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EBSCO Discovery Service 
EBSCO Discovery Service poskytuje každému uživateli jednoduchý, avšak výkonný nástroj pro přístup ke 
všem informačním zdrojům knihovny, a to skrze jednotné rozhraní. Toho je docíleno sklízením 
metadat, jak z interních knihovních zdrojů, tak také ze zdrojů externích (od databázových center). Jejich 
kombinace zajišťuje vytvoření pre-indexované služby, která nemá, co do obsahu a rychlosti, obdoby. 
Ačkoliv množina takto zahrnutých dokumentů může být obrovská z hlediska celkového počtu a 
pokrytých témat, díky lokální indexaci (na serverech EBSCOhost®) umožňuje výjimečně rychlou odezvu 
při vyhledávání. Víme, že každá instituce je jiná - EBSCO Discovery Service proto nabízí širokou škálu 
možností přizpůsobení. Kromě správy kolekcí prohledávatelných metadat je to také přizpůsobitelné 
grafické rozhraní a možnosti, které bude mít koncový uživatel k dispozici. Všechny uvedené funkce jsou 
založeny na výkonné vyhledávací platformě EBSCOhost známé a hojně využívané nejen mezi vědeckou 
komunitou na celém světě.  

Co EBSCO Discovery Service obsahuje 
- Nejobsáhlejší bibliografická databáze detailních metadat 
- Jednotné rozhraní pro: 

o Všechny dostupné databáze 
o Volně dostupné zdroje 
o Knihovní katalog 
o Institucionální repozitáře 

- Možnost prohledávání napříč plným textem 
- Do velké míry přizpůsobitelné rozhraní 
- Jednoduchý přístup k veškerému plnotextovému obsahu jedním kliknutím myši (bez nutnosti 

vyhledávat na několika odlišných platformách) – výsledky ze všech zdrojů se zobrazují v jednom 
seznamu výsledků 

Poznámka: Vzhledem k  možnostem přizpůsobení EBSCO Discovery Service každé instituci na míru se 
bude Vámi využívané rozhraní od ostatních do určité míry lišit.  

 

Systémové požadavky 

Aby bylo možné efektivně využívat všechny funkce EBSCOhost platformy, minimální systémové 
požadavky jsou následující:  

- internetový prohlížeč Internet Explorer 10.0 nebo novější, Firefox, Google Chrome a Safari 
vyžadují vždy nejnovější verzi nebo verzi předcházející té nejnovější 

- nainstalovaný Adobe Reader® nebo jiný software pro otevření stažených plných textů v PDF  

- doporučené rozlišení pro práci s EBSCOhost je 1024 x 768 

Obsah uživatelského manuálu 

Tento manuál svým obsahem pokrývá unikátní funkce rozhraní EBSCO Discovery Service a zároveň 
rozhraní EBSCOhost. Všechny uživatelské manuály jsou ke stažení na webových stránkách oddělení 
technické podpory EBSCO: http://support.ebsco.com/.  

http://support.ebsco.com/training/resources.php
http://support.ebsco.com/
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Vlastní nastavení 

Základní nastavení v sekci Předvolby/Nastavení (Preferences) Vám umožňují ovlivňovat, jak bude 
vypadat seznam výsledků EBSCO Discovery Service. Předvolby, které si nastavíte, můžete využívat i při 
kterémkoliv dalším vyhledávání, přihlásíte-li se k osobní schránce My EBSCOhost. Jakmile se přihlásíte 
do Vaší osobní schánky , tato nastavení se k ní automaticky uloží a při dalším přihlášení budou použita. 

Nastavení předvoleb EBSCO Discovery Service: 

1. Na kterékoliv obrazovce v EBSCO Discovery Service klikněte na Předvolby/Nastavení (Preferences) 
v horní liště stránky po pravé straně.  

 

 

 

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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2. Obecná nastavení – Vyberte si jazykové rozhraní a možnosti automatického dokončování slov 

• Jazyk (Language) – Zvolte, jaké jazykové rozhraní budete pro své vyhledávání využívat: 
angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, čeština, slovenština, 
ruština, korejštína, japonština, zjednodušená/tradiční čínština, turečtina, řečtina, polština, 
arabština, thajština,... 

