
Stručný návod na vyhledávání 

na platformě OvidSP 3.0 



Vstup do databáze 

1) Vybereme databázi(-e), ve které(-ých) chceme vyhledávat 

2) Pokračujeme "Selected resource(s)" 
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Vytvoření nebo vstup do "My Account" 

"My Account" – zde si můžeme vytvořit vlastní účet nebo se opětovně přihlásit 

na již vytvořený účet 



Vytvoření nebo vstup do "My Account" 

1) "Create a new Personal Account" – zde si můžeme vytvořit vlastní účet 

2) Opětovné přihlášení se do účtu 
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1) Při správném přihlášení se nám objeví naše jméno a název instituce 

2) "Search" – návrat na obrazovku vyhledávání (viz dále) 

3) "My Workspace" – zde jsou uloženy "My Searches" (předchozí vyhledávací 

profily) a "My Projects" (viz dále) 
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Tato záložka nám umožňuje různé způsoby vyhledávání záznamů 

Search 



1) "My Projects" – záložka, kde najdeme své vybrané záznamy na určitá 

témata, která jsme si uložili  

2) "Manage Projects" – zde spravujeme záznamy, které jsme si uložili 

My Workspace 
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"My Searches & Alerts" – zde máme vyhledávací profily, které jsme si 

vytvořili a uložili  

My Workspace 



V "Search Fields" – "Show All" vybereme pole, která chceme prohledávat. 

Search Fields – nastavení prohledávaných polí 



V "Search Fields" – "All Fields" vybereme pole, která chceme zařadit 
do "My Fields" pomocí + (Add to My Fields). 

Nastavení prohledávaných polí do My Fields 



Po označení se + mění na – a pole se objeví v "My Fields" (viz další strana) 

Nastavení prohledávaných polí do My Fields 



1) Zařazené pole do "My Fields" 

2) V "My Fields" si pak mohu ještě libovolně zvolit, zda chci hledat ve všech 

označených polích nebo např. jen v názvu (ti = Title) a klíčových slovech 

(bt = Broad Terms, sh = Subject Headings) 
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PROHLEDÁVANÁ POLE:  

HEADING WORDS (HW) 

 SH (subject headings) 

  slova nebo sousloví obsažená v CAB Tezauru 

  slova nebo sousloví, která nejsou obsažena v OD a GL  

  např. Pinus v OD  pines v SH 

   forest soils v SH 
 

OD (organism descriptor)  

  hl. taxonomické názvy 

  např. Cervus elaphus, red deer, Pinus  



PROHLEDÁVANÁ POLE:  

HEADING WORDS (HW) 

 ID (identifier) 

  slova nebo sousloví, nové názvy druhů, které nejsou součástí 

(zatím) CAB Tezauru přiřazená indexátorem dokumentu 

  např. silver birch (Betula verrucosa = bříza bradavičnatá) 
 

 BT (broad terms) 

  nadřazené názvy pro OD a GL 

  např. Pinus v OD Pinaceae, plants v BT 

   Czech Republic v GL Central Europe. Europe v BT 
 

GL(geographic location) 

  země a jejich části, územní celky 

  např. Italy, Sicily ; Corsica, France, Mediterranean Sea ; 

 Germany, Saxony 



Tezaurus a jeho použití 

 V "Search Tools" – Thesaurus si lze ověřit, zda hledané pojmy mají 

synonyma, nadřazené a podřazené pojmy 

 Hledáme pojem grazing land – pastvina 



Vysvětlení základních pojmů z tezauru 

 Tezaurus (angl. thesaurus) je soubor výrazů vyjadřujících 
synonymické, hierarchické a další vztahy a závislosti, jehož funkcí je 
poskytnutí předem vytvořeného kontrolovaného slovníku pro ukládání 
a vyhledávání informací. [ČSN ISO 8777-1996:3.20]  

 

 Broad terms (BT) – hierarchicky nadřazený deskriptor  

 Narrower terms (NT) – hierarchicky podřazený deskriptor 

 Related terms (RT) – asociovaný deskriptor (souvisí                  
s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah 
ekvivalence ani hierarchie) 

 Used for – ekvivalentní vztah (viz též) 



Tezaurus databáze CAB ABSTRACTS 

Grazing land je v klíčových slovech databáze zapsáno jako: 

 grazing lands (used for) jako viz k pastures.  

Podřazené pojmy jsou pak irrigated pastures nebo mixed pastures. 

