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Dokumentační databázeČTK



Dokumentační databáze

• dtb Česká republika                                                      
aktuální i historická data, chronologie a statistické přehledy z – politických, kulturních a společenských oborů
lidské činnosti

• dtb Kraje                                                          
základní charakteristiky krajů, oborové informace, makroekonomická data

• dtb Země světa                                                         
politické,makroekonomické, historické a geografické údaje o státech světa

• dtb Svět                                                               
záznamy o mezinárodním dění s přehledy významných světových událostí

• dtb Fakta o EU
Soustavně aktualizované údaje o evropských institucích a událostech (včetně vývoje), charakteristiky jednotlivých 
politik, programů a smluv a slovníková hesla nejdůležitějších evropských pojmů. 

• dtb Očekávané události                                                           
informace o důležitých očekávaných událostech v příštím roce

• dtb Výročí
data významných událostí a osobností v ČR a zahraničí

• dtb Biografie
data významných událostí a osobností v ČR a zahraničí

• dtb Evropská unie
souborná multizdrojová databáze denně doplňovaná o aktuální informace v EU 

• Sport, Fotbal – reprezentace, Fotbal - liga



Způsoby vyhledávání v 
dokumentačních databázích

V jednotlivých databázích lze vyhledávat dokumenty zadáním 
údajů, které mají být vyhledány :

• V plném textu zprávy nebo dokumentu
• V titulku názvu zprávy nebo dokumentu
• Podle časového období vzniku dokumentu, či od doby 

posledního přihlášení do databáze
• Vyhledávání v seznamu kategorií zpráv a dokumentů
• Vyhledávání podle lokace (v některých db)
• Použít k vyhledání dokumentů předdefinované dotazy z 

Hlavních témat nebo Vlastních témat



databáze SVĚT



dtb Svět Téma - terorismus



obsah dokumentu Největší archeologické
dtb Svět nálezy ve světě



dtb ČR                     kategorie finance



dtb ČR Informace s finanční tématikou



Obsah dokumentu Zahraniční investice v ČR 
dtb ČR                                                    – chronologicky



dtb Kraje Plzeňský kraj



253 lokalit v dtb Země světa

• Bezpečnost   
• Dějiny
• Finance
• Historie
• Hlava 
• Hospodářství
• Jaderné
• Kriminalita
• Média 
• Místa
• Náboženství
• Organizace
• Parlament 

• Politické strany
• Přepisy 
• Slovník
• Smlouvy 
• Styky s Českou Republikou
• Školství
• Vláda
• Vojenství
• Volby
• Vztahy 
• Základní údaje
• Země

Nabízené kategorie výběru



databáze Biografie



databáze Výročí
(ukázka k 1.červnu 2005)



databáze Očekávané události
(v roce 2010)



obsah dokumentu Azylová a imigrační
dtb Fakta o EU politika



Souborná databáze EU



Malé nahlédnutí do vizitky hráče dtb
FOTBAL



Zpracování vyhledaných dat

• Zobrazit si vyhledané informace ve spodním okně
obrazovky

• Označit si vybrané informace a zobrazit si je ve zvláštním 
okně obrazovky

• Uložit si zobrazené informace do vlastního souboru na PC

• Vytisknout si zobrazené informace



Možnosti přístupu k dtb EU

• Zdarma v rámci 14 denní zkušební doby

• Na dobu určitou nebo neurčitou na základě smlouvy

• S využitím množstevních slev při objednávce více 
produktů ČTK

• Možnost využití bezplatného uživatelského školení přímo 
u zájemce na začátku zkušební doby
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