• Automaticky dokončovat návrhy klíčových slov – V průběhu vpisování klíčových slov do 
vyhledávacího řádku, se budou návrhy klíčových slov zobrazovat v seznamu pod vyhledávacím 
políčkem (Možnost nastavit Zapnuto nebo Vypnuto). 

• Při neúspěšném dotazu spustit vyhledávání SmartText – Jestliže je tato funkce povolena 
administrátorem, můžete nastavit, aby vyhledávání pomocí funkce SmartText Searching bylo 
spuštěno vždy, pokud nenaleznete žádný relevantní dokument.  

3. Zobrazení seznamu výsledků – vyberte si jak bude vypadat váš seznam výsledků 

• Formát – Zvolte, jak podrobný popis bude obsahovat každý záznam nalezeného dokumentu na 
seznamu výsledků (standardní, pouze titul, stručný, podrobný)  

• Náhled obrazového materiálu v publikaci – Náhledy ilustrací a obrazových materiálů 
v nalezených publikacích můžete buď zapnout nebo vypnout (Dostupnost této funkce se liší dle 
jednotlivých databází)   

• Počet výsledků na stránku – Tato funkce umožňuje určit, kolik výsledků se bude na každé 
stránce (seznam výsledků a vlastní složka) zobrazovat (možnosti: 5, 10, 20, 30, 40 or 50). 

• Seřadit dle – Nastavte, podle jakého kritéria budou nalezené výsledky řazeny. Na výběr je řazení 
dle relevance, či dle výchozího nastavení (nastavení je následně platné pro seznam výsledků). 

• Rozvržení stránky – možnost zvolit, kolik panelů se bude na seznamu výsledků zobrazovat.  

4. Tisk, odeslání e-mailem, uložení, export – Základní nastavení pro funkce tisku, odesílání článků a jejich 
záznamů prostřednictvím e-mailu, ukládání a export do bibliografických manažerů  

Výchozí formát – Zvolte, jak podrobný bude záznam článku, se kterým pracujete  

• Standardní formát pole – základním nastavením je „Podrobná citace a abstrakt". Z dalších 
možností lze zvolit následující:  

▪ Stručná citace – bude vytvořena a vytisknuta pouze stručná citace 

▪ Stručná citace a abstrakt – bude vytisknuta pouze stručná citace s abstraktem   

▪ Podrobná citace a abstrakt – bude vytisknuta podrobná citace s abstraktem 

• Formát citace – Pokud chcete zvolit jeden konkrétní výchozí citační formát, vyberte jej 
z následující nabídky:  

▪ AMA - American Medical Association  
▪ APA - American Psychological Association  
▪ Chicago/Turabian Author - Date  

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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▪ Chicago/Turabian Humanities 
▪ Harvard  
▪ MLA - Modern Language Association  
▪ Vancouver/ICMJE  

• Vlastní formát citace – V tomto případě můžete vybrat, jaká pole budou pro popis dokumentu 
při výstupu použita. 

• E-mail od – Při odesílání článků prostřednictvím e-mailu bude Vámi zadaná adresa použita jako 
adresa odesílatele. Výchozí adresou je ephost@epnet.com. Pokud nezadáte jinou, při odesílání 
článku e-mailem bude pole odesílatele předvyplněno touto adresou.   

• Odeslat e-mail příjemci – Toto pole je ve výchozím nastavení prázdné. Pokud chcete, aby toto 
pole bylo automaticky vyplněno Vaší e-mailovou adresou, zadejte ji zde. Lze vepsat i více adres, 
které postačí oddělit středníkem. 

• Formát e-mailu – Formát, ve kterém budou e-maily odesílány. 

• Nastavení exportu – Nalezené dokumenty a jejich záznamy mohou být jednoduše exportovány 
do Vašeho bibliografického manažeru (např. RefWorks, EndNote, ProCite, aj.). O tom, zda je 
funkce exportu přístupná, rozhoduje administrátor knihovny.  

