JSTOR = Journal Storage

-

víceoborová plnotextová databáze časopisů anglo-americké provenience

-

zpřístupňuje retrospektivně časopisy od prvního čísla až po embarga vydavatelů
(tzv. moving walls) 3 – 5 let od vydání posledního čísla

-

člení se do několika kolekcí, na Mendelově univerzitě (MENDELU) jsou
přístupné tyto:

Arts & Sciences IV - Obsahuje kolekce Business I a II
Business III Collections
Mathematics & Statistics

Databáze je přístupná bez nutnosti přihlášení z každého počítače zapojeného do místní sítě
MENDELU na adrese http://www.jstor.org. Pro přístup z počítače mimo síť MENDELU je
nutné zadat na stránkách databáze uživatelské jméno a heslo do systému UIS. Seznam všech
dostupných databází na MENDELU včetně JSTOR najdete zde:
http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze.

JEDNODUCHÉ
VYHLEDÁVÁNÍ
- do vyhledávacího
pole zapište hledané
slovo nebo frázi a
stiskněte „Search“.

Pro zpřesnění
vyhledávacího dotazu
můţete vyuţít těchto
operátorů:
Operátor v příkladu
money AND life
money OR life
money NOT life
“money in life“
price AND (money OR life)
ti: “Money of the World“
au: “John Brown“

“money in life“~5
solzenicyn~
money OR life^7
pri?e
pri*
price&

Význam
vyhledá články, které obsahují oba termíny
najde články, které obsahují alespoň jeden ze zadaných termínů
vyloučí články obsahující termín následující po NOT
vyhledá přesnou frázi v uvozovkách
závorky umožňují určit pořadí, ve kterém budou termíny kombinovány
zkratka ti: umožnuje vyhledávat v názvech článků
vyhledá autora článku
umožňuje nalézt termíny, které jsou od sebe vzdálené n (v tomto případě 5)
slov
najde slova s podobným hláskováním
^ určuje důležitost vyhledávaného termínu, (výraz „life“ jsme vyhodnotili jako
7krát důležitější než výraz „money“)
? nahradí jeden znak, (podle příkladu nalezneme price, pride, prime atd.)
* nahradí více znaků, (principal, price, pricing…)
& umožňuje vyhledat množná čísla vyhledávaného výrazů, (prices, price)

POKROČILÉ
VYHLEDÁVÁNÍ

„Advanced Search“

V pokročilém vyhledávání lze
dotaz omezit podle:
- jazyka dokumentu
- data vydání
- typu dokumentu
- názvu článku
- oborového zaměření

S pomocí „Citation Locator“
dokáţete VYHLEDAT KONKRÉTNÍ
ČLÁNEK, pokud znáte jeho
bibliografické údaje. Po vyplnění
příslušných kolonek údaje odešlete
stisknutím tlačítka „Search“

Nevíte co přesně hledáte?
Vyuţijte PROHLÍŢENÍ
podle:
- oborů
- titulů
- vydavatelů

Půlené kolečko
značí, ţe se
dostanete jen
k dílčím informacím
(např. nedostanete
se k plnému textu,
ale umoţní Vám
nahlédnout alespoň
do obsahu).
Šipka odkazuje
k externímu zdroji.

S hvězdičkou se
dostanete nejdále
k citaci, popřípadě
k titulnímu listu.

Ikona odškrtnutí
Vás dovede aţ
k plnému textu.

Tyto ikony u výsledků
vyhledávání Vás informují
o dostupnosti dokumentů.

REGISTRACE

PŘIHLÁŠENÍ

Abyste ušetřili čas, můţete si
zřídit VLASTNÍ ÚČET, kam lze
ukládat výsledky vyhledávání,
záznamy, které ještě budete
potřebovat apod.
Poprvé se musíte zaregistrovat,
při příštích vstupech uţ se stačí
jen přihlásit.

Radost z vyhledávání Vám přeje

ICUK

