ezdroje.muni.cz/
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1.3. Jak zjistím, zda je EIZ dostupný na celé MU všem nebo 
s omezením? 

Na portálu https://ezdroje.muni.cz/ zobrazíme seznam EIZ odkazem Zdroje abecedně. Poté použijeme 

odkaz více informací u konkrétního zdroje: 

 

 

Zobrazí se podrobnější popis daného zdroje včetně odkazu Otevřít zdroj. Pokud v popisu nejsou uvedeny 

žádné informace o omezení dostupnosti (např. pouze na počítače konkrétní fakulty), můžeme ke zdroji 

přistupovat ze všech počítačů na univerzitě: 

 

 

 

https://ezdroje.muni.cz/
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1.4. Jak se dostanu k EIZ z počítače mimo MU? 

Pokud v informacích o zdroji (viz předchozí kapitola) není uvedeno žádné omezení přístupu a  je zde 

uvedena v řádku Vzdálený přístup možnost EZproxy nebo Shibboleth (drtivá většina zdrojů), stačí pro 

přístup mimo síť MU použít odkaz Otevřít zdroj:  

 

 

Portál sám rozpozná, že otevíráme odkaz z počítače mimo univerzitu a zobrazí přihlašovací stránku MU, 

kde zadáme UČO a primární heslo. Po přihlášení se nám otevře uvedený zdroj.  

Existuje také druhá možnost, jak přistupovat k online zdrojům z počítačů mimo univerzitu - autentizace 

přes OpenVPN. Pro tento přístup si musíme nejprve nainstalovat do počítače aplikaci OpenVPN. Zvolíme 

tedy na https://ezdroje.muni.cz/ položku Vzdálený přístup a odkaz Nápověda, návody: 

 

 

https://ezdroje.muni.cz/
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Poté zvolíme zobrazení Více informací u varianty VPN: 

 

Zobrazí se nám odkazy na návody k instalaci a používání OpenVPN pro jednotlivé platformy: 

 

Předtím, než otevřeme odkazy na jednotlivé zdroje na https://ezdroje.muni.cz/, spustíme na počítači 

aplikaci OpenVPN a přihlásíme se v této aplikaci pomocí UČO a sekundárního hesla. Poté se náš počítač 

připojuje k webovým stránkám přes počítačovou síť MU (má tedy navenek IP adresu univerzity a zdroje 

dostupné z počítačů MU budou přístupné).  

 

 

https://ezdroje.muni.cz/
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2. Časopisy a články 

2.1. Jak zjistím, že konkrétní časopis je dostupný online na MU? 

Ve vyhledávači https://discovery.muni.cz/ zvolíme odkaz Seznam dostupných časopisů a knih na MU:  

 

Zobrazí se jednoduché vyhledávací rozhraní, kde zadáme do vyhledávacího pole název nebo ISSN 

časopisu. Pokud jsou nějaké ročníky časopisu dostupné v rámci předplatných na MU, zobrazí se v 

seznamu název časopisu a odkazy na databáze / webové stránky s plným textem daných ročníků. U 

každého odkazu je uvedena informace, jaké ročníky jsou dostupné: 

 

Pokud by byl přístup omezen pouze na fakultu / pracoviště, tato informace se u konkrétního odkazu 

zobrazí. Jinak platí, že přístup běží z celé MU. 

https://discovery.muni.cz/
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2.2. Jak prohledám předplacené kolekce časopisů na MU z jednoho 
místa? 

Pokud chceme k určitému tématu dohledat maximum článků, využijeme vyhledávač 

https://discovery.muni.cz/. Ten umožňuje na jedno hledání prohledat všechny předplacené časopisecké 

a knižní databáze na MU (včetně bibliografických databází Web of Science a Scopus). Kromě online 

zdrojů prohledává také knihovní katalog MU a archiv kvalifikačních prací MU. 

Na úvodní straně je k dispozici rozhraní pro základní vyhledání, které nabízí tyto možnosti: 

 

Klíčové slovo - hledáme v celém záznamu o publikaci 
Titul - hledáme v názvech článků a knih, případně kapitol knih 
Autor - hledáme ve jménech autorů 

 

Pro nalezení nejrelevantnějších výsledků zvolíme hledání v názvech, případně v rozšířeném vyhledávání 

(odkaz pod vyhledávacím polem) vyhledávání v názvech, abstraktech, tematických termínech. Pokud 

nevíme, jak správně formulovat dotaz, pomůže nám materiál „Jak efektivně vyhledávat“, který je na webu 

KUK, v sekci výuka. 