▪ Uložit citace do souboru ve formátu – Vyberte výchozí bibliografický manažer, pro který 
bude výstupní soubor formátován nebo pouze formát souboru s citacemi jako např. XML 
nebo CSV. 

 

▪ Odeslat e-mailem soubor s citacemi ve formátu – Vyberte výchozí bibliogracický 
manažer, pro který bude formátován soubor pro posílání exportovaných záznamů e-
mailem nebo vyberte formát souboru s citacemi jako např. XML nebo CSV. 

5. Potvrďte tlačítkem Uložit. Pokud jste se předtím nacházeli na seznamu výsledků, budou změny 
provedeny ihned. V jiném případě je nutno se nejdříve na seznam výsledků přesunout, aby bylo možné 
vidět provedené změny.  

 

http://support.ebsco.com/training/resources.php
mailto:ephost@epnet.com


 

EBSCO Discovery Service uživatelská příručka 8 
©EBSCO Information Services | Poslední aktualizace: březen, 2018 
http://support.ebsco.com/training/resources.php 

Přístup bez přihlášení 

Přístup bez přihlášení umožňuje neautentizovaným uživatelům vyhledávat napříč celým fondem EDS profilu 
dané instituce. Pokud vyhledáváte jako neautentizovaný uživatel:  

• Můžete vyhledávat ve veškerém obsahu EBSCO Discovery Service 
• Můžete prohlížet podrobné záznamy dokumentů a v reálném čase zjišťovat u reálných jednotek jejich 

aktuální dostupnost ve fondu knihovny.  
• Musíte se přihlásit pro zobrazení plného textu z databází dostupných v knihovně. 
• Musíte se přihlásit pro možnost tisku, odesílání e-mailem, ukládání článků a jejich export. 
• Musíte se přihlásit pro zobrazení výsledků z integrovaného vyhledávání. 

Pokud přistupujete do EDS jako nepřihlášený uživatel, odkaz pro přihlášení Vám bude vždy k dispozici poblíž 
vyhledávacího pole. Také budete vždy vyzváni k přihlášení, pokud kliknete na titul nalezeného záznamu nebo 
odkaz k plnému textu.  

Pro vyhledávání jako nepřihlášený uživatel: 

Poznámka: Pokud to Vaše instituce umožňuje, lze vyhledávat a proprohlížet záznamy i jako nepřihlášený 
uživatel/host. V závislosti na volbě Vaší instituce může být Vyhledávání pro nepřihlášené uživatele přístupné 
také prostřednictvím vyhledávacího pole umístěného na webových stránkách knihovny. Zobrazí se upozornění, 
viz červený rámeček. 

 

1. Zadejte klíčová slova do vyhledávacího pole a klikněte na Hledat. 

 

 

 

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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2. Vyhledané záznamy se zobrazí v následujícím seznamu výsledků. 

 

Prohlížení výsledků jako nepřihlášený uživatel 

• Některé výsledky mohou být zobrazeny pouze autentizovaným uživatelům. Klikněte na odkaz Přihlásit se 
a zadejte své přihlašovací údaje. Poté se Vám zpřístupní veškerý dostupný obsah. 

 

 

 

 

• Pokud kliknete na odkaz pro zobrazení plného textu dokumentu, budete požádáni o přihlášení.  

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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• Na stránce Podrobného záznamu dokumentu z knihovního katalogu můžete okamžitě vidět, zda je kniha 
dostupná na pobočce. 

  

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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Změna jazykového rozhraní 
Jak změnit jazyk 

Pokud je tato funkce povolena administrátorem stránek, je možné změnit jazykové rozhraní dle výběru 
z několika jazyků: 
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Změna jazyku rozhraní: 

1. Najeďte myší na odkaz Language v pravé části horního panelu a vyberte konkrétní jazyk z nabídky, která 
se po přejetí myší objeví, viz předchozí stránka. Druhou možností je přes odkaz Předvolby/Nastavení. 
V případě, že jste přihlášeni k osobní schránce My EBSCOhost, bude si systém Vaše preference 
pamatovat i při příštím přihlášení. 

