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1. PŘEDMLUVA 
Tento bibliografický soupis byl vytvořen pro potřeby bakalářské práce. Při tvorbě soupisu 
bylo cílem zjistit, jaké instituce vystavují své sbírky zpráv internetu, kolik je zhruba možné 
takových sbírek na českém internetu najít. Soupis pak sloužil jako výchozí bod pro výběr 
několika reprezentativních webových sídel se sbírkami zpráv, které byly později detailně 
analyzovány. 

Tématem soupisu jsou webová sídla, zpřístupňující technické a vědeckovýzkumné zprávy 
v elektronické podobě. Každé webové sídlo je prezentováno formou bibliografického 
záznamu. Tyto záznamy jsou doplněny krátkými poznámkami o počtu zpráv, formátu zpráv, 
popřípadě létech vzniku zpráv nebo o nějakých zvláštnostech webového sídla. Většině 
záznamů bylo přiděleno korporativní záhlaví, podle instituce, která webové sídlo vytváří. 
Správná forma každého korporativního záhlaví byla kontrolována v bázi národních autorit, 
které vytváří Národní knihovna ČR. 

Bibliografie byla zpracována v prostředí českého internetu a při vyhledávání webových sídel 
byly použity tyto české a anglické deskriptory: technická/é zpráva/y, vědecko-technická/é 
zpráva/y, výzkumná/é zpráva/y, technical report(s), research and development report(s), 
research report(s).  

Bibliografický soupis je vymezen teritoriálně. Obsahuje záznamy webových sídel, které se 
nacházejí v prostředí pouze českého internetu. Jednalo se tedy jen o webová sídla s doménou 
.cz. Časové vymezení bibliografického soupisu nebylo pevně stanoveno. Dá se stanovit, že 
zaznamenaná webová sídla nemají datum vzniku starší jak rok 1990. Jiné kritérium při tvorbě 
bibliografického soupisu nebylo zadáno. 

Celkový počet záznamů v bibliografickém soupisu je 41. Do soupisu byla primárně zařazena 
sídla, která zpřístupňovala zprávy v úplných textech. Přesto bylo na ukázku do soupisu 
zařazeno i několik webových sídel, která vystavují pouze seznamy bibliografických záznamů 
zpráv bez úplných textů. V bibliografii tvoří zvláštní kategorii. První průzkum byl proveden 
v listopadu 2006. Druhé kolo průzkumu bylo provedeno v březnu a dubnu 2007. Ze současné 
aktualizované verze (září 2007) bibliografického soupisu byly odstraněny 2 záznamy 
webových sídel, jejichž adresu nebylo možné nyní najít. 

Záznamy v bibliografickém soupisu jsou uspořádány podle zvlášť vytvořené typologie 
webových sídel, které zpřístupňují technické a vědeckovýzkumné zprávy v České republice. 
Webová sídla v této typologii jsou dělena podle typu instituce, případně podle fyzických 
osob, která se postarala o vznik a vystavení zpráv. Typologie byla vytvořena autorkou 
a vypadá následovně: 

• Webová sídla specializovaných pracovišť 
• Webová sídla státní správy 
• Webová sídla vysokých škol 
• Webová sídla firem 
• Osobní stránky 

o Osobní stránky 
o Výukové stránky pod stránkami kateder atd. 

• Weby s jedinou zprávou 
• Weby se seznamy zpráv bez úplných textů 

V jednotlivých kategoriích sídel jsou záznamy řazeny podle abecedy. 
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2. SEZNAM EXCERPOVANÝCH PRAMENŮ 
 

Internetové vyhledávací zdroje 

1. Google [online]. Mountain View (CA, USA) : Google.com, c2007 [cit. 2007-09-10]. 
Dostupný z WWW: <http://www.google.cz>. 

2. Seznam [online]. Praha : Seznam.cz, c1996-2007 [cit. 2007-09-10]. Dostupný 
z WWW: <http://www.seznam.cz>. 

3. Atlas [online]. Praha : Atlas.cz, c2007 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlas.cz>. 
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3. BIBLIOGRAFICKÁ ČÁST 

Webová sídla v ČR zpřístup ňující v ědeckovýzkumné nebo 
technické zprávy 
WEBY SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠ Ť 

• Biofyzikální ústav (Akademie věd ČR). Research reports [online]. Praha : 
Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, [cit. 2007-09-10].Dostupný z WWW: 
<http://www.ibp.cz/ResRep.php>. 
Webové sídlo zahrnuje 7 zpráv za léta 1999-2005. Použitý formát PDF. 

• CESNET (sdružení). Technické zprávy [online]. Praha : CESNET, 2000 [cit. 2007-
09-10] Dostupný z WWW: <http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/>. 
Webové sídlo zahrnuje technické zprávy od r. 2000 a rozsáhlejší výzkumné zprávy z 
dlouhodobých výzkumných záměrů. Použité formáty PDF, PostScript, XML.  

• Demografické informační centrum. Aktuality [online]. Praha : Demografické 
informační centrum, c2004-2006 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.demografie.info/?cz_aktuality2=&PHPSESSID=dccb9f08e8cd6c53567
572514dcb43d1>. ISSN 1801-2914. 
Webové sídlo zahrnuje seznam různých publikací a dokumentů, mezi nimi jsou 
i výzkumné zprávy nebo jen zprávy (závěrečné, finanční). Použité formáty PDF 
a DOC. 

• KVM online. Technické zprávy [online]. Praha : KVM online, c2004 [cit. 2007-09-
10]. Dostupný z WWW: <http://www.kvm-online.cz/tz.asp>.  
Internetový informační server KVM online zpřístupňuje 2 zprávy. Formát PDF. 

• Multikulturní centrum Praha. Migrace online - projekty organizací [online]. Praha : 
Multikulturní centrum Praha, 2003 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/publikace-vyzkumy/>. 
Webové sídlo zahrnuje 6 zpráv v úplných textech z různých projektů, dále studie, 
články. Formát PDF. Společný projekt informačního portálu MKC Praha a OSF 
(Open Society Fund) Praha.  

• Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Výzkumné zprávy 
[online]. Praha : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 
c2003-2006 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: <http://www.drogy-
info.cz/index.php/publikace/vyzkumne_zpravy>. 
Informační portál o legálních a ilegálních drogách zpřístupňuje 5 zpráv. Použité 
formáty DOC a PDF. 

• Správa úložišť radioaktivního odpadu. Technické zprávy [online]. Praha : Správa 
úložišť radioaktivního odpadu, 2003 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.vidivici.cz/surao2/index.php?Lang=CS&r=tech_zpravy>. 
Web zahrnuje 31 zpráv. Použitý formát PDF.  

• Státní báňská správa České republiky. Projekty [online]. Praha : Český báňský uřad, 
c2005 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: <http://www.cbusbs.cz/projekty.aspx>. 
Webové sídlo zahrnuje celkem 19 zpráv. Použitý formát PDF.  

• Ústav informatiky a výpočetní techniky (Akademie věd ČR). Research reports 
[online]. Praha : Akademie věd, [cit. 2007-09-10]. Dostupný  z WWW: 
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<http://www.uivt.cas.cz/>. 
Webové sídlo s databází publikací ústavu. Zahrnuje asi 800 výzkumných zpráv za 
léta 2004-2007. Použitý  formát PDF. 

• Ústav informatiky a výpočetní techniky (Akademie věd ČR). Results – Publications 
[online]. Praha : Akademie věd, [cit. 2007-09-10]. Dostupný  z WWW: 
<http://www.uivt.cas.cz/semweb/index.php?content=result&lang=cs>. 
Webové sídlo s databází publikací ústavu. Zahrnuje 24 výzkumných zpráv za léta 
2004-2007. Použitý  formát PDF. 

• Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky. Výzkumy [online]. Praha : UNHCR, c2001-
2006 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.unhcr.cz/vyzkumy/?cid=265>. 
Webové sídlo Organizace spojených národů pro uprchlíky zahrnuje 9 zpráv. Použitý 
formát DOC. 

• Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Odvětvové informační 
středisko. Výzkumné zprávy [online]. Praha : Odvětvové informační středisko 
a Zeměměřičská knihovna VÚGTK, 2005 [cit. 2007-09-10]. Datum poslední 
aktualizace. Dostupný z WWW: <http://www.vugtk.cz/odis/sborniky/index.html>.  
Přibližně 100 zpráv, dělených podle let 1997-2005. Formát PDF. 

• Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. České informační centrum sociální ochrany. 
Přehled publikací VÚPSV od r. 1998 [online]. Praha : Výzkumný ústav práce 
a sociálních věcí, 2007 [cit. 2007-09-10]. Datum aktualizace. Dostupný z WWW: 
<http://www.vupsv.cz/zpravy.htm>. 
Webové sídlo zahrnuje odhadem 120 zpráv z let 1998-2007. U všech záznamy s 
abstraketm, někde chybí fulltext. Použitý formát PDF. 

WEBY STÁTNÍ SPRÁVY 

• Česko. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Phare 2003 [online]. Praha : Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2005 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/phare-2003/archiv.html>. 
Webové sídlo zahrnuje 3 zprávy - průběžnou technickou, závěrečnou technickou 
a finanční zprávu k programu Ministerstva průmyslu a obchodu Phare 2003. Použitý 
formát PDF. 

• Česko. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výzkumné zprávy [online]. Praha : 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, c2006 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=96>. 
Webové sídlo Ministerstva práce a sociálních věcí informující o integraci cizinců, 
zahrnuje cca 23 zpráv. Použitý formát PDF. 

• Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže. 
Výzkumné zprávy NIDM MŠMT 2002-2006 [online]. Praha : Národní institut dětí 
a mládeže, c2002-2005 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: <http://www.idm-
msmt.cz/c_vy_vz.php>. 
Webové sídlo zahrnuje 11 zpráv. Použité formáty PDF nebo DOC. 

• Iniciativa Společenství Equal. Informace pro příjemce dotace : Technická zpráva 
[online]. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006 [cit. 2007-09-10]. 
Dostupný z WWW: <http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=268>. 
Webové sídlo obsahuje 2 zprávy, technickou a finanční zprávu k projektu 
Společenství Equal. Formát RTF. Dále obsahuje přílohy ke zprávám ve formátu PDF. 
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VYSOKÉ ŠKOLY 

• České vysoké učení technické v Praze. Dopravní fakulta. Katedra řídící techniky 
a telematiky. Laboratoř telematiky. Inteligentní dopravní systémy v podmínkách 
dopravně telekomunikačního prostředí České republiky : projekt číslo 802/210/108 
[online]. Praha : Laboratoř telematiky, 2005 [cit. 2007-09-10]. Datum poslední 
aktualizace. Dostupný z WWW: <http://www.lt.fd.cvut.cz/its/>. 
Webové sídlo dlouhodobého projektu řešeného Fakultou dopravní ČVUT. Web je 
dělen podle let, 2001-2005, každá stránka má jiný design a strukturu a obsahuje 
technickou zprávu za daný rok. Použité formáty DOC a PDF.  

• České vysoké učení technické v Praze. Fakulta strojního inženýrství. Výzkumné 
centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka. Publikace [online]. Praha : 
Výzkumné centrum motorů a automobilů Josefa Božka, 2006 [cit. 2007-09-10]. 
Datum poslední aktualizace. Dostupný z WWW: 
<http://www2.fs.cvut.cz/web/index.php?id=939>.  
Webové sídlo obsahuje seznam publikací Centra, dělených podle let 2001-2004. 
Součástí jsou výzkumné zprávy ve formátu PDF. Je zde i možnost vyhledávání 
v publikacích a databáze dosažených výsledků. 

• Masarykova univerzita. Fakulta informatiky. Technical reports [online]. Brno : 
Fakulta informatiky, 2007 [cit. 2007-09-10]. Datum poslední aktualizace. Dostupný 
z WWW: <http://www.fi.muni.cz/reports/>. 
Webové sídlo zahrnuje asi 102 zpráv z let 1995-2007. Formát PDF. 

• Pražská skupina školní etnografie. Výzkumné zprávy a publikace [online]. Praha : 
Pražská skupina školní etnografie, 2006 [cit. 2007-09-10]. Datum převzato z hlavní 
stránky. Dostupný z WWW: 
<http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/etnografie/vyzkum.htm>. 
Součást Pedagogické fakulty, Katedry pedagogické a školní psychologie. Webové 
sídlo zahrnuje asi 15 zpráv. Použitý formát PDF.  

• Ostravská univerzita. Ústav pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování. IRAFM 
Research reports [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, Ústav pro výzkum 
a aplikaci fuzzy modelování, 2006-2007 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://irafm.osu.cz/>. 
Webové sídlo zahrnuje 114 zpráv. Použité formáty PDF, PostScript. 

• Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Centrum adiktologie. Výzkumné zprávy 
[online]. Praha : Centrum adiktologie, c2006 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.adiktologie.cz/publications/cz/18/Vyzkumne-zpravy.html>. 
Webové sídlo zahrnuje zatím 2 zprávy, první zprávu nelze otevřít, druhá je ve 
formátu PDF. 

• Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky 
a informatiky. Zprávy o odborné činnosti [online]. Ostrava : Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, c2004-2007 [cit. 2007-09-10]. 
Dostupný z WWW: <http://www.fei.vsb.cz/okruhy/veda-a-vyzkum/odborna-cinnost-
fakulty/zpravy-o-odborne-cinnosti>. 
Webové sídlo zahrnuje 5 zpráv o vědeckovýzkumné činnosti 2002-2006. Formát 
PDF. 

• Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava. Institut geoinformatiky. 
Výzkumné zprávy [online]. Ostrava : Technická univerzita Ostrava, Institut 
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geoinformatiky, c2001-2005 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://gis.vsb.cz/publikace/Vyzk_Zpr/vyzkumne_zpravy.htm>. 
Webové sídlo zahrnuje asi 35 zpráv, z toho několik zpráv má úplný text. Použité 
formáty HTML a PDF. 

• Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Výzkumné zprávy 
[online]. Brno: Fakulta informačních technologií, c2006 [cit. 2007-09-10]. Datum 
převzato z hlavní stránky. Dostupný také z WWW: 
<http://web.fit.vutbr.cz/research/pubs/report.php.cs>. 
Na webu je nabízena možnost vyhledávání publikací, je možné zadat kritérium - typ 
dokumentu - výzkumná zpráva. Po vyhledání se zobrazí záznamy zpráv, některé 
s úplnými texty, nelze určit počet. Formát PDF. 

• Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové 
grafiky a multimédií. Ústav počítačové grafiky a multimédií : Výzkumné zprávy 
[online]. Brno : Ústav počítačové grafiky a multimédií, c2006 [cit. 2007-09-10]. 
Datum převzato z hlavní stránky. Dostupný z WWW: 
<http://www.fit.vutbr.cz/units/UPGM/pubs/report.php.cs>. 
Web, ze kterého je možné, po výběru typu publikace - výzkumná zpráva, vyhledávat 
publikace. Zvláštní kategorie - výzkumné zprávy. Nelze určit přesný počet. Formát 
PDF. 

• Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd. Katedra informatiky a výpočetní 
techniky. Technické zprávy KIV [online]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni. 
Fakulta Katedra informatiky a výpočetní techniky, 2006 [cit. 2007-09-10]. Datum 
poslední aktualizace.Dostupný z WWW: 
<http://www.kiv.zcu.cz/publications/techreports.php?lang=cz>. 
Webové sídlo zahrnuje 44 zpráv z let 1997-2006. Formát PDF. 

FIRMY 

• Autodesk, Inc. Technické zprávy [online]. Praha : Autodesk, c2007 [cit. 2007-09-10]. 
Dostupný z WWW: 
<http://www.autodesk.cz/adsk/servlet/index?siteID=551663&id=8955559 - 
section2>.  
Webové sídlo zahrnuje 10 zpráv. Formát PDF. 

• Domus I (firma). Domus I [online]. Tvůrce stránek PPSU s.r.o. Vysoké Mýto : 
Domus I, c2006 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.domusvm.cz/?sekce=dvojdomky&akce=tech_zprava>. 
Web stavební firmy, k dispozici jsou dvě technické zprávy. Formát HTML. Stránky 
jsou momentálně v rekonstrukci. 

• Operátor trhu s elektřinou (firma). Výroční zprávy [online]. Praha : Operátor trhu s 
elektřinou, 200? [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: <http://www.ote-cr.cz/o-
spolecnosti/vyrocni-zprava-ote>. 
Webové sídlo firmy zahrnuje 3 zprávy. Formát PDF. Datum v záznamu je pouze 
odhadnuto, stránka neobsahovala žádné popisné prvky. 

OSOBNÍ STRÁNKY  

Osobní stránky na serverech vysokých škol  firem 

• HORA, Petr. Publikace [online]. Plzeň : Petr Hora, c2003 [cit. 2007-09-10]. Datum 
převzato z nadřazené stránky. Dostupný z WWW: 
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<http://www.cdm.cas.cz/czech/hora/hora_publ.html>. 
P. Petr Hora je vedoucím Centra diagnostiky materiálu, na webu Centra má svou 
vlastní stránku s 11 zprávami. Použitý formát PDF. 

• KRAUS, David. Publikace [online]. Praha : David Kraus, 2006 [cit. 2007-09-10]. 
Dostupný z WWW: 
<http://artax.karlin.mff.cuni.cz/%7Ekraud8am/index.php?pg=publics&lang=cz#repor
ts>. 
P. David Kraus je doktorandem na MFF UK, jeho stránka obsahuje 2 výzkumné 
zprávy. Použitý formát PDF. 

• LIŠKA, Richard. Technical reports [online]. Praha : Richard Liška, 2005 [cit. 2007-
09-10]. Datum poslední změny. Dostupný z WWW: 
<http://kfe.fjfi.cvut.cz/~liska/node7.html>. 
Richard Liška je přednášejícím na Katedře fyzikální elektroniky, Fakulta jaderná 
a fyzikálně inženýrská, ČVUT. Jeho webová stránka na webu Katedry fyzikální 
elektroniky zahrnuje 12 zpráv. Zipované soubory. 

• MLÝNKOVÁ, Irena. Irena Mlýnková - domácí stránka [online]. Praha : Irena 
Mlýnková, 2007 [cit. 2007-09-102007-09-10]. Datum poslední aktualizace. Dostupný 
z WWW: <http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/>. 
Irena Mlýnková je doktorandkou na Matematickofyzikální fakultě, UK. Její webová 
stránka na webu fakulty zahrnuje 5 technických zpráv. Formát PDF. 

Osobní stránky  

• Josef Josef. Download od Pepy Josefa [online]. Josef Josef, 2000 [cit. 2007-09-10]. 
Dostupný z WWW: <http://mujweb.cz/www/pepa.josef/download/index.html>. 
Soukromý web, který obsahuje velké množství různých materiálů, mezi nimi i 4 
technické zprávy - jde o školní práce. Formát RAR. 

WEBY S JEDINOU ZPRÁVOU 

• Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Oddělení Sociální stratifikace. Výzkumné 
zprávy a sdělení [online]. Praha : Sociologický ústav AV ČR - oddělení Sociální 
stratifikace, c2002-2004 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.stratif.cz/?operation=zpravy-a-sdeleni>. 
Webové sídlo zahrnuje pouze 1 zprávu. Použitý formát PDF. 

WEBY SE SEZNAMY ZPRÁV BEZ ÚPLNÝCH TEXT Ů 

• České vysoké učení technické v Praze. VVVS - Vyhledávání publikací [online]. Praha 
: České vysoké učení technické v Praze, 2005 [cit. 2007-09-10]. Datum poslední 
aktualizace převzato z nadřazené stránky Dostupný z WWW: 
<http://www.vvvs.cvut.cz/publ/index.php>. 
Web s databází, která umožňuje vyhledávání publikací na celé škole, možnost 
vyhledání. Mezi publikacemi je možné nahledat i technické a výzkumné zprávy, bez 
úplných textů. 

• Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Ostatní - výzkumné zprávy a patenty 
[online]. Praha : Fakulta sociálních věd, 2007 [cit. 2007-09-10]. Datum poslední 
aktualizace z hlavní stránky. Dostupný z WWW: 
<http://publication.fsv.cuni.cz/publications.php?g=51>. 
Webové sídlo zahrnuje seznam 18 zpráv bez plných textů. Dostupné jsou kvalitní 
záznamy zpráv s abstraktem nebo anotací. 
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• Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut sociologických studií. Výzkumné 
publikace - dle roku vydání [online]. Praha : Institut sociologických studií, c2004 [cit. 
2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<http://iss.fsv.cuni.cz/index.php?module=publication&action=publications&year=1&
id_page=66&lng=cs_CZ#2006>. 
Web obsahuje seznam publikací, mezi nimi i výzkumných zpráv bez úplných textů. 
K dispozici jsou jen krátké záznamy s abstraktem, celkem 4 zprávy. 

• Vysoké učení technické v Brně. Publikace, díla [online]. Brno : Centrum pro výzkum 
informačních systémů, c2006 [cit. 2007-09-10]. Dostupný z WWW: 
<https://www.vutbr.cz/index.php?page=obsah_publikace&perid=163&lang=0>. 
Na webu Centra jsou k dispozici jen záznamy technických zpráv bez úplných textů. 
Celkem 69 záznamů, záznamy s abstraktem v ČJ, AJ. 

 