Po zobrazení výsledků můžeme zúžit výsledky pouze na vědecké časopisy (zatrhneme Akademická 

periodika): 

 

https://discovery.muni.cz/s
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Pokud byl článek nalezen v plnotextové databázi, zobrazí se odkaz Plný text PDF. Pokud v bibliografické 

databázi bez plných textů, můžeme zkusit odkaz na službu Full Text Finder - služba dohledá plný text 

publikace, pokud je přístup k publikaci na MU dostupný (v rámci individuálního předplatného časopisu, 

jiné plnotextové databáze atd.): 
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2.3. Jak se dostanu ke článkům v předplacených časopisech 
z počítače mimo MU? 

 

Aby ve vyhledávači https://discovery.muni.cz/ byly funkční všechny odkazy a přístup k plným textům 

na počítači mimo MU, je potřeba se přihlásit přes odkaz ve žluté liště, která se automaticky zobrazí 

na stránce vyhledávače, pokud přistupujeme k vyhledávači z počítače mimo síť MU: 

 

Druhou možností je nastavení vzdáleného přístupu přes OpenVPN, kdy se náš počítač připojuje k 

webovým stránkám přes počítačovou síť MU - má IP adresu univerzity a odkazy v 

https://discovery.muni.cz/  budou fungovat stejně jako na univerzitním počítači (více o OpenVPN v 

kapitole 1.4).   

Potom už postupujeme klasicky: 

Ve vyhledávači https://discovery.muni.cz/ zvolíme odkaz Seznam dostupných časopisů a knih na MU:  

 

https://discovery.muni.cz/
https://discovery.muni.cz/
https://discovery.muni.cz/
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Zobrazí se jednoduché vyhledávací rozhraní, kde zadáme do vyhledávacího pole název nebo ISSN 

časopisu. Pokud jsou nějaké ročníky časopisu dostupné v rámci předplatných na MU, zobrazí se v 

seznamu název časopisu a odkazy na databáze / webové stránky s plným textem daných ročníků. U 

každého odkazu je uvedena informace, jaké ročníky jsou dostupné: 

 

Pokud by byl přístup omezen pouze na fakultu / pracoviště, tato informace se u konkrétního odkazu 

zobrazí. Pozor: vzdálený přístup přes přihlášení v  https://discovery.muni.cz/  nebo  OpenVPN bude 

fungovat pouze u časopisů, kde není žádné omezení na fakultu / pracoviště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://discovery.muni.cz/
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3. E-knihy 

3.1. Jak zjistím, zda konkrétní e-kniha je dostupná online na MU? 

Ve vyhledávači https://discovery.muni.cz/ zvolíme vyhledávání v názvech a zadáme název knihy: 

 

Vyhledávač prohledává i knihovní katalog s tištěnými knihami, proto zúžíme výsledky pouze na eKnihy. 

V levém menu v sekci Typy zdrojů zvolíme položku eKnihy (obvykle je potřeba pro úplný seznam položek 

kliknout na Zobrazit další):  

 

V tomto případě jsme e-knihu dohledali a stačí kliknout na odkaz Plný text PDF. Pokud knihu takto 

nedohledáme, znamená to, že ji v online formě na MU nemáme. 

Poznámka: Ve vyhledávači https://discovery.muni.cz/ je odkaz na „Seznam dostupných časopisů a knih 

na MU“. Ten by měl 100% fungovat pro časopisy, u e-knih se ale ne vždy lze na tento seznam spolehnout 

a je lepší vyhledávat podle postupu výše.   

https://discovery.muni.cz/
https://discovery.muni.cz/
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3.2. Jak dohledám e-knihy ke konkrétnímu tématu? 

Pokud chceme k určitému tématu dohledat e-knihy, využijeme vyhledávač https://discovery.muni.cz/. Ten 

umožňuje na jedno hledání prohledat všechny předplacené časopisecké a knižní databáze na MU. Kromě 

online zdrojů prohledává také knihovní katalog MU a archiv kvalifikačních prací MU. 