 

2. Vyberte ze seznamu konkrétní jazyk jedním kliknutím. Stránka se automaticky aktualizuje již ve 
zvoleném jazyku. 

Využíváte-li osobní složku My EBSCOhost, můžete pro své vyhledávání zvolit libovolný jazyk jako výchozí. 
Pokaždé, když se přihlásíte, zobrazí se rozhraní automaticky ve vybraném jazyce. 

 

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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Pro nastavení výchozího jazykového rozhraní: 

1. Přihlaste se do schránky My EBSCOhost 

2. Klikněte v horním panelu na Předvolby/Nastavení (Preferences).  

3. V Obecných nastaveních (General preferences) vyberte z nabídky jazykové rozhraní 

4. Potrďte tlačítkem Uložit (Save).  

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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Přeložení článku do jiného jazyka 

Výchozím jazykem rozhraní EBSCO Discovery Service je čeština. Pokud administrátor knihovny povolí tuto funkci, 
je možné rovněž přeložit plný text článku do některého z následujících jazyků: 

Poznámka: Tato funkce je dostupná pro dokumenty ve formátu HTML 

• arabština • jazyk Hausa • polština 

• bulharština • hebrejština • portugalština 

• jednoduchá čínština • hindština • jazyk Pashto 

• tradiční čínština • maďarština • rumunština 

• čeština • indonézština • ruština 

• dánština • italština • španělština 

• holandština • japonština • srbština 

• francouzština • korejština • švédština 

• němčina • norština • thaiština 

• řečtina • perština • urdština 

Pro přeložení plného textu článku: 

1. Z podrobného záznamu článku vyberte příslušný jazyk z panelu nabízených jazyků. 

2. Potvrďte tlačítkem Přeložit. Plný text článku je pak automaticky přeložen a zobrazen ve Vámi zvoleném 
jazyku. 

 

 

3. Pro návrat k původní jazykové verzi článku klikněte na Zpět k angličtině. 

Note: Pokud tisknete, odesíláte e-mailem nebo ukládáte plný text dokumentu, bude dokument uložen či 
exportován v originálním jazyce, ve kterém se v databázi nachází. Přeložený plný text lze i přesto uložit při využití 
funkce Tisknout, dostupnou v internetovém prohlížeči. 

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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Vyhledávání v EBSCO Discovery Service 
Okno pro jednoduché vyhledávání umožňuje kromě vyhledávání klíčových slov také využití limiterů, expanderů a 
booleovských operátorů. Jelikož lze EBSCO Discovery Service přizpůsobit každé instituci na míru, mohou se 
některá nastavení od vzhledu Vašeho EDS lišit.  

Vyhledávání: 

1. V okně pro jednoduché vyhledávání zadejte do vyhledávacího pole klíčová slova. 

 

 

2. Můžete také využít omezení vyhledávání jen na určité pole (klíčové slovo, titul nebo jméno autora) 
zakliknutím příslušné volby pod vyhledávacím polem.  

Poznámka:: V případě zakliknutí volby Titul bude provedeno vyhledávání v režimu Logický výraz/Fráze, 
zatímco při zaškrtnutí volby Autor je vyhledáváno v režimu Hledat všechny zadané termíny.  

3. Pokud hodláte využít některý z limiterů či expanderů, klikněte na odkaz Možnosti vyhledávání.  

  

4. Pro vyhledávání můžete využít specifický režim vyhledávání (např. Hledat všechny zadané termíny nebo 
Vyhledávání SmartText). Stejně tak lze využít některého z limiterů, mezi kterými je omezení na 
dokumenty dostupné v plném textu nebo na omezení určitého typu dokumentů. Na druhou stranu lze 
využít expanderu pro zahrnutí příbuzných slov při vyhledávání.  

5. Pro uzavření nabídky Možnosti vyhledávání klikněte znovu na daný odkaz.  

6. Klikněte na tlačítko Hledat. Následně se zobrazí Seznam výsledků. 

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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Vyhledávací pole se zobrazuje nad seznamem výsledků. Vyhledávaná klíčová slova, limitery a expandery jsou 
využity a ponechány pro další použití. Pro změnu parametrů vyhledávání klikněte na Upřesnit vyhledávání pod 
vyhledávacím polem.  

