Národní knihovna ČR

EBSCOhost
online vyhledávací a rešeršní systém
(http://search.epnet.com)
Interní uživatelská příručka

Zpracovaly: Šárka Kostecká
Petra Šťastná

Praha
2005

Obsah
1 Vstup do databází..............................................................................................................3
1.1 Seznam databází ........................................................................................................3
1.2 Ikony v hlavní liště.......................................................................................................4
2 Vyhledávání .......................................................................................................................5
2.1 Obecné zásady zadávání dotazu................................................................................5
2.1.1 Booleovské operátory...........................................................................................5
2.1.2 Znaky pro zkracování a nahrazování ...................................................................5
2.1.3 Proximitní operátory .............................................................................................6
2.2 Jednoduché vyhledávání (Basic Search)....................................................................6
2.2.1 Zadání dotazu.......................................................................................................7
2.2.2 Výsledky hledání (Results) ...................................................................................7
2.2.3 Zobrazení článku ..................................................................................................8
2.3 Pokročilé vyhledávání (Advanced Search) ...............................................................10
2.3.1 Zadání dotazu.....................................................................................................10
2.3.2 Výsledky hledání (Results) .................................................................................12
2.3.3 Search history/Alerts ..........................................................................................12
2.4 Vyhledávání časopisů (Publication) ..........................................................................13
2.4.1 Zobrazení výsledků: ...........................................................................................14
2.4.2 Vyhledávání ve více vybraných časopisech .......................................................14
2.5 Vyhledávání podle předmětových hesel (Subject Terms).........................................15
2.6 Rejstříky (Indexes) ....................................................................................................16
2.7 Zjištění citovanosti (Cited Reference) v databáze Academic Search Premier ..........17
2.8 Vyhledávání obrázků (Images) .................................................................................19
3 Tisk, odeslání a uložení výsledků vyhledávání................................................................20
3.1 Ukládání dokumentů do složky Folder ......................................................................20
3.2 Tisk (Print).................................................................................................................21
3.3 Zaslání výsledků e-mailem (E-mail) ..........................................................................22
3.4 Uložení (Save) ..........................................................................................................23
4 My EBSCOhost................................................................................................................24
4.1 Vytvoření vlastního konta My EBSCOhost................................................................24
4.2 Práce v osobním kontu My EBSCOhost ...................................................................25
4.2.1 Uložení dotazu....................................................................................................26
4.2.2 Uložení upozornění (alertu) na časopis..............................................................27
4.2.3 Odhlášení z osobní složky..................................................................................29

2

Prostřednictvím služby EBSCOhost jsou zpřístupňovány plnotextové a bibliografické
databáze, které vytváří či nakupuje a zpřístupňuje firma EBSCO Publishing
(http://www.epnet.com). V rámci projektu Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro
humanitní a společenské obory, který je hrazen z programu 1N Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR v letech 2004-2008, jsou ve vybraných českých knihovnách
k dispozici plnotextové databáze fy EBSCO Publishing Academic Source Premier a
Business Source Premier. Jako bonus jsou přístupné i databáze Newspaper Source
Premier, MasterFILE Premier, Regional Business News a také bibliografická databáze
ERIC. V rámci zkušebních přístupů se objevují v nabídce vybrané bibliografické databáze,
které nabízejí propojení na plné texty obsažené v plnotextových databázích fy EBSCO. Tyto
zkušební přístupy jsou zpravidla na dobu 3 měsíců. Více informací o projektu a dostupných
databázích naleznete na adrese: http://eifl.nkp.cz.

1 Vstup do databází
1.1 Seznam databází
Vstup do databází je na adrese http://search.epnet.com (viz obr. 1). Z možných služeb je
zpravidla k dispozici webové rozhraní EBSCOhost, jeho textová verze, případně jazyková
verze v němčině. Pro účely této příručky budeme používat webové rozhraní EBSCOhost
Web.

Obr. 1 Vstupní obrazovka služby EBSCOhost
Po zvolení služby se objeví seznam dostupných databází (viz obr. 2).
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Obr. 2 Seznam databází
Pro prohledávání jedné databáze stačí kliknout na její název. Pro prohledávání několika
databází najednou je nutno zatrhnout příslušné databáze vlevo od názvu a stisknout tlačítko
Continue. U každé databáze lze kliknutím otevřít seznam časopisů (Title List) nebo získat
další podrobné informace o databázi (More Information).