Z příbuzných pojmů lze ještě použít grasslands – i tak někdy označeny 

v angl. pastviny  

 



Návrat přes "Main Search Page" zpět do vyhledávání 



1) Vepíšeme hledané pojmy oddělené booleovským operátorem or (např. 

grassland or grasslands or "grazing land" or "grazing lands" or pasture 

or pastures) 

2) Dáme vyhledat (Search) 

Vyhledávání – "Search Fields" 
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1) Vyhledané záznamy pro dotaz: 

 grassland or grasslands or "grazing land" or "grazing lands" or 

pasture or pastures 

2) Na obrazovce se posuneme dolů k zobrazení vyhledaných záznamů 

(viz další strana) 
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Vyhledané záznamy 



"Customize Display" – nastavení polí, které chci zobrazit při prohlížení 

záznamů 

Nastavení "Customize Display" 



"Select Fields" – zde zvolíme pole záznamů, která se mají při prohlížení 

zobrazovat 



 Nastavíme doporučená pole pro zobrazení při prohlížení vyhledaných 

záznamů. 

 Pole gl ("Geographic Location") – nastavujeme tehdy, kdy hledáme 

záznamy pro určitou geografickou oblast (např. Czech Republic) 

1) Pokračujeme "Save" 
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"Save Changes" – potvrdíme nastavená pole pro prohlížení. Protože jsme 

přihlášení (Logged) na svůj účet, při znovupřihlášení do databáze se 

zachovají nastavená pole pro prohlížení. 



 Vzhled záznam po nastavení polí ("Select Fields"), která chceme mít 

zobrazena při jejich prohlížení 



1) Do řádku pro vyhledávání vepíšeme další hledaný pojem (fire or fires) 

2) Dáme "Search" 

Vyhledání dalších pojmů a jejich kombinace 
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1) Vyhledané pojmy, které chceme kombinovat pomocí Booleovských 

operátorů, označíme. 

2) Kombinujeme pomocí AND nebo OR 
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Vyhledané záznamy 

Mnoho záznamů  zpřesníme pomocí dalších klíčových slov 



Vyhledané záznamy po zpřesnění 



Advances Ovid Search 

1) Hledané výrazy zapíšeme do řádku do oboustranné závorky, dáme tečku 

a napíšeme zkratky polí, která se mají prohledávat, např. ("grazing land" 

or "grazing lands" or pasture or pastures).ti,sh,id,bt 

2) Zkontrolujeme, aby NEBYLO zaškrtnuto "Map Term to Subject Heading" 

3) Dáme "Search" 
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 Vyhledané záznamy můžeme seřadit ("Sort By:"), např. dle data publikování 

("Year of Publication") 



 1) "Hide Tools" = skrytí levého sloupce  

 2) "Show Tools" opětovné zobrazení levého sloupce 
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Uložení profilu 

 Uložit profil ("Save Search History") lze jen tehdy, pokud máte vytvořen svůj 

"Personal Account" a jste do něho přihlášeni 



1) Do "Search Name" napíšeme název profilu 

2) V "Type" zvolíme jak dlouho se má profil uchovat  

3) Profil uložíme 
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Zobrazení námi uložených profilů vyhledávání – "View Saved" 

(Lze jen při předchozím přihlášení do vlastního účtu – "Personal Account") 



Časové omezení záznamů 

V "Additional Limits" lze nastavit další omezení u hledaných záznamů, 

např. rok(y), ze kterých mají být vyhledané záznamy 



1) Nastavíme roky, ze kterých mají být vyhledané záznamy 

2) Vybereme a označíme dotaz, který má být časově omezen 

3) Pokračujeme "Limit A Search" 
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Vyhledané záznamy z nastavených let 



Označování záznamů 

1) Vybrání (zrušení výběru) záznamu 

2) K vybraným záznamům si  můžeme připsat vlastní  poznámku 

("+Annotate"), která se nám uloží společně s danou citací (Lze jen při 

předchozím přihlášení do vlastního účtu – "Personal Account") 
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Zobrazení jen vybraných záznamů 

"Select Only" – zobrazení jen vybraných záznamů.  

 V závorce máme počet záznamů, které jsme vybrali. 