Poznámka: Jestliže využíváte EDS s implementovaným katalogem knihovny, uvidíte u některých nalezených 
záznamů přímo nebo po kliknutí na odkaz Ověření dostupnosti aktuální informaci o dostupnosti daného titulu 
v knihovně. Díky tomu poznáte, zda je titul vypůjčený, nebo zda je v knihovně připraven k výpůjčce.  

 

Pokročilé vyhledávání při použití Možností vyhledávání 

Pro využití možností vyhledávání:  

1. Klikněte na odkaz Rozšířené vyhledávání. (Umístěno pod vyhledávacím polem) 

2. Na obrazovce pro rozšířené vyhledávání vepiště klíčová slova do vyhledávacího pole.  

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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3. Případně lze využít také možnosti omezení vyhledávání na klíčová slova, název dokumentu/titul či jeho 
autora. Zmíněné možnosti se nacházejí níže na stránce.  

Poznámka: V případě zakliknutí volby Název dokumentu bude provedeno vyhledávání v režimu Logický 
výraz/Fráze, zatímco při zaškrtnutí volby Autor je vyhledáváno v režimu Hledat všechny zadané 
termíny. 

4. Vyberte z následujících Možností vyhledávání:  

• Režimy vyhledávání – Vyberte režim pro vyhledávání (např. Hledat všechny zadané termíny, 
Hledat kterýkoli z termínů, aj.) nebo využijte expander k rozšíření vyhledávání zakliknutím 
funkce Včetně příbuzných slov.  

• Omezit výsledky – Omezit výsledky vyhledávání lze dle několika kritérií. Například lze zobrazit 
pouze dokumenty v plném textu, recenzovaná periodika, datum publikování, ...  

5. Potvrďte tlačítkem Hledat. Následně se zobrazí Seznam výsledků. Vyhledávaná klíčová slova, limitery a 
expandery jsou využity a ponechány pro další použití. Pro změnu parametrů vyhledávání klikněte na 
Upřesnit vyhledávání pod vyhledávacím polem.  

Poznámka: Jestliže využíváte EDS s implementovaným katalogem knihovny, uvidíte u některých nalezených 
záznamů přímo nebo po kliknutí na odkaz Ověření dostupnosti aktuální informaci o dostupnosti daného 
titulu v knihovně. Díky tomu poznáte, zda je titul vypůjčený, nebo zda je v knihovně připraven k výpůjčce.  

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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Pokročilé vyhledávání a využití Možností vyhledávání  

Pro pokročilé vyhledávání s možnostmi vyhledávání:  

1. Zvolte Pokročilé vyhledávání (Advanced Search) pod vyhledávacím polem. 

2. Zadejte klíčová slova do vyhledávacího pole.  

 

3. Z rolovací lišty napravo od vyhledávacího pole vyberte, ve kterém selekčním poli (Veškerý text, Abstrakt, 
ISSN) má být klíčové slovo vyhledáváno.  

4. Opakujte kroky 1. - 3. pro druhé a třetí pole (použití všech tří polí není podmínkou).  

5. V rolovací liště nalevo od druhého a třetího vyhledávacího pole vyberte booleovský operátor (AND, OR, 
NOT) pro vyjádření vztahu mezi jednotlivými klíčovými slovy.  

6. Booleovské operátory mohou být také využity v rámci jednoho řádku přímým vepsáním. Např. vepsáním 
následující kombinace od jednoho pole: marketing AND leadership OR change management 

7. Pokud potřebujete více polí pro vyhledávání, klikněte na + „Přidat řádek“. Pro jeho odstranění můžete 

kliknout na odkaz - Odebrat řádek, který se po přidání řádku zobrazí.  

8. Vyberte z následujících Možností vyhledávání:  

• Režimy vyhledávání – Vyberte režim pro vyhledávání (např. Hledat všechny zadané termíny, 
Hledat kterýkoli z termínů, aj.) nebo využijte expander k rozšíření Vašeho vyhledávání 
zakliknutím funkce Včetně příbuzných slov/Použít související slova. 