1.2 Ikony v hlavní liště
Po volbě databáze se zobrazí lišta (viz obr. 3) s nabídkou možností pro vyhledávání a
prohlížení.

Obr. 3 Hlavní lišta
Položky na hlavní liště:
• Basic Search – jednoduché vyhledávání
• Advanced Search – pokročilé vyhledávání
• Choose Databases – návrat na stránku s výběrem databází
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•

Select another EBSCO service – návrat na stránku s výběrem služby

Položky v pravém horním rohu:
• New Search – nové hledání
• View Folder – složka s uloženými záznamy
• Preference – možnost nastavit si zobrazení záznamů nebo počet výsledků na jedné
stránce
• Help – nápověda
• Exit – ukončení práce s databází
Dílčí možnosti vyhledávání pro Basic Search a Advanced Search (zelená lišta):
• Keyword – vyhledávání podle klíčových slov
• Publications – vyhledávání časopisů a dalších publikací
• Subject Terms – vyhledávání podle předmětových hesel
• Indexes – rejstříky
• Cited Reference – citovanost
• Images – obrázky
Pozn.: Tato nabídka není stejná u všech databází a záleží na tom, kterou databázi si
vybereme. Zde byla použita lišta pro databázi Academic Search Premier.

2 Vyhledávání
K dispozici je výběr ze dvou typů vyhledávání (viz hlavní lišta):
• Basic Search (jednoduché vyhledávání)
• Advanced Search (pokročilé vyhledávání)
Oba typy nabízejí různé možnosti práce s dotazem. Základem je zadání požadovaného
termínu do vyhledávacího pole Find. Specifika jednotlivých vyhledávání budou popsána
dále.

2.1 Obecné zásady zadávání dotazu
2.1.1 Booleovské operátory
Pro rozšíření či zúžení dotazu lze použít Booleovské operátory, které definují vazby mezi
jednotlivými slovy dotazu:
• operátor AND znamená, že v záznamu musí být obsažena všechna slova uvedená
v řetězci.
Př.: education and technology bude ve výsledku obsahovat všechny články, v nichž se
vyskytují oba výrazy současně
• operátor OR znamená, že v záznamu bude alespoň jeden z požadovaných termínů.
Př.: college or university bude obsahovat záznamy, ve kterých se vyskytuje buď college
nebo university, popř. oba dva
• operátor NOT vylučuje z vyhledávání slova, která by neměla být v záznamech obsažena.
Př.: television not cable bude obsahovat záznamy, v nichž je uvedeno slovo television,
ale ne ty, které obsahují i slovo cable
2.1.2 Znaky pro zkracování a nahrazování
• nahrazování znaků uprostřed slova pomocí symbolu ?. Jeden znak ? nahrazuje ve
slově jedno písmeno či znak.
Př.: ne?t nalezne slova jako neat, nest, next apod., ale nezahrne slova jako net.
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•

pravostranné rozšíření pomocí hvězdičkové konvence, tj. znakem *.
Př.: comput* nalezne slova jako computer, computing apod.

2.1.3 Proximitní operátory
Proximitní vyhledávání je způsob jak vyhledat dvě či více slov, která se vyskytují ve
specifické skupině slov. Proximitní operátory jsou tvořeny písmenem N nebo W a číslem,
které určuje počet slov. Proximitní operátor je umístěn mezi jednotlivá slova ve vyhledávacím
řetězci.
• Near operátor N - např. N5 nalezne slovní spojení, ve kterých jsou požadovaná slova od
sebe vzdálená maximálně 5 slov bez ohledu na pořadí, ve kterém se vyskytují.
Př.: tax N5 reform nalezne slovní spojení jako tax reform nebo reform of income tax
apod.
• Within operátor W - např. W8 nalezne slovní spojení, ve kterých se vyskytují požadovaná
slova v pořadí, v jakém byla zapsána, a to maximálně v rozmezí 8 slov.
Př.: tax W8 reform nalezne slovní spojení tax reform, ale ne výraz reform of income tax.