Na úvodní straně je k dispozici rozhraní pro základní vyhledání, které nabízí tyto možnosti: 

 

Klíčové slovo - hledáme v celém záznamu o publikaci 
Titul - hledáme v názvech článků a knih, případně kapitol knih 
Autor - hledáme ve jménech autorů 

 

Pro nalezení e-knih zvolíme hledání v Titul nebo ponecháme předvolbu Klíčové slovo a zadáme dotaz. 

Pokud nevíme, jak správně formulovat dotaz, pomůže nám materiál „Jak efektivně vyhledávat“, který je 

na webu KUK v sekci výuka.  

Zobrazené výsledky pak zúžíme pouze na eKnihy. V levém menu v sekci Typy zdrojů zvolíme položku 

eKnihy (obvykle je potřeba pro úplný seznam položek kliknout na Zobrazit další): 

 

https://discovery.muni.cz/s
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3.3. Můžu si stáhnout celou e-knihu nebo její část? 

Obvykle vydavatelé umožňují stáhnout určitý počet stránek nebo kapitolu knihy. Pokud si přes vyhledávač 

https://discovery.muni.cz/ dohledáme e-knihu a klikneme na plný text: 

 

 

 

Zobrazí se nám kniha v některé z databází, kde bývá možnost stáhnout jako PDF určitý počet stran, které 

si zvolíme: 

 

 

 

 

 

https://discovery.muni.cz/s
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Nebo v databázi s možností stáhnout jednotlivé kapitoly v PDF: 

 

 

Pozor, někdy tam bývá i možnost ve stylu „Plné stažení“. To ale znamená, že po instalaci nějaké aplikace 

mohu číst knihu offline na svém počítači (např. týden). Nikoliv, že si stáhnu celou knihu v PDF. Toto 

studentům ani nedoporučujeme, protože pokud by kniha byla omezena např. pro online čtení 3 uživatelů 

současně, tak student po dobu „výpůjčky“ pro offline čtení blokuje jeden online přístup ostatním:  

 

 

Poznámka: 

Pokud databáze umožňuje stažení určitého počtu stran v PDF, tak když prohlížeč zavřu a otevřu znovu, 

mohu si stáhnout znovu jiný rozsah stran. Teoreticky si tak mohu po částech postahovat celou knihu. 
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3.4. Jak se dostanu k plným textům e-knih z počítače mimo 
univerzitu? 

Aby ve vyhledávači https://discovery.muni.cz/ byly funkční všechny odkazy a přístup k plným textům 

na počítači mimo MU, je potřeba se přihlásit přes odkaz ve žluté liště, která se automaticky zobrazí 

na stránce vyhledávače, pokud přistupujeme k vyhledávači z počítače mimo síť MU: 

 

Druhou možností je nastavení vzdáleného přístupu přes OpenVPN, kdy se náš počítač připojuje k 

webovým stránkám přes počítačovou síť MU - má IP adresu univerzity a odkazy v 

https://discovery.muni.cz/  budou fungovat stejně jako na univerzitním počítači (více o OpenVPN v 

kapitole 1.4).   

Potom už postupujeme klasicky: 

Ve vyhledávači https://discovery.muni.cz/ zadáme název konkrétní knihy, autora nebo klíčová slova: 

 

Klíčové slovo - hledáme v celém záznamu o publikaci 
Titul - hledáme v názvech článků a knih, případně kapitol knih 
Autor - hledáme ve jménech autorů 

 

https://discovery.muni.cz/
https://discovery.muni.cz/
https://discovery.muni.cz/s
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Zobrazené výsledky pak zúžíme pouze na eKnihy. V levém menu v sekci Typy zdrojů zvolíme položku 

eKnihy (obvykle je potřeba pro úplný seznam položek kliknout na Zobrazit další): 

 

Odkazy na plný text budou fungovat stejně jako na počítači na MU. 
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4. Registrovaní externisté  

4.1. Může externista využívat EIZ předplacené na MU z počítače 
mimo MU? 

Nemůže. Externí čtenář (včetně externisty s kartou absolvent) má přístup jen k tomu, k čemu se dostane 

na počítači v knihovnách MU. Nemůže používat žádný vzdálený přístup z domova. Pokud si chce 

stahovat nějaké články apod., tak musí vždycky dojít do knihovny.  

Pro zdroje našich oborů v kampusu pak platí ještě jedno omezení: externista nemůže používat vůbec 

(ani v knihovně) databázi SciFinder. Na portále je to uvedeno odkaz. 

 

 

 

 

https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=326