• Omezit výsledky – Omezit výsledky vyhledávání lze podle  několika kritérií. Například lze zobrazit 
pouze dokumenty v plném textu, recenzovaná periodika, datum publikování, ...  

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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• Speciální podmínky omezení – V některých případech také můžete využít limiterů, které jsou 
součástí specifické databáze. V případě využití speciálního limiteru je tento aplikován pouze na 
dokumenty v odpovídající databázi. 

 

9. Klikněte na tlačítko Hledání. Zobrazí se Seznam výsledků. 
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Historie vyhledávání 

Všechna vyhledávání, které jste provedli během jednoho přihlášení lze zpětně zobrazit a vzájemně kombinovat 
v tabulce Historie hledání / alertů (Search History / Alerts). Zde lze také kromě současné historie vyhledávání 
využívat vyhledávání uložená ve Vaší osobní schránce My EBSCOhost.  

Pro využívání Historie hledání:  

1. Zadejte libovolné klíčové slovo (případně s využitím Možností pro vyhledávání, limiterů a expanderů) a 
potvrďte tlačítkem Hledat.  

2. Klikněte na odkaz Historie hledání (Search history) pod vyhledávacím polem. Tabulka historie 
vyhledávání se zobrazí nad seznamem výsledků. Pro její uzavření opět klikněte na odkaz Historie 
vyhledávání.  

 

3. Historie hledání nabízí následující možnosti:  

• Připojit již provedené vyhledávání jako součást vyhledávání současného – vyberte řádky 
obsahující informace o provedeném vyhledávání a pokud chcete dané vyhledávání připojit, 
zaklikněte políčko na začátku daného řádku. Následně potvďte svou volbu v horní části tabulky 
tlačítkem Vyhledat pomocí operátoru AND (Search with AND) nebo Vyhledat pomocí operátoru 
OR (Search with OR). Konkrétní řádek historie vyhledávání bude přidán k aktuálnímu 
vyhledávacímu poli včetně zvoleného booleovského operátoru pro vyjádření vztahu mezi 
termíny. Potvrďte vyhledávání tlačítkem Hledat. 

 

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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Poznámka: Pokud administrátor knihovny nastavil vymazání vyhledávacího pole po provedení 
vyhledávání, vyhledávací řádek použitý z historie vyhledávání se nezobrazí, avšak na seznamu 
výsledků se zobrazí dokumenty vyhledané dle vybraných podmínek vyhledávání.  

• Kopírovat provedené vyhledávání do Vaší RSS čtečky – Klikněte na ikonu RSS  pro vytvoření 
RSS alertu. Zobrazí se trvalý odkaz (tzv. PermaLink – odkaz, který se v čase nemění a vždy vede 
ke stejnému cíli), který lze zkopírovat a vložit do vlastní RSS čtečky.   

• Zobrazit výsledky již provedeného vyhledávání – Klikněte na Zobrazit výsledky v konkrétním 
řádku tabulky pro zpětné zobrazení výsledků vyhledaných pro daná klíčová slova a možnosti 
vyhledávání. Po kliknutí se zobrazí příslušný seznam výsledků.  

• Zobrazit podrobnosti – Klikněte na odkaz Zobrazit podrobnosti pro zobrazení rozhraní, databází 
a způsobu daného vyhledávání ve Vaší Historii vyhledávání.  

• Revidovat vyhledávání – Klikněte na odkaz Revidovat vyhledávání. Zobrazí se okno pro úpravu 
vyhledávacího dotazu. Jakmile změníte vyhledávací dotaz dle svých potřeb, potvrďte tlačítkem 
Hledat. Zobrazí se Seznam výsledků vůči aktuálnímu vyhledávacímu dotazu.  

4. Konkrétní vyhledávání ve Vaší historii lze jednoduše odstranit zaškrtnutím daného řádku po jeho levé 
straně a následným zvolením tlačítka Odstranit hledání.  

• Tabulka Historie hledání zobrazuje pouze historii pro Vaše prohledávání během aktuálního 
přihlášení. Pouze pokud provedete uložení provedeného vyhledávání, je možné uchovat je i pro 
pozdější přihlášení. Pro ukládání hledání do budoucna je třeba se přihlásit k účtu MyEBSCOhost. 
V opačném případě bude při dalším přihlášení Historie vyhledávání prázdná.   