2.2 Jednoduché vyhledávání (Basic Search)

Obr. 4 Obrazovka jednoduchého vyhledávání (Basic Search)
Po přihlášení do databáze je standardně nastaveno jednoduché vyhledávání (Basic Search)
podle klíčových slov (Keyword).
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2.2.1 Zadání dotazu
• Do pole Find zadáme 1 nebo více klíčových slov a provedeme vyhledávání stisknutím
tlačítka Search
• Vymazání vyhledávacího pole provedeme stisknutím tlačítka Clear
• Kliknutím na Search Tips (typy pro vyhledávání) se zobrazí nápověda s tipy pro
vyhledávání
Dotaz je možno dále specifikovat pomocí zúžení či rozšíření dotazu.
Omezení výsledků vyhledávání (Limit your results):
• Full Text – zaškrtnutím omezíme vyhledávání pouze na dokumenty s plným textem
• References Available – články s dostupnou referencí na daný text
• Scholarly (Peer Reviewed) Journals – pouze recenzované tituly
• Published Date – časové vymezení (měsíc vybrat z rolovacího menu , rok zapsat ve
tvaru RRRR)
• Publication – název dokumentu
• Publication Type – typ publikace
• Number of Pages – počet stránek
• Articles With Images – články s grafikou
Rozšíření dotazu (Expand your search to):
• Also search within the full text of the articles – hledání výrazu také v plném textu
dokumentu (standardně vyhledává v popisných údajích a v abstraktu)
• Automatically "And" search terms – automatické zadání AND mezi hledané výrazy
• Also search for related words – do dotazu budou zahrnuta i synonyma, množná čísla
apod.
2.2.2 Výsledky hledání (Results)
Po kliknutí na Search se zobrazí seznam relevantních článků. Nastavení zobrazení je
možné v položce Preferences v pravé horní části obrazovky. Standardně nastavený formát
zobrazení nabízí stručnou citaci článku (název, autor, zdrojový dokument) a případný odkaz
na plný text. V pravé části seznamu je ikonka Add, která umožňuje přidat vybraný článek či
články do složky (Folder). V záhlaví seznamu výsledků je uveden počet celkově nalezených
článků a počet zobrazených článků na této stránce. Je také možné nechat si zobrazit články
pouze z vybraných typů dokumentů (např. akademické časopisy, magazíny, monografie – viz
obr. 5).
Pokud si budeme chtít stránku i s výsledky kdykoliv zobrazit, stačí si uložit odkaz na ni.
Display link to this search pod hlavní lištou a pak stačí
Odkaz se zobrazí kliknutím na
odkaz zkopírovat a uložit.
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Obr. 5 Výsledný seznam záznamů
Výsledky je možné setřídit (Sort By) dle:
• Date – datum
• Source – zdrojový dokument
• Author - autor
• Relevance – relevance
2.2.3 Zobrazení článku
Článek zobrazíme (viz obr. 6) kliknutím na konkrétní název.
U některých článků je k dispozici i plný text dokumentu ve formátu:
HTML Full Text - plný text ve formátu .html
PDF Full Text - naskenovaná stránka ve formátu .pdf
Linked Full Text – propojení na plný text v jiné dostupné databázi
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Obr. 6 Zobrazení článku
U článku jsou k dispozici následující popisné údaje:
• Title (název článku)
• Authors (autor/autoři)
• Source (zdrojový dokument)
• Document Type (typ dokumentu)
• Subject Terms (předmětová hesla)
• People (osoba, o které dokument pojednává)
• Geographic Terms (geografické termíny vztahující se k dokumentu)
• Abstract (abstrakt)
• Author Affiliation (instituce, ve které autor působí)
• Full Text Word Count (počet slov v plném textu)
• ISSN (mezinárodní číslo periodika)
• Accession Number (identifikační číslo článku)
• Database (název databáze)
atd.
Každý článek může obsahovat různá pole.
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Některé údaje mají podobu odkazů na související data. Např. jméno autora (Authors)
odkazuje na jeho další články uvedené v databázi, název časopisu (Source) odkazuje na
podrobnější informace o něm, odkaz na předmětová hesla (Subject Terms) zobrazí další
záznamy, které se tohoto tématu týkají atd.
V plnotextových článků ve formátu HTML je k dispozici také jednoduchý nástroj pro překlad
z angličtiny do němčiny, španělštiny, portugalštiny a francouzštiny.
Článek můžeme tisknout (Print), poslat e-mailem (E-mail), uložit (Save) či uložit do složky
(Add to folder) (podrobněji viz kapitola 3). Volbou Result list se vrátíme na výsledky
hledání a zadáním Refine search můžeme upřesnit dotaz.