Ukládání vybraných záznamů 

Zvolíme "Export" a objeví se nám "Export Citation List" (viz další strana) 

 



Ukládání vybraných záznamů 

"Export To" – vybereme formát ukládaných záznamů. Můžeme je ukládat 

buď v různém formátu textových dokumentů (BRS/Tagged, txt, 

Microsoft Word, ...) nebo ve formátu nadstavbových programů 

(EndNote, RefWorks, ProCite, ...) 



Ukládání vybraných záznamů 

1) "Select Fields" – zde můžeme nastavit vlastní pole, která chceme 

u záznamů uložit (viz další strana) 

2) Zkratky polí, která jsme zvolili pro ukládání u vybraných záznamů 
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Doporučená pole pro ukládání záznamů 

Vybereme pole, která chceme ukládat u jednotlivých záznamů a dáme 

"Save" 



Ukládání vybraných záznamů 

1) K ukládaným záznamům si můžeme uložit i profil, podle kterého jsme 

hledali dané téma – "Search History" 

2) "Export Citation(s)" – uložení záznamů 
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FORMÁTY UKLÁDANÝCH ZÁZNAMŮ 

Microsoft Word   
1.  

Soil seed banks confer resilience to savanna grass-layer plants during seasonal disturbance.   

Scott, K.  Setterfield, S.  Douglas, M.  Andersen, A.  

Acta Oecologica. 2010. 36: 2, 202-210. 48 ref.   

[Journal article]  

An understanding of soil seed bank processes is crucial for understanding vegetation dynamics, particularly in ecosystems 

experiencing frequent disturbance. This paper examines seed bank dynamics in a tropical savanna in northern 

Australia, an environment characterised by frequent fire and highly seasonal rainfall.  

Institution 

School of Environmental and Life Sciences, Charles Darwin University, Darwin, NT 0909, Australia. 

E-mail Address 

kenneth.scott@hotmail.com; samantha.setterfield@cdu.edu.au; michael.douglas@cdu.edu.au; alan.andersen@csiro.au 

Publisher 

Elsevier Ltd 

Digital Object Identifier 

http://dx.doi.org/10.1016/j.actao.2009.12.007 

Descriptor Index 

ecological disturbance.  fires.  grasslands.  savannas.  seed banks.  seed germination.  species richness.  temporal variation.  

tropics. 

Identifiers 

Australian Northern Territory, Northern Territory of Australia, tropical countries, tropical zones 

Language 

English 



FORMÁTY UKLÁDANÝCH ZÁZNAMŮ 

.TXT   
<1> 

Author 

  Scott, K.; Setterfield, S.; Douglas, M.; Andersen, A. 

Institution 

  School of Environmental and Life Sciences, Charles Darwin University, Darwin, NT 0909, Australia. 

E-mail Address 

  kenneth.scott@hotmail.com 

  samantha.setterfield@cdu.edu.au 

  michael.douglas@cdu.edu.au 

  alan.andersen@csiro.au 

Title 

  Soil seed banks confer resilience to savanna grass-layer plants during seasonal disturbance. 

Source 

  Acta Oecologica. 2010. 36: 2, 202-210. 48 ref.  

Publisher 

  Elsevier Ltd 

Abstract 

  An understanding of soil seed bank processes is crucial for understanding vegetation dynamics, particularly in ecosystems 

experiencing frequent disturbance. This paper examines seed bank dynamics in a tropical savanna in northern 

Australia, an environment characterised by frequent fire and highly seasonal rainfall 

Digital Object Identifier 

  http://dx.doi.org/10.1016/j.actao.2009.12.007 



FORMÁTY UKLÁDANÝCH ZÁZNAMŮ 

Reprint/Medlars 
<1. > 

AU  - Scott, K. 

AU  - Setterfield, S. 

AU  - Douglas, M. 

AU  - Andersen, A. 

IN  - School of Environmental and Life Sciences, Charles Darwin University, Darwin, NT 0909, Australia. 

MA  - kenneth.scott@hotmail.com 

MA  - samantha.setterfield@cdu.edu.au 

MA  - michael.douglas@cdu.edu.au 

MA  - alan.andersen@csiro.au 

TI  - Soil seed banks confer resilience to savanna grass-layer plants during seasonal disturbance. 

SO  - Acta Oecologica. 2010. 36: 2, 202-210. 48 ref.  

