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Vitajte v tutoriáli zameranom na zoznámenie sa s EBSCO Discovery službou (EDS), ktorá predstavuje
vyhľadávacie rozhranie pre prístup ku všetkým tlačeným a elektronickým fondom Vašej inštitúcie
prostredníctvom jediného vyhľadávacieho poľa a zjednoteným zoznamom výsledkov. V tomto tutoriáli sa
pozrieme na to, ako jednoducho v EDS vyhľadávať a ukážeme si niektoré jeho unikátne funkcie. Pretože EDS
je pri inštalácií prispôsobované potrebám konkrétnej inštitúcie, môže sa stať, že EDS vo Vašej knižnici bude
mierne odlišné.



Môžete začať úplne jednoduchou požiadavkov, napr. Global warning – stačí zadať kľúčové slová do
vyhľadávacieho poľa. Po zadaní kľúčových slov potvrdíte požiadavku tlačidlom „Hľadať.“
Algoritmus pre výpočet relevancie a množstva pokrytých zdrojov, vrátane detailného bibliografického popisu,
umožní, aby ste v mnohých prípadoch našli relevantné zdroje aj pri zadaní takejto jednoduchej požiadavky.



Pokiaľ by ste chceli mať k dispozícií viac možností, stačí zvoliť odkaz pod vyhľadávacím poľom „Možnosti
vyhľadávania“. Pod ním sa následne zobrazia ďalšie rozšírené možnosti pre úpravu zoznamu výsledkov
vyhľadávania.



Vďaka možnostiam vyhľadávania sa môžete zamerať napríklad len na lokálne zdroje (ako knižničný katalóg,
ak je integrovaný). Prípadne, je potom možné zvoliť aj jazyk plného textu dokumentu a mnoho ďalších
možností. Niektoré možnosti vyhľadávania možno použiť pre filtrovanie v okne zoznamu výsledkov. Pokial
chcete zamerať vyhľadávanie na dostupnosť dokumentu vo viacerých lokálnych knižniciach, stlačte pri
označovaní aj klávesu CTRL.



Pri niektorých vyhľadávaných požiadavkach Vám k orientácií v témach pomôžu tzv. „Research Starters“.
Ide o akademickú obdobu encyklopedického online slovníka. Ak je téma dostupná v Research Starters,
zobrazí sa v rámčeku hneď nad prvými výsledkami vyhľadávania. Pre zobrazenie celej témy musíte zvoliť
odkaz „Ďalší“.



V zozname výsledkov je orientácia jednoduchá. Viac informácií o dokumente získate kliknutím na názov
dokumentu alebo na ikonu po pravej strane od názvu. Ak je k dospozícií plný text, tak vždy nájdete
odkaz k dokumentu pod jeho základnými informáciami. Pokiaľ sa jedná o záznam z katalógu knižnice,
uvidíte buď informáciu o akuálnej dostupnosti titulu a/alebo hyperlink k záznamu v katalógu.



Je niekoľko spôsobov ako upresniť vyhľadávanie. Najjednoduchším spôsobom je zužovanie výsledkov
použítím rôznych kritérií a filtrov nachádzajúcich sa po ľavej strane zoznamu výsledkov. Tu stačí vybrať filtre
či kritériá odpovedajúce danej požiadavke. Pri každom kritériu sa zobrazujú aj hodnoty v konkrétnom
zozname výsledkov. Kliknutím na „Zobraziť ďalšie“ zobrazíte až 50 najčastejšie sa vyskytujúcich hodnôt v
rámci danej požiadavky.



Pri použití filtra sa vybraná hodnota vždy zobrazí vo vrchnej časti ľavého stĺpca. Každé z využitých kritérií je 
možné opäť odstrániť kliknutím a symbol     napravo od vybraného kritéria. Ak je k dispozícii plný text, tak sa 
potom odkaz znovu zobrazuje pod základnými informáciami o dokumente, a to bez ohľadu na pôvod zdroja.



Podrobný záznam dokumentu, ktorý možno zobraziť kliknutím na názov dokumentu vyzerá ako na obrázku.
Prípadné odkazy k plnému textu nájdete v ľavej strane okna. V prípade záznamu z katalógu knižnice tu
nájdete hyperlink do katalógu. Ak je k dispozícii viac kópií tej istej knihy, nájdete o tom informácie v tabuľke v
spodnej časti okna. V pravej strane okna sa nachádzajú nástroje pre ďalšie spracovanie dokumentu, napr.
odoslanie emailom, trvalý odkaz alebo export do citačného manažéra.



Plný text dokumentu (ak sa nachádza vo formáte PDF na platforme EBSCOhost a nedochádza k
prelinkovaniu do ďalších platforiem) vyzerá, tak ako je to znázornené na obrázku. V ľavej strane okna
nájdete hyperlinky do ďalších článkov v rámci rovnakého vydania daného časopisu. V pravej časi sú rovnaké
nástroje na spracovanie dokumentov ako v okne podrobného záznamu.



Kedykoľvek počas vyhľadávania môžete zvoliť odkaz v pravom hornom rohu k získaniu informácií o
viacerých možnostiach vyhľadávania.



Pre viac informácií navštívte stránku podpory 
používateľov EBSCO Support Site:

http://support.ebscohost.com

Předvádějící
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