
Multioborová kolekce ProQuest Central 

Odborná zahraniční literatura online  

ProQuest Central nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, 
společenských a humanitních věd, techniky a umění. 
 
Vyhledávat lze: 

 z více než 22 300 odborných časopisů, z nichž 17 000 je s plnými 
texty;  

 plné texty více než 100 000 disertačních prací;  

 30 000 tržních zpráv a článků z 60 odvětví a 43 zemí; 

 téměř 60 000 profilů firem (Hoover's);  

 aktualizované profily 9100 průmyslových odvětví (Snapshots);  

 113 000 případových studií; 

 součet impakt faktorů plnotextových titulů 9509;  

 přes 1400 titulů novin vč. The Wall Street Journal, 
Financial Times, Le Monde a Guardian.  

 
 
ProQuest Central poskytuje uživatelům nezbytnou informační základnu 
a podporu během všech fází jejich práce, ať už se jedná o vědecké pracovníky, doktorandy či 
vysokoškolské studenty. Vydavatelství ProQuest má mnohaleté zkušenosti s poskytováním 
komplexních bibliografických záznamů, v řadě specializovaných oblastí napomáhá rešeršérům v 
uspořádání informací díky důkladným recenzím literatury. Vedle prohledávání prestižních titulů je 
kladen důraz na získávání informací také z nesnadno dostupných materiálů, např. publikovaných v 
jiných jazycích, méně citovaných zdrojích či získávání hodnotného obsahu z netradičních typů 
dokumentů jako jsou příspěvky z konferencí, tematicky zaměřené odborné časopisy, vládních zprávy 
či dokonce video záznamy. Celá řada titulů je dostupná v plném textu a jsou doplněny rozsáhlými 
záznamy abstraktů. 
 
Tituly jsou získávány od významných vydavatelských domů, univerzitních nakladatelství, vědeckých 
společností a odborných asociací. Jedná se 
například o: Emerald Publishing Group, 
Nature Publishing Group, Springer, Karger, 
Cambridge University Press, Edinburgh 
University Press, Johns Hopkins University 
Press, Curtin University of Technology, Yale 
University Law School, American Thoracic 
Society, Royal Geographic Society, 
Massachusetts Medical Society, Renaissance 
Society of America, American Bar Association, Canadian Medical Association a American Accounting 
Association. 
 
  

http://tls.proquest.com/tls/servlet/ProductSearch?platformID=1&externalID=3740&vdID=6
http://tls.proquest.com/tls/servlet/ProductSearch?platformID=1&externalID=3740&vdID=6


Uživatelské rozhraní 
 
Vyhledávací prostředí ProQuest je velmi návodné a nabízí funkce jak jednoduchého tak i 
pokročilého režimu vyhledávání. Uživatel má k dispozici řadu nástrojů jak svůj dotaz dále upřesňovat, 
vybírat z různých typů dokumentů a specifikovat hledání tak, aby získal množinu záznamů 
relevantních jeho informačnímu požadavku. Ovládání funkcí je intuitivní, uživatel se proto v prostředí 
velmi rychle zorientuje.  
 
Vyhledávací prostředí ProQuest umožňuje snadné filtrování výsledků na: 

• Recenzované časopisy 
• Vědecké časopisy 
• Časopisy/magazíny zaměřené na obchod a 

průmysl 
• Kvalifikační práce zejm. disertace 
• Konferenční příspěvky 

 Tržní zprávy, profily firem 
 
Tak jako jsou pro akademický výzkum k dispozici prestižní recenzované vědecké časopisy, poskytuje 
ProQuest navíc i pestrou škálu doplňkových materiálů, díky tomu pak lze na danou problematiku 
nahlížet z širší perspektivy a v nejrůznějších souvislostech.  
 

 
 
  



Bibliografické abstrakty 
 
ProQuest je nástupcem abstraktových a indexových databází publikovaných v CSA (Cambridge 
Scientific Abstracts), za nimiž stojí desítky let zkušeností v indexování odborných informací 
nezbytných pro studium, vědu a výzkum. Specializované databáze ProQuest obsahují velké množství 
různých typů dokumentů (včetně recenzovaných titulů) a navíc jsou spravovány týmem editorů, kteří 
jsou odborníky v daném oboru.  
 

 
Použití rejstříků a řízených slovníků (tezaurů) usnadňuje uživatelům specifikovat své hledání co 
nejpřesněji a současně napomáhá uživatelům, kteří se s problematikou teprve seznamují, nebo 
angličtina není jejich rodilým jazykem.  
 

• Zaměření na specializované téma  
• Redakce odborných editorů 
• Oborové řízené slovníky 

• Široké pokrytí literatury 
• Nejen recenzované tituly 

 

Osobní prostor v rámci ProQuestu 
 
V rámci uživatelského účtu My Research má uživatel k dispozici svůj osobní prostor pro ukládání 
dokumentů, provedených hledání (rešerší) a možnost třídit je do složek. Může zde spravovat také tzv. 
alerty neboli upozornění do e-mailu na nový obsah (např. vyšlo nové číslo vybraného časopisu, do 
databáze byly přidány dokumenty odpovídající zájmu).  
 

 
 
 
 
 

 