2.3 Pokročilé vyhledávání (Advanced Search)

nebo

Obr. 7 Různé obrazovky pokročilého vyhledávání
Podle nastavení v příslušné knihovně je k dispozici buď vyhledávání v jednom řádku nebo
vyhledávání ve třech řádcích s možností výběru pole, ve kterém chceme hledat, a výběrem
booleovských operátorů z rolovacích menu.
2.3.1 Zadání dotazu
• Do pole Find zadáme 1 nebo více klíčových slov a provedeme vyhledávání kliknutím na
Search
• Vymazání vyhledávacího pole provedeme zadáním Clear
• Zadáním Search Tips (typy pro vyhledávání) se zobrazí nápověda s tipy pro vyhledávání
• Zadáním Field Codes (kódy polí) získáme seznam kódů pro vyhledávání
v jednořádkovém nastavení
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V pokročilém vyhledávání máme možnost vyhledávat údaj v určitém poli záznamu (např.
autor, název článku, předmětové heslo atd.).
V případě jednořádkového nastavení se do pole pro zadání dotazu napíše dvouznakové
označení vybrané položky a za ní požadovaný termín (např.: SU foreign policy - nalezne
všechny články, které mají v záznamu v poli SU (subject=předmětové heslo) termín foreign
policy). Dvouznakové zkratky nejsou stejné pro všechny používané databáze. Při
vyhledávání je tedy nutno použít nápovědu jednotlivých databází.
V případě třířádkového nastavení lze vybrat požadované pole z rolovacího menu (viz obr. 8).

Obr. 8 Rolovací menu s výběrem polí pro pokročilé hledání v třířádkovém nastavení

Obr. 9 Možnosti zúžení a rozšíření dotazu v pokročilém vyhledávání
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Omezení výsledků vyhledávání (Limit your results)
• Full Text – zaškrtnutím omezíme vyhledávání pouze na dokumenty s plným textem
• References Available – články s dostupnou referencí na daný text
• Scholarly (Peer Reviewed) Journals – pouze recenzované tituly
• Published Date – časové vymezení
• Publication – název dokumentu
• Publication Type – typ publikace
• Document Type – typ dokumentu
• Number of Pages – počet stránek
• Cover Story – hlavní článek čísla časopisu avizovaný na titulní stránce
• Articles With Images – články s grafikou
Rozšíření dotazu (Expand your search to)
• Also search within the full text of the articles – hledání výrazu také v plném textu
dokumentu (standardně vyhledává v popisných údajích a v abstraktu)
• Automatically "And" search terms – automatické zadání AND mezi hledané výrazy
• Also search for related words – do dotazu budou zahrnuta i synonyma, množná čísla
apod.
2.3.2 Výsledky hledání (Results)
Parametry seznamu výsledků jsou totožné jako v případě jednoduchého vyhledávání (viz
bod 2.2.2).
2.3.3 Search history/Alerts
Pokročilé vyhledávání nabízí na rozdíl od jednoduchého možnost pracovat s tzv. rešeršní
historií (Search History), tj. s provedenými rešeršemi, a také s tzv. upozorněními či avízy
(Alerts), tj. upozornění na nové články na dané téma apod. Rešeršní historie umožňuje
jednoduché kombinování již provedených dotazů, jejich zpětné vyvolání s možností dalšího
rozšíření či zúžení dotazu atd.