• Pokud změníte databáze pro vyhledávání, historie vyhledávání zůstává pro dané přihlášení 
uložena (pouze klíčová slova a možnosti vyhledávání, nikoli seznam výsledků).  

• Pokud využíváte dotaz z historie vyhledávání pro jiné databáze, které nepodporují stejné limitery 
a expandery, může se seznam nalezených výsledků lišit.  

• Pokud se nacházíte v jiných databázích, namísto odkazu Zobrazit výsledky se zobrazí možnost 
Spustit znovu. Důvodem je využití jiné databáze, ve které zatím není znám počet nalezených 
dokumentů pro daná klíčová slova a možnosti vyhledávání. Pokud provedete takové 
vyhledávání, aktualizuje se záznam o vyhledávání v tabulce Historie vyhledávání včetně počtu 
nalezených dokumentů.  

• Aktualizovat výsledky lze také v tabulce Historie vyhledávání zaškrtnutím zvoleného vyhledávání 
nalevo od daného políčka a kliknutím na tlačítko Aktualizovat výsledky vyhledávání. 

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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Revize vyhledávání  

1. Klikněte na Revidovat vyhledávání v daném poli u toho vyhledávacího dotazu, který chcete upravit. 

 

2. V okně pro úpravu vyhledávání můžete pozměnit klíčová slova, režim vyhledávání nebo limitery a 
expandery dle nabídky. Dále stačí pouze potvrdit změnu tlačítkem Uložit. 

 

 

3. Po uložení se zobrazí seznam výsledků.  

Jakékoliv změny, které provedete ve svém vyhledávání se projeví v tabulce Historie vyhledávání.  

http://support.ebsco.com/training/resources.php
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Režimy vyhledávání 

V sekcí Možnosti vyhledávání (Search options)existují  čtyři různé režimy, ve kterých může uživatel vyhledávat. 
Vyhledávací režimy lze kombinovat s expandery, jako například zaškrtnutím Včetně příbuzných slov/Použít 
související slova, nebo vyhledávání v plných textech článků.  

 

Vyberte z následujících:  

• Booleovské operátory/fráze – Využívá vyhledávání pomocí booleovských operátorů nebo na základě 
přesné shody klíčových slov posuzovaných jako pevné fráze. Tzv. stop-slova (např. předložky, členy) jsou 
v tomto případě ignorována. 

• Najít všechny zadané pojmy – Automaticky zahrnuje booleovský operátor AND mezi všechna vložená 
klíčová slova (např. web AND accessibility)  

• Najít kterýkoliv pojem – Přidává automaticky booleovský operátor OR mezi všechna vložená klíčová 
slova (např. web OR accessibility)  

• Hledání SmartText Search – V tomto režimu můžete do vyhledávacího pole zkopírovat libovolný text o 
délce až 5 000 znaků (včetně mezer). Vyhledávání využívá sofistikovanou technologii pro analýzu textu a 
nalezení nejrelevantnějších slov pro hledání. Tento vyhledávacírežim je využitelný pro všechny databáze.  

Po kliknutí na Hledání SmartText Search se vyhledávací pole zvětší, aby bylo možné snadno zadat 
souvislejší text. Zkopírujte a vložte libovolný text (například část článku) do vyhledávacího pole, zvolte 
jakýkoliv expander/limiter (není nutné) a potvrďte tlačítkem Hledat. 

Vyhledávání SmartText vyhodnotí zadaný text a provede vyhledávání pouze v záznamech abstrakt. 
V případě, kdy nedojde k nalezení žádného článku, je provedeno vyhledávání v rámci názvů článků. 
Pokud ani tehdy není nalezen žádný dokument, použije systém funkci Najít podobné články v rámci 
předmětových hesel nebo popisů článku. 
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Zobrazování nalezených výsledků Image Quick View  

Pokud se zobrazují nalezené dokumenty Image Quick View Collection skrze hledání v EDS, pak se společně 
s nejrelevantnějšími nalezenými dokumenty zobrazí pod základními informacemi u příslušných článků na 
seznamu výsledků a v podrobném záznamu o dokumentu.  

