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ELEKTRONICKÉ ZDROJE INFORMACÍ   
 
VŠEOBECNÉ ZDROJE  
 
Anopres IT – přehled českého tisku - http://www.anopress.cz/  
EBSCO - http://www.anopress.cz/  
Knihy zdarma - http://www.eknihovna.cz/eknihy-zdarma/  
 
Volně dostupné časopisy na internetu  
 
SpringerOpen 

- iniciativa vydavatelství Springer v oblasti otevřeného přístupu vydává 40 
recenzovaných open access časopisů z různých oborů 

http://www.springeropen.com/ 
 
Le Temps 

- knihovna obsahující kompletní vydání tří švýcarských novin: Le Journal de Genève, 
La Gazette de Lausanne a Le Nouveau Quotidien 

- bohaté informace o ekonomice, politice, kultuře a sociálních podmínkách ve 
Švýcarsku  

http://www.letempsarchives.ch/Default/Skins/LeTempsFr/Client.asp?Skin=LeTempsFr&enter
=true&AW=1391086708212&AppName=2 
 
JIB – volně přístupné elektronické časopisy 

- služba v rámci Jednotné informační brány (JIB) umožňuje vyhledávat české i 
zahraniční elektronické časopisy se zveřejněnými úplnými texty článků 

- možno vyhledávat podle oborů nebo podle názvů periodik  
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/a-z/default 
 
HathiTrust 

- partnerství významných výzkumných institucí a knihoven (zhruba 60 subjektů z 
celého světa) spolupracujících na zajištění dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování 
kulturních záznamů. Digitální knihovna sdružuje obrovské sbírky partnerských 
institucí v digitální podobě. 

http://www.hathitrust.org/ 
 
Bookboon  

- bezplatné e-knihy, učebnice, průvodci ke stažení. Nabízí širokou škálu bezplatných e-
knih pro vysokoškolské studenty a byznysmeny. E-knihy mohou být staženy přímo ve 
formátu PDF. Hlavní oblasti zaměření jsou obchod/ekonomika, strojírenství/přírodní 
vědy a IT.  

http://bookboon.com/cs 
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E-knihovna  

- sbírka kvalitních elektronických textů z vlastní produkce Městské knihovny v Praze. 
Všechny elektronické knihy jsou zde zdarma ke stažení a to v několika různých 
formátech vhodných pro čtení.  

http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/ 
 
Projekt Gutenberg  

- volně dostupné elektronické a digitalizované texty v češtině 
http://www.gutenberg.org/browse/languages/cs 
 
Journal of Competitiveness  

- odborný vědecký časopis FME UTB Zlín z oboru managementu a ekonomiky 
- plné texty článků 

http://www.cjournal.cz/index.php?hid=about 
 
Finance a úvěr  

- plné texty článků z časopisu  
http://journal.fsv.cuni.cz/ 
 
Statistika – Journal of Official Statistics  

- plné texty článků z časopisu ČSÚ  
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/engp/1802-11 
 
EZB – Elektronische Zeitschriftbibliothek  

- projekt univerzity v Regensburgu. Na jednom místě přístup do více než 43 700 volně 
dostupných titulů. Např. 5 900 titulů z ekonomie, 2 100 ze sociologie, 2 700 z 
politologie...  

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en 
 
Biz/ed 

- portál určený pro studenty a vyučující zahrnuje oblast ekonomických studií a 
účetnictví  

- výborné výukové materiály  
http://www.bized.co.uk/ 
 
Competitive Intelligence  

- tyto webové stránky Vám pomohou proniknout do problematiky Competitive 
Intelligence – konkurenčního zpravodajství. Z jediného místa získáte přístup ke všem 
důležitým odborným textům, aktuálním informacím a relevantním zdrojům o CI.  

http://www.portalci.cz/ 
 
DSpace VŠB-TUO  

- digitální repozitář VŠB-TUO, Ekonomické fakulty. Krom záznamů závěrečných prací 
i plné texty publikační činnosti pracovníků fakulty.  

http://dspace.vsb.cz/handle/10084/888 
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Econlib – The library of economics and liberty  

- plné texty klasických děl z oblasti ekonomie, historie, politologie a filozofie (von 
Mises, Hayek, Mill, Hume, Keynes...)  