Obr. 10 Přehled rešeršní historie
Přehled rešeršní historie zobrazíme kliknutím na záložku Search history/Alerts (viz obr.
10). V horní části tabulky se objevují odkazy umožňující tisknout rešeršní historii (Print
Search History) či ukládat dotazy a alerty anebo prohledávat již uložené dotazy a alerty
(Save Searches/Alerts, Retrieve Searches, Retrieve Alerts). Pro využití těchto 3 možností je
nutné vytvořit si vlastní profil My EBSCOhost (viz kap. 4). Funkce Clear Search History
smaže veškeré položky v rešeršní historii.
Položky v tabulce k rešeršní historii:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Add to Search – označením vybereme dotazy, které chceme zkombinovat pro nové
hledání
Search ID # - pořadové číslo jednotlivých hledání
Search Terms – zadané a vyhledané termíny
Limiters and Expanders – zadané omezení a rozšíření dotazu
Last Run Via – v které databázi byl dotaz proveden
Results – počet nalezených záznamů
Revise Search – znovunačtení dotazu popř. možnost změny jeho formulace
Delete – vymazání hledaného dotazu kliknutím na ikonku křížku

Práce s rešeršní historií
Rešeršní dotazy se zaznamenávají a číslují od S1. Lze je pak dále kombinovat při zadávání
nového hledání v poli Find (např. S1 and S2). Do nového dotazu se promítají i použitá
omezovací kritéria z obou dotazů, např: S1 = education, S2 = university.
•
•
•

Označíme 2 či více dotazů v rešeršní historii zaškrtnutím políčka ve sloupci Add to
Search
V položce Add using vybereme z rolovacího menu booleovský operátor a pomocí
tlačítka Add ho přidáme do dotazu
Dotaz se přenese do políčka Find a provedeme vyhledávání

2.4 Vyhledávání časopisů (Publication)

Obr. 11 Obrazovka vyhledávání publikací
Seznam časopisů vyvoláme kliknutím na ikonku Publication v zelené liště.
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V případě vyhledávání konkrétních titulů časopisů a dalších dokumentů je možné:
• vyhledávat podle určitého slova z názvu – do pole Browse Publication napsat název
nebo jeho část a volit jedno z upřesnění vyhledávání: Alphabetical (prohlížení
abecedního seznamu začínajícího zadaným termínem), By Subject & Description
(vyhledávání podle tématu), Match Any Words (zadané slovo je obsaženo kdekoli
v názvu)
• listovat abecedním seznamem podle jednotlivých písmen
2.4.1 Zobrazení výsledků:
Po kliknutí na název časopisu se objeví informace o titulu - název, ISSN, jméno nakladatele,
oborová charakteristika titulu, roky zahrnuté v databázi a forma jejich zpřístupnění (plný text,
abstrakta) atd. (viz obr. 11). K dispozici je také přehled jednotlivých ročníků a čísel, kde se
prokliknutím dostaneme na seznam všech článků daného čísla.

Obr. 12 Zobrazení detailních informací o časopise
2.4.2 Vyhledávání ve více vybraných časopisech
Kromě prohlížení čísel jednoho časopisu je možné také prohledávat několik časopisů
současně. V seznamu časopisů (viz obr. 11) je možné u vybraných časopisů zaškrtnout
políčko před názvem a pomocí tlačítka Add u položky Mark Items for Search přidat
časopisy do vyhledávacího políčka Find. Zde je pak možno dotaz dále specifikovat.
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2.5 Vyhledávání podle předmětových hesel (Subject Terms)

Obr. 13 Vyhledávání podle předmětových hesel
K vyhledávání podle předmětových hesel se dostaneme kliknutím na tlačítko Subject Terms
v zelené liště.
•

•
•
•

Do pole Browse for zadat hledaný termín:
o Označením Term Begins With budou výsledky seřazeny podle abecedy
o Označením Term Contains bude termín obsažen kdekoli v předmětovém
hesle
o Označením Relevancy Ranked budou výsledky řazeny podle relevance
Stisknout tlačítko Browse
Zobrazí se soupis hledaných výrazů
Zaškrtneme, co nás zajímá a více výrazů můžeme spojit operátory AND, OR, NOT
výběrem z rolovacího menu u položky Select term, then add to search using a
stisknout tlačítko Add
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•

Výrazy se přenesou do vyhledávacího pole Find a po zadání Search se zobrazí seznam
článků

2.6 Rejstříky (Indexes)

Obr. 14 Hledání v rejstřících
K prohledávání rejstříků je třeba kliknout na ikonku Indexes v zelené liště.

