
Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského 

Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 
tel.: 221 966 414, e-mail: reserse@npmk.cz 

Žádanka o rešerši 
 

Kontaktní údaje (prosíme o čitelné vyplnění) 

Jméno a příjmení:   _______________________________________________________________________________ 

Email:   _________________________________________________  Telefon:   ______________________________ 

Téma rešerše (např. název seminární, vysokoškolské kvalifikační práce, výzkumného projektu, aj.) 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Další upřesnění (hesla či klíčová slova vysvětlující nebo upřesňující základní téma, stupeň školy, časové nebo geografického 
vymezení předmětu, případně další poznámky k rešerši) 
 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Časové vymezení 
 neomezovat 
 vydané od roku   ______________________   do roku   ______________________ 

Jazyk (týká se rešerší z fondů PK a Souborného katalogu, dokumenty ze zahraničních databází jsou výhradně anglicky) 
 neomezovat 
 česky     slovensky     anglicky     německy     francouzsky     rusky     polsky 

Typ rešerše 
(vybírejte prosím pouze v rámci jednoho ze sloupců) 

Výběrová rešerše: 
 

 bibliografická rešerše monografií z fondu PK 100,00 Kč 
 bibliografická rešerše článků z fondu PK 100,00 Kč 
 bibliografická rešerše z databáze Taylor & Francis SS&H    

(pouze pro registrované čtenáře s platným čtenářským 
průkazem) 
200,00 Kč  

Úplná rešerše: 
 

 bibliografická rešerše úplná z dostupných informačních 
zdrojů oboru pedagogiky (katalogy PK, Souborný katalog 
ČR, digitální databáze Taylor & Francis SS&H, open 
access digitální zdroje) 
 

Finální cena rešerše bude stanovena na základě 
objednávky. 
 

300,00 Kč / hodina 

Výstup výběrové rešerše obdržíte zpravidla do pěti pracovních 
dní od zaplacení poplatku. Výstup je omezen na maximálně 
50 relevantních zdrojů z každé z vybraných databází. 

Po obdržení žádanky Vás budeme kontaktovat emailem 
ohledně případných upřesnění. Obdržíte odhad ceny 
a informaci o odhadovaném datu dokončení. 

Způsob vyzvednutí rešerše 
 elektronicky (výstup je zaslán emailem ve formátu PDF) 
 osobně (tištěný výstup je po dokončení k dispozici k vyzvednutí ve Všeobecné studovně PK; pouze pro výběrové 
rešerše) 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon) pro daný účel (vyřízení 
objednávky rešerše) na dobu maximálně jednoho roku. NPMK – Pedagogická knihovna je registrována pod číslem 
00042125/001 u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Knihovna se zavazuje, že údaje nebudou použity k jiným účelům. 

 

Datum a podpis objednatele:   

                                                      _____________________________________________________ 

Vypracování rešerší podléhá platnému knihovnímu řádu. Ukázku formy výstupu naleznete na webu knihovny: 
https://www.npmk.cz/knihovna/sluzby/resersni-sluzby. Žádost o rešerši lze také vyplnit online. 

https://www.npmk.cz/knihovna/sluzby/resersni-sluzby