http://www.econlib.org/library/classics.html 
 
EconPort  

- EconPort je projektem Univerzity of Arizona - Laboratoře ekonomických věd. Jde o 
kolekci výukových materiálů z oblasti mikroekonomie, ekonomických příruček a 
instruktážních textů k výukovým hrám s tematikou ekonomických herních teorií, 
integrovanou s on-line zdroji. Obsahuje také aktivní objekty, jakými je např. software 
pro provádění výukových experimentů.  

http://www.econport.org/econport/request?page=web_home 
 
Finanční noviny 
http://www.financninoviny.cz/ 
 
International Monetary Fund (IMF) Publication  

- plné texty publikací Mezinárodního měnového fondu - Working Papers, Country 
Reports, Economics Issues...  

- (vyhledávání nebo rozcestník v pravém dolním rohu)  
http://www.imf.org/external/publications/index.htm 
 
Intute – Social sciences  

- bývalý SoSIG – Social Science Information Gateway  
- volně dostupná databáze důvěryhodných, vysoce kvalitních a prověřených on-line 

zdrojů z oblasti sociálních věd, ekonomie a práva, která je určená pro studenty, 
vědecké a akademické pracovníky 

http://www.intute.ac.uk/socialsciences/ 
 
KnowThis.com  

- portál pro oblast marketingu  
- články, výzkumné zprávy, tutoriály  

http://www.knowthis.com/ 
 
Koumes  

- katalog online užitečných materiálů ekonomických a společenských. Katalog je 
součástí virtuální ekonomické knihovny Econlib, který spravuje knihovna VŠE a 
CERGE-EI. Jde o rozcestník po zajímavých stránkách z ekonomie i hraničních 
vědních oblastí.  

http://www.econlib.cz/odkazy/ 
 
Národní politika podpory jakosti – informační středisko  

- volně dostupné desítky kvalitních publikací k managementu jakosti  
http://www.npj.cz/informacni-centrum/nabidka-publikaci/ 
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NBER – National Bureau of Economics Research  

- plné texty Working Papers této nevládní nevýdělečné výzkumné organizace  
- zabývá se především vývojem nových statistických metod, kvantitativními modely 

ekonomického chování a dopady vládních rozhodnutí na ekonomiku  
http://www.nber.org/papers/ 
 
RePEc – Research Papers in Economics  

- RePEc je společný projekt stovek dobrovolně spolupracujících organizací z 55 zemí 
světa, jehož cílem je zvýšit úroveň šíření nových poznatků z oblasti ekonomie. Srdcem 
projektu je decentralizovaná databáze pracovních poznámek, časopiseckých článků a 
softwarových komponent.  

- většina příspěvků v projektu RePEc je volně dostupná  
http://repec.org/ 
 
Themanager.org  

- volně dostupné materiály (články, studie, prezentace...) z managementu a marketingu  
- doporučuji sekce "Publications" a "Knowledge Base"  

http://www.themanager.org/ 
 
Theses.cz  

- národní registr vysokoškolských prací, zapojeno 40 VŠ z ČR a SR. Vyhledávání na 
úroveň abstraktu, u Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity dostupné i plné 
texty prací.  

http://www.theses.cz/ 
 
Total Economy Database  

- projekt univerzity v Groningenu. Databáze ekonomických ukazatelů pro 124 zemí s 
retrospektivou od roku 1950. HDP, populace, nezaměstnanost...  

http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ 
 
Sociologický časopis  

- plné texty článků z časopisu  
http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu 
 
DOAJ – Directory of open access journals  

- databáze volně přístupných časopisů, v současné době cca 2 725 titulů, z toho 100 z 
oblasti ekonomie a managementu  

http://www.doaj.org/ 
 
London School of Economics Research Online  

- digitální archiv publikací pracovníků LSE. Vyhledávání, předmětové členění. 3 000 
záznamů, z toho 1 300 v plných textech.  

http://eprints.lse.ac.uk/ 
 
SOCIOweb  

- plnotextový volně dostupný webzin vydávaný Sociologickým ústavem AV ČR  
http://www.socioweb.cz/index.php 
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SourceOECD  

- částečně volně přístupné knihy, periodika a statistické databáze organizace OECD  
http://www.oecd-ilibrary.org/ 
 
EU Bookshop – publikace EU  

- všechny významné dokumenty EU dostupné online zdarma. Vše v angličtině, zásadní 
texty i v ostatních oficiálních jazycích včetně češtiny.  

- bohaté možnosti vyhledávání podle různých hledisek  
https://bookshop.europa.eu/en/home 
 
N-Lex – právo jednotlivých členů EU  

- N-Lex je portál pro přístup k právním předpisům členských států EU  
- umožňuje prohlížení národních portálů prostřednictvím jednotného rozhraní 

http://eur-lex.europa.eu/n-lex/ 
 
Právní předpisy EU  

- EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje 
nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, 
právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů.  

- nabízí řadu možností vyhledávání  
http://eur-lex.europa.eu/ 
 
SLOVNÍKY 
 
Accountz - glossary of Accounting terms  
http://www.accountz.com/pages/glossary-of-accounting-terms  
 
Definitions of Company Extensions around the World  
http://www.corporateinformation.com/Company-Extensions-Security-Identifiers.aspx  
 
Harvey's Hypertextual Finance Glossary  
http://people.duke.edu/~charvey/Classes/wpg/glossary.htm  
 
The WashingtonPost.com Business Glossary  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/business/specials/glossary/index.html  
 
Biz Ed's Virtual Economic Glossary 
http://www.bized.co.uk/virtual/economy/library/glossary/index.htm  
 
Online Marketing Dictionary  
http://www.marketingterms.com/  
 
Financial Dictionary  
http://www.financialdictionary.net/ 
 
Glossary of Statistics 
http://www.statsoft.com/  
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Virtual Economy Glossary 
http://www.bized.co.uk/virtual/economy/library/glossary/index.htm  
 
Výkladový slovník z pojišťovnictví 
http://www.cap.cz/ExplanatoryDictionary.aspx 
 
TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK PSYCHOLOGIE A V ĚD PŘÍBUZNÝCH 
http://www.ped.muni.cz/wpsy/old/stud_materialy/slovnik.htm 
 
English – Macmillan Dictionary 
http://www.macmillandictionary.com/  
 
Oxford Dictionaries 
http://www.oxforddictionaries.com/  
 
Investopedia 
http://www.investopedia.com/dictionary/  
 
Apetit - gastronomie online zdarma 
https://cs-cz.facebook.com/pages/Apetit-gastronomie-online-zdarma/170709282965232  
 
Citace 
www.citace.com  
 
Internetová encyklopedie 

- volně přístupná online encyklopedie, více než 1 500 000 hesel  
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
 
WikipediaCZ  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana  
 
Gastronomie, hotelnictví a turismus (vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách 
příbuzných povolání), Ing. Taťána Vencovská  
http://www.nuov.cz/uploads/Oborove_skupiny_a_NSK/Gastronomie.pdf  
 
AAA Diamond Ratings 
http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/  
 
About Hotel Classification Systems (World Tourism Organization)  
http://www2.unwto.org/agora/about-hotel-classification-systems  
 
CanadaSelect – How we rate  
http://www.canadaselect.com/how-we-rate  
 
CLASSIFICATION OF HOTEL ESTABLISHMENTS WITHIN THE E U  
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/hotel_establishment_classification_EU_en.pdf 
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Guide to AA ratings and awards  
http://www.theaa.com/travel/accommodation_restaurants_grading.html  
 
Guide to AAA Ratings  
http://autoclubsouth.aaa.com/Travel/diamond_ratings.aspx  
 
Hotel Stars 
http://www.hotelstars.cz/  
 
Hotel stars in Europe (HOTREC - European trade association of hotels, restaurants and  
cafés in Europe) 
http://www.hotrec.eu/hotel-stars-in-europe.aspx  
 
OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ŘÍZENÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY  
http://www.mmr.cz/getmedia/d2e0a220-2540-4d5b-a0e0-798762e1a82c/Oficialni-jednotna- 
klasifikace-CR-2010-2012.pdf  
 
Kvalita služeb poskytovaných v cestovním ruchu a klasifikace ubytovacích zařízení  
http://www.cot.cz/data/cesky/99_06/6_hotel1.htm   
 
Tourism Grading Council of South Africa  
http://www.tourismgrading.co.za/  
 
Řízení lidských zdrojů pro cestovní ruch  
http://www.mmr.cz/getmedia/77fa19b2-f940-4344-82ca-67939835ed83/GetFile.pdf  
 
Živnostenská oprávnění v hotelnictví  
http://www.cestovni-ruch.cz/hotelieri/zivnosti.php 
 
Národní turistické centrály, oficiální webové prezentace  
http://www.cestovni-ruch.cz/zdroje/ntc.php  
 
Národní turistické centrály v ČR  
http://www.cestovni-ruch.cz/zdroje/ntccr.php  
 
Sdružení, federace, organizace, asociace (SVĚT)  
http://www.cestovni-ruch.cz/zdroje/sdruzeni.php  
 
Sdružení, federace a asociace v sektoru HORECA  
http://www.cestovni-ruch.cz/zdroje/sdruzenihoreca.php  
 
Profesní organizace v ČR  
http://www.cestovni-ruch.cz/zdroje/sdruzenicr.php  
 
Zákonné normy v cestovním ruchu  
http://www.cestovni-ruch.cz/zakony/index.php  
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Přehled časopisů se zaměřením na cestovní ruch  
http://www.cestovni-ruch.cz/skolstvi/casopisy.php  
 
Asociace cestovních kanceláří České republiky 
http://www.ackcr.cz  
 
Databáze výzkumů a analýz agentury CzechTourism 
http://vyzkumy.czechtourism.cz/  
 
AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE 
SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJ Ů 
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7ce63107-94cb-45f9-bd6a-
f60d40007ebf/MMZ_2011_04_cestovni_ruchu_7ce63107-94cb-45f9-bd6a-f60d40007ebf.pdf  
 
Vzdělávání v cestovním ruchu 
http://www.cot.cz/data/cesky/00_06/6_vzdel_1.htm  
 
Marketing resource 
http://www.hubspot.com/free-marketing-resources  
 
Finanční zpravodaj ministerstva financí 
http://www.mfcr.cz  
 
Marketing and komunikace 
http://mandk.cz 
 
Marketingové noviny  
http://marketingovenoviny.cz  
 
Marketing and média 

- zpravodajský server o marketingu, médiích a reklamě 
www.mam.cz  
 
Strategie 

- internetový časopis o médiích, marketingu a reklamě 
www.istrategie.cz  
 
CIO Business Word  
http://businessworld.cz  
 
Ekonom 
http://ekonom.ihned.cz/  
 
Česká centrála cestovního ruchu 
www.Czechtourism.cz, www.Czechtourism.com   
 
Portál cestovního ruchu 
http://cestovni-ruch.cz  
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Vzdělávání v cestovním ruchu 
http://vzdelavanivcr.cz  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj - cestovní ruch 
http://mmr.cz/cestovni-ruch  
 
The World Tourism Organisation (Světová turistická organizace)  
http://unwto.org/index.php  
 
Portál Evropské unie 
www.europa.eu  
 
Euroskop 
www.euroskop.cz  
 
Informa ční portál personalistiky 
www.personalista.com  
 
B2B Monitor – Marketingový výzkum v praxi B2B firem , 2012  
http://www.b2bmonitor.cz/wp-content/uploads/2012/06/B2B-monitor-III-
Marketingov%C3%BD-v%C3%BDzkum.pdf  
 
Sportovní marketing 
http://www.sportbiz.cz/  
 
Intuitivní marketing 
http://www.intuitivnimarketing.cz/tags/inovace  
 
Frankofonní oblasti  
http://www.voila.fr/, http://www.francite.com/  
 
Francouzský institut 
http://ifp.rtrk.cz/?scid=55301&kw=8988510&pub_cr_id=32939979384  
 
Vyhledávání podle témat 
http://www.about.com/  
 
Obchodní a podnikové informace 
http://biznar.com/biznar/  
 
MathWord  

- databáze zabývající se matematikou, statistikou až po geometrii a topologii  
http://mathworld.wolfram.com/  
 
ZLATÝ FOND ČESKÉHO EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ  
 
Veřejné texty českých ekonomů z let 1850-1933 
http://www.econlib.cz/zlatyfond/  
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PRÁVO  
 
Stejnopisy Sbírky zákonů 
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx  
 
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/  
 
Zákony na webu 
http://www.sbcr.cz/  
 
Zákony online  
http://zakony-online.cz/  
 
Sbírka zákonů 
http://www.sagit.cz/pages/sbirka.asp?cd=76&typ=r&refresh=yes  
 
Ucelené vyhledávání odborné literatury  
http://www.sagit.cz/pages/sbirka.asp?cd=76&typ=r&refresh=yes  
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