Obr. 15 Nabídka tematických rejstříků
Z rolovacího menu Browse an Index vybereme tematický rejstřík (viz obr. 15). Do políčka
Browse for zapíšeme hledaný termín. Zobrazí se seznam nalezených výrazů s počtem
odkazů (viz obr. 16).
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Obr. 16 Seznam nalezených hesel
V seznamu zaškrtneme termíny, které nás zajímají. Více výrazů můžeme spojit operátory
AND, OR, NOT z rolovacího menu u položky Select one or more terms and add to search
using v záhlaví seznamu a stiskneme tlačítko Add. Výrazy se přenesou do vyhledávacího
pole Find.

2.7 Zjištění citovanosti (Cited Reference) v databáze Academic Search
Premier

Obr. 17 Hledání citací
Ikona Cited References odkazuje na nástroj umožňující vyhledat citované autory a články
v rámci databáze.
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Zadáme hledaný termín do jednoho či více nabízených polí:
• Cited Author – citovaný autor
• Cited Source – citovaný zdroj
• Cited Title – citovaný název
• Cited Year – citovaný rok
• All Citation Fields – ve všech polích

Obr. 18 Seznam nalezených citací
Získáme relevantní záznamy (viz obr. 18), které si můžeme kliknutím na ikonku Add v pravé
části seznamu uložit do složky (Folder) pro další použití, nebo si potřebné odkazy označíme
v políčku u názvu článku a kliknutím na tlačítko Find Citing Articles se dostaneme na
konkrétní články popř. plný text.
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2.8 Vyhledávání obrázků (Images)

Obr. 19 Obrazovka pro vyhledávání obrázků
K dílčí databázi obrázků se dostaneme kliknutím na ikonu Images v zelené liště.
Do políčka Find zapíšeme požadovaný termín. Je možno specifikovat typ obrázku výběrem
tematické oblasti:
• Photos of people (fotografie lidí)
• Natural science photos (přírodovědné fotografie)
• Photos of places (fotografie míst)
• Historical photos (historické fotografie)
• Maps (mapy)
• Flags (vlajky)
Dále je možné použít ze sekce Expand your search to volbu automatického přidání
operátoru AND mezi zadané termíny (Automatically „And“ search terms).
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Obr. 20 Seznam nalezených obrázků
Seznam výsledků (viz obr. 20) obsahuje náhled obrázku s jeho stručným popisem. Větší
obrázek zobrazíme kliknutím na jeho náhled.

3 Tisk, odeslání a uložení výsledků vyhledávání
3.1 Ukládání dokumentů do složky Folder
Dokument, který si chceme uložit, označíme v seznamu výsledků kliknutím na ikonku Add.
Pokud chceme více záznamů najednou, klikneme na Add 1-10. Dokument/-y se uloží do
složky Folder.
Pokud ve složce nemáme nic uloženo, zobrazuje se v pravém rohu nad seznamem výsledků
ikona

Pokud tam nějaké dokumenty uložíme, zobrazí se ikona

Jakmile jsme ve vyhledávání úspěšní a máme dokumenty ve složce, klikneme na odkaz
a dostaneme seznam záznamů uložených ve složce (viz obr. 21).
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Obr. 21 Uložené záznamy ve složce (Folder)
Zobrazí se všechny uložené dokumenty, které ještě můžeme odstranit (po jednom záznamu
kliknutí na ikonu křížku nebo všechny záznamy kliknutím na Remove all).
V levém sloupci se zobrazují další možnosti práce s výsledky hledání (Saved Searches,
Search Alerts, Journal Alerts a Web Pages), které jsou přístupné po přihlášení do služby My
EBSCOhost (viz kap. 4).
Uložené záznamy jsou ve složce Result List Items. Záznamy lze tisknout, poslat e-mailem
nebo uložit na disk.

3.2 Tisk (Print)
Ikona Print se objevuje na různých místech v průběhu hledání a získávání výsledků, např. u
seznamu výsledků, u jednotlivých zobrazených článků, ve složce uložených záznamů atd.
Zobrazí se tabulka nastavení parametrů tisku Print Manager (viz obr. 22).

Obr. 22 Tabulka pro nastavení parametrů tisku
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Print Manager obsahuje následující položky:
• Number of items to be printed – zobrazení počtu vybraných dokumentů, které budou
vytištěny
• Remove these items from folder after printing – označením se po vytištění vymaže
obsah složky Folder
• Tlačítko Print – kliknutím tiskneme
• Estimate Number Of Pages – kliknutím dostaneme informaci o přepokládaném počtu
vytištěných stran
• HTML Full Text (when available) – zaškrtnutím bude vytištěný i plný text dokumentu,
pokud je k dispozici
• Zvolením Standard Field Format si můžeme vybrat, jak má záznam vypadat:
o Detailed Citation and Abstract – úplná citace a abstrakt
o Brief Citation – stručná citace obsahuje název, autora, informace o
zdrojovém dokumentu, DOI
o Brief Citation and Abstract - stručná citace a abstrakt
• Zvolením Customized Field Format můžeme zvolit popisné údaje, které chceme mít
vytištěné
o Klikneme na Select Fields a vybereme údaje, které má dokument obsahovat
(viz obr. 23)

Obr. 23 Tabulka pro výběr údajů, které mají být vytištěny

3.3 Zaslání výsledků e-mailem (E-mail)
Ikona E-mail se stejně jako ikona Print objevuje při různých zobrazeních nalezených
výsledků. Po kliknutí na ikonu se zobrazí tabulka pro nastavení parametrů E-mail Manager
(viz obr. 24).
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Obr. 24 Tabulka pro nastavení parametrů zaslání výsledků e-mailem
E-mail Manager obsahuje následující položky:
• HTML Full Text (when available) – zaškrtnutím bude zaslán plný text ve formátu HTML
• PDF as separate attachment (when available) - zaškrtnutím bude zaslán plný text ve
formátu PDF jako příloha e-mailu
• A další položky stejné jako v případě nastavení Print Manageru
Dokumenty budou zaslány na uvedenou e-mailovou adresu příjemce (v poli E-mail
Address), popř. vyplnění názvu zprávy (Subject) nebo komentáře (Comments) a stisknutím
tlačítka Send. Zaškrtnutím Remove these items from folder after e-mailing se po odeslání
obsah složky vymaže.

3.4 Uložení (Save)
Ikona Save je opět k dispozici v různých seznamech dosažených a uložených výsledků.
Parametry uložení záznamů se nastavují pomocí nástroje Save Manager (viz obr. 25).

Obr. 25 Tabulka pro nastavení parametrů uložení dokumentů na disk
Save Manager obsahuje obdobné položky jako Print Manager a E-mail Manager. Dokumenty
se uloží stisknutím tlačítka Save. Zaškrtnutím Remove these items from folder after
saving se po uložení obsah složky vymaže. Dokumenty se otevřou v internetovém prohlížeči
a uloží se na disk či disketu prostřednictvím nástrojů prohlížeče (pomocí Soubor Æ Uložit
jako si dokumenty uložíme ve formátu .txt nebo .html).

23

4 My EBSCOhost
Databáze lze prohledávat také v personalizovaném prostředí My EBSCOhost. Jakýkoli
uživatel má možnost vytvořit si své vlastní uživatelské konto chráněné heslem a v rámci
něho vyhledávat, ukládat dotazy či nalezené články a dále s nimi pracovat. Toto osobní
konto se dá využívat bez ohledu na místní nastavení v té které knihovně, která databázi
zpřístupňuje.

4.1 Vytvoření vlastního konta My EBSCOhost

Obr. 26 Vstup do My EBSCOhost
Odkaz pro vstup do My EBSCOhost je umístěn na hlavní zelené liště vlevo (viz obr. 26).

Obr. 27 My EBSCOhost – přihlašovací obrazovka
V tabulce pro My EBSCOhost máme možnost přihlásit se jako již zaregistrovaný uživatel
svým uživatelským jménem a heslem. K dispozici jsou i odkazy na vytvoření nového konta
(I’am new user), na připomenutí hesla (I forgot my password) či připomenutí uživatelského
jména a hesla (I forgot my user name and password). Již vytvořené konto se dá také
aktualizovat vyplněním uživatelského jména a hesla a kliknutím na tlačítko Update My
Account.
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Obr. 28 Vytvoření nového konta My EBSCOhost
Nové konto se vytvoří na základě vyplnění základních údajů v tabulce Create a new
account (viz obr. 28).

4.2 Práce v osobním kontu My EBSCOhost

Obr. 29 Vyhledávání v prostředí My EBSCOhost
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Po přihlášení do osobní složky se objeví základní obrazovka pro jednoduché vyhledávání
podle klíčových slov (viz obr. 29). Rozdíl oproti obecně používanému vyhledávání je v tom,
že složka uložených záznamů atd. se nevyprazdňuje po každém odhlášení, ale dokumenty a
odkazy jsou v ní uloženy trvale (viz ikona My Folder has items v pravém rohu pod hlavní
lištou).
To, že jsme v prostředí My EBSCOhost, je také patrné změnou grafické úpravy loga
EBSCOhost v levém horním rohu. Pod logem se také objevuje odkaz na přihlášení jiného
uživatele (Sign in here) či odhlášení z osobního konta (Sign Out of My EBSCOhost).
4.2.1 Uložení dotazu
Dotaz je nutno zadat v pokročilém vyhledávání (Advanced Search) (viz bod 2.3). Pod
záložkou Search History/Alerts použijeme odkaz Save Searches/Alerts (viz obr. 30).

Obr. 30 Rešeršní historie – uložení dotazu
Pod odkazem Save Searches/Alerts se objeví tabulka pro zadání parametrů uložení dotazu
či upozornění (alertu) (viz obr. 31).

Obr. 31 Uložení dotazu nebo upozornění
Je možné vyplnit název a popis dotazu či upozornění a zvolit jednu z nabízených možností
uložení:
• Save Search (Permanent) – trvalé uložení dotazu
• Save Search (Temporary, 24 hours) – dočasné uložení dotazu po dobu 24 hodin
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•

Alert – uložení upozornění na nové články k tomuto dotazu

Stisknutím tlačítka Save se dotaz či upozornění uloží do složky (Folder) v osobním kontě (viz
obr. 32).

Obr. 32 Osobní složka s trvale uloženým dotazem
4.2.2 Uložení upozornění (alertu) na časopis
V průběhu prohlížení seznamu časopisů je možné nechat si zasílat upozornění na nové číslo
časopisu.
V hledání časopisů (odkaz Publication) najdeme požadovaný titul (viz bod 2.4). U
detailnějších informací o časopise je v pravém horním rohu odkaz Journal Alert (viz obr. 33).

27

Obr. 33 Detailní informace o časopise a odkaz na Journal Alert
Pro zasílání upozornění na nové číslo do e-mailové schránky je potřeba vyplnit následující
tabulku (viz obr. 34).

Obr. 34 Údaje pro zasílání upozornění na nové číslo časopisu
Vedle základních údajů (o jaký časopis se jedná, datum vytvoření alertu či databázi) je
potřeba vybrat z rolovacího menu, jak dlouho má alert fungovat (Run Alert for). Dále je
nutné zadat e-mailovou adresu, případně název zprávy (Subject). E-mail se dá zasílat
v prostém textu (Plain Text) nebo ve formátu HTML (HTML). Upozornění může být buď
formou odkazu na stránku s obsahem nového čísla (Link to TOC page on EBSCOhost)
nebo mohou být odkazy na články součástí těla e-mailu (Article links embedded within email message). Formát výsledků může být stručný (Brief) nebo detailní (Detailed).
Nastavení se uloží tlačítkem Save.

Obr. 35 Zadané upozornění na nové číslo časopisu v osobní složce
Upozornění (alerty) uložené v osobní složce je možné upravovat pomocí odkazu Edit Alert,
případně upozornění smazat křížkem v pravé části seznamu.

28

4.2.3 Odhlášení z osobní složky
Pro ukončení práce v osobní složce stačí kliknout na odkaz Sign Out of My EBSCOhost
(viz např. obr. 26). Tím se navrátíme zpět do nepersonalizovaného prostředí EBSCOhost.

Vydáno za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci
podpory projektů výzkumu a vývoje.
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