PU  - Elsevier Ltd 

AB  - An understanding of soil seed bank processes is crucial for understanding vegetation dynamics, particularly in ecosystems experiencing 

frequent disturbance. This paper examines seed bank dynamics in a tropical savanna in northern Australia, an environment characterised 

by frequent fire and highly seasonal rainfall 

DO  - http://dx.doi.org/10.1016/j.actao.2009.12.007 

MH  - ecological disturbance 

MH  - fires 

MH  - grasslands 

MH  - savannas 

MH  - seed banks 

MH  - seed germination 



FORMÁTY UKLÁDANÝCH ZÁZNAMŮ 

BRS/Tagged  
<1> 

AU Scott, K.  Setterfield, S.  Douglas, M.  Andersen, A. 

IN School of Environmental and Life Sciences, Charles Darwin University, Darwin, NT 0909, Australia. 

MA kenneth.scott@hotmail.com; samantha.setterfield@cdu.edu.au; michael.douglas@cdu.edu.au; alan.andersen@csiro.au 

TI Soil seed banks confer resilience to savanna grass-layer plants during seasonal disturbance.  

SO Acta Oecologica. 2010. 36: 2, 202-210. 48 ref.  

PU Elsevier Ltd 

AB An understanding of soil seed bank processes is crucial for understanding vegetation dynamics, particularly in ecosystems experiencing 

frequent disturbance. This paper examines seed bank dynamics in a tropical savanna in northern Australia, an environment characterised 

by frequent fire and highly seasonal rainfall. In particular, we examine the contribution of seed bank processes to the high level of 

resilience shown by grass-layer vegetation in relation to fire. We assess the spatial congruence between seed bank composition and extant 

vegetation, document temporal variation in the germinable seed bank over the annual dry season, test the effects of laboratory-applied 

heat and smoke treatments on seed germinability, and determine the effect of experimental fires on seed bank composition. Although 

dominant species were shared, the composition of the germinable seed bank was significantly different to that of extant vegetation, with 

approximately half the extant species not being detected in the seed bank.  

DO http://dx.doi.org/10.1016/j.actao.2009.12.007 

DE ecological disturbance.  fires.  grasslands.  savannas.  seed banks.  seed germination.  species richness.  temporal variation.  tropics. 

ID Australian Northern Territory, Northern Territory of Australia, tropical countries, tropical zones 

LG English 

PT Journal article 

UR http://www.sciencedirect.com/science/journal/1146609X 

IS 1146-609X 

YR 2010 



Uložení záznamů 



Uložení záznamů 



Další funkce – Keep Selected 

"Keep Selected" – vybrané záznamy se "zařadí" do vaší "Search History" 



Další funkce – Keep Selected 

"Keep Selected" – vybrané záznamy zařazené do "Search History" 



Další funkce – Add to My Projects 

"Add to My Projects" – vybrané záznamy si můžeme také uložit jako tzv. My 

Projects na serveru společnosti OVID s možností přístupu po přihlášení se 

na svůj účet odkudkoliv 



Další funkce – Add to My Projects 

"Add to My Projects" – vybrané záznamy si můžeme také uložit jako tzv. My 

Projects na serveru společnosti OVID s možností přístupu po přihlášení se 

na svůj účet odkudkoliv 

1) Záznamy, které chceme uložit jako "My Projects", musí být označeny 

2) "Add to My Projects"  
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Další funkce – Add to My Projects 

1) "An Existing Project" - po rozkliknutí si můžeme zobrazit své dříve uložené 

"My Projects" (pokud už máme) 

2) "A New Project"       "Project Name" – vepíšeme název svého tématu.  

 Do "Project Description" můžeme vložit i krátký popis 

3) "Add Item(s)" 
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Další funkce – Add to My Projects 

Po uložení záznamů do "My Projects" můžeme:   

1) okno uzavřít – "Close Window" 

2) přejít k uloženým "My Projects" 
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Další funkce – Add to My Projects 

1) "Manage Projects" – jednotlivá uložená témata si můžeme zobrazit 

(kdykoliv a kdekoliv) a dále s nimi pracovat  

2) Popis "My Projects", který jsme vytvořili při ukládání 

1 
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Find Citation 

Hledáme-li určitou citaci a neznáme všechny údaje,                                    

např. od autora M. Craina, který publikoval v Acta Horticulturae 

Při zadávání dotazu: 

1) známe přesný název publikace nepoužijeme "Truncate Name" 

2) pro vyhledávání použijeme JEN příjmení autora (Crain)  použijeme 

"Truncate Name" 

3) Dáme "Search" 
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Nalezen 1 konkrétní záznam pro autora Crain v Acta Horticulturae 