 

1. Klikněte na náhled konkrétního obrázku pro jeho zobrazení v plném rozlišení. 
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Osobní schránka My EBSCOhost 

Osobní schránka My EBSCOhost Vám umožní jednoduchou správu vyhledaných informačních pramenů ve 
vlastních definovatelných složkách. Mezi přední funkce patří například možnost ukládání dokumentů ze seznamu 
výsledků, tvorba trvalých odkazů k provedenému vyhledávání, které lze také ukládat, dále můžete vytvářet alerty 
vyhledávání1, alerty jednotlivých časopisů2, či vytvářet webové stránky. Vše, co v rámci své osobní schránky 
vytvoříte, zde zůstane, dokud to sami neodstraníte.   

Poznámka:  

Pokud není schránka My EBSCOhost aktivní více jak 18 měsící je automaticky zrušena. 

 

Vytvoření nové schránky My EBSCOhost: 

1. Klikněte na odkaz Přihlásit se (Sign In)  v pravém horním rohu okna kterékoliv obrazovky v EDS. Objeví se 
přihlašovací okno. Zde klikněte na Vytvořit nový účet/schránku (Create a new Account).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Alert vyhledávání [“search alert”] – systém provádí stejné vyhledávání ve stanoveném intervalu a o výsledku informuje 
uživatele 
2 Alert časopisu [“journal alert”] – systém uživatele upozorní o novém vydání daného časopisu 
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2. Pro vytvoření nové osobní schránky My EBSCOhost následně zadejte požadované uživatelské informace. 

 

 

 
3. Vyplňte požadovaná pole a potvrďte tlačítkem Uložit změny (Save Changes) ve spodní části stránky. 

Pokud jsou všechny informace přijaty bez problému, EBSCOhost informuje, že Váš účet byl právě 
vytvořen. 

4.  Dále klikněte na tlačítko Continue, abyste ukončili proces registrace. Poté budete již zůstanete přihlášeni 
dokud se neodhlásíte nebo neopustíte stránky EBSCOhost. 

Ve chvíli, kdy vytváříte Vaši osobní schránku My EBSCOhost, budete požádáni o uvedení Vašeho jména, e-
mailové adresy a unikátního uživatelského jména. Kromě toho je nutné také zvolit kontrolní otázku a odpověď 
na ni. Dále je třeba vytvořit heslo. Tyto poskytnuté údaje jsou poté využity pouze pro Vaši identifikaci při 
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přihlášení a nejsou dále poskytovány třetím stranám. Pro více informací můžete navštívit naši stránku o ochraně 
soukromí (http://support.ebscohost.com/ehost/privacy.html). 

V případě, že zapomenete heslo, můžete pomocí svého uživatelského jména a kontrolní otázky, které jste zadali 
při registraci. přístup do My EBSCOhost obnovit. 

Pro resetování hesla: 

1. Z obrazovky pro přihlášení klikněte na Zapomněli jste heslo? (Forgot your password?) pod tlačítkem 
Přihlásit (Login).  

2. Zadejte Vaše uživatelské jméno a potvrdte tlačítkem Pokračovat (Continue)  Následně budete vyzváni 
k zodpovězení kontrolní otázky, kterou jste zadali při registraci.  

3. Zadejte své nové heslo (pro ověření nutno zadat dvakrát). 

4. Potvrďte tlačítkem Pokračovat. Automaticky zůstanete přihlášeni pod svým novým heslem. 
Doporučujeme si nové heslo někam poznamenat pro budoucí potřebu.  

Pokud jste zapomněli jméno i heslo, lze se stále dostat ke svým přihlašovacím údajům. 

 

Pro obnovení zapomenutého uživatelského jména a hesla.  

1. Na přihlašovací obrazovce klikněte na „Zapomněli jste svoje uživatelské jméno a heslo?“  

2. Na další obrazovce budete vyzváni k zadání svého jména, příjmení a e-mailové adresy. