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Institucionální přihlášení u el. 
zdrojů, webových služeb

• Federativní autentizace 

• Institutional Login 

• Vzdálený přístup - Shibboleth



Vlastnosti

• Jednotné přihlášení u el. zdrojů a webových služeb 

• Přihlášení účtem z domovské organizace 

• Mezinárodní standardy, mezinárodní podpora 

• Přihlášení s propojenými identitami (CPK, JIB) 

• Skupiny napříč organizacemi - služba Perun 
(přístup k rozsahům IP adres UK)



Vlastnosti

• Autentizace nezávislá na IP adrese 

• Doplňuje se vzdáleným přístupem přes proxy 

• Podpora vícenásobných afiliací uživatelů v rámci 
organizace 

• Odhlášení - Logout tlačítko, zavření prohlížeče



Demo



Demo

https://www.switch.ch/aai/demo/

https://www.switch.ch/aai/demo/


Federations 101

• https://aarc-project.eu/documents/training-
modules/federations-101/

https://aarc-project.eu/documents/training-modules/federations-101/


Elektronické informační zdroje
• ACM, Annual Reviews, BioOne, BMJ (Journals, 

Learning, Best Practice, Clinical Evidence), Cambridge 
Journals, EBSCOhost (eBooks, EDS), Elsevier Science 
Direct, Elsevier Scopus, Emerald, HeinOnline, IEEE 
Xplore, IOPscience, JSTOR, Karger, Metapress, 
Morgan&Claypool Publishers, Nature, Oxford University 
Press (Journals, Medicine Online, Reference), OvidSP, 
Proquest (Central, ebrary, RefWorks), SpringerLink, 
Taylor&Francis Online, Web Of Science, Wiley 
Interscience   

• eReading.cz, Levná knihovna



eReading.cz
• http://www.ereading.cz 

• Odborné e-knihy v češtině, po autentizaci stažení 
e-knih v PDF, ePub, mobi se sociálním DRM.  

• Využívá například: Univerzita Karlova (UK), 
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Vysoká 
škola ekonomická v Praze (VŠE), Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), 
Parlamentní knihovna.

http://www.ereading.cz


Levná knihovna
• http://www.levnaknihovna.cz 

• Odborné e-knihy v češtině především z oblasti 
práva. Po autentizaci dostupné on-line ve webové 
čtečce.  

• Využívá například: UK, VŠE, Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského kraje (SVK PL), 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
(MSVK), Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové (SVK HK).

http://www.levnaknihovna.cz


EBSCO eBooks
• http://search.ebscohost.com/login.aspx?

authtype=shib&profile=ebooks 

• Elektronické e-knížky v češtině a tisíce e-knih v angličtině, 
především odborné e-knihy, plnotextové vyhledávání napříč celou 
kolekcí e-knih. Po autentizaci dostupné on-line ve webové čtečce 
nebo ke stažení ve formátech PDF, ePub zabezpečeno Adobe 
ADEPT DRM. K dispozici jsou také aplikace pro iOS a Android 
podporující federativní autentizaci.   

• Využívá například: UK, UJEP, MUNI, KNAV, Moravská zemská 
knihovna (MZK), Krajská vědecká knihovna Liberec (KVKLI), 
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (JVK ČR), 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně (SVK KL).

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&profile=ebooks


Web of Science a Journal 
Citation Reports

• http://www.webofknowledge.com/ 

• Informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, 
citovanosti a edičních údajích. Sleduje cca. 7500 
významných periodik převážně angloamerické produkce, 
multioborového zaměření. Ve WOS lze mimo jiné  vyhledat 
citovanost autorů, v JCR lze vyhledat indikátor Impact 
Faktor. Databáze WOS je využívána jako jedna z databází 
pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v České 
republice.  

• Využívá například: UK, UJEP, ZČU, MUNI, CESNET, MZK, 
NTK, KNAV.

http://www.webofknowledge.com/


Elsevier Scopus
• http://www.scopus.com/ 

• Informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, 
citovanosti a edičních údajích. Sleduje cca. 7500 
významných periodik převážně angloamerické 
produkce, multioborového zaměření. Ve WOS lze mimo 
jiné  vyhledat citovanost autorů, v JCR lze vyhledat 
indikátor Impact Faktor. Databáze WOS je využívána 
jako jedna z databází pro hodnocení výsledků 
výzkumných organizací v České republice.  

• Využívá například: UK, ZČU, UJEP, MUNI, NTK, KNAV.

http://www.scopus.com/


Elsevier Science Direct
• http://www.sciencedirect.com/ 

• Rozsáhlá zvalostní databáze s řadou odborných e-
časopisů a e-knih, plnotextové vyhledávání. Science 
Direct zprostředkovává plné texty članků z časopisů 
vydavatelství Elsevier z oblasti techniky, přírodních a 
společenských věd a medicíny. Přístupné jsou také 
vybrané archívy časopisů z oblasti počítačové vědy, 
ekonomie, fyziky, matematiky, materiálového výzkumu a 
fyziky vysokých energií. Plnotextové vyhledávání. 

• Využívá například: UK, ZČU, MUNI, NTK, KNAV. 

http://www.sciencedirect.com/


Proquest Central
• http://search.proquest.com/pqcentral 

• Multioborová databáze indexující tisíce odborných i 
populárně naučných časopisů, novin a dalších 
dokumentů. ProQuest Central spojuje 30 
nejpopulárnějších databází z produkce společnosti 
ProQuest. Databáze pokrýva více než 160 vědních 
oborů. Plnotextové vyhledávání. 

• Využívá například: UK, ZČU, UJEP, MUNI, MZK, 
KNAV, NTK.  

http://search.proquest.com/pqcentral


SpringerLink
• http://link.springer.com/ 

• Rozsáhlé kolekce obdobnách e-knih a e-časopisů 
nakladatelství Springer z oblasti vědy, techniky a 
lékařství. Plnotextové vyhledávání. Po autentizaci 
jsou články e-časopisů a kapitoly e-knih ke čtení 
on-line nebo ke stažení bez DRM v PDF.  

• Využívá například: UK, UJEP, MUNI, MZK, NTK, 
KNAV.

http://link.springer.com/


Nature

• http://www.nature.com/ 

• E-časopisy Nature Publishing Group, odborné 
články ze všech technických a přírodovědeckých 
oborů. 

• Využívá například: UK, MUNI, NTK, KNAV.

http://www.nature.com/


Další služby

• Jednotná informační brána (MetaLib), Centrální 
portál knihoven (VuFind), Google Apps, Microsoft 
Office 365, Microsoft Dreamspark, DokuWiki, 
Aleph, DigiTool, DSpace, EZproxy, SFX, Portál el. 
zdrojů 



eInfrastuktura CESNET
• FileSender 

• ownCloud 

• Adobe Connect 

• certifikáty 

• …



Příklady z UK

• PEZ 

• ebrary - Karolinum 

• eReading.cz - WAYF 

• Elsevier ScienceDirect - WAYFless



Příklady z MZK
• webové stránky a katalog 

• e-zdroje 

• Proquest, EBSCO, Springer, WOS - WAYFless 

• Centrální portál knihoven 

• cpk-front.mzk.cz

http://cpk-front.mzk.cz


UK



UK



UK



MZK



MZK



MZK



CPK



CPK



Otázky, připomínky, přání?

Ing. Jiří Pavlík 

jpavlik@cesnet.cz

mailto:jpavlik@cesnet.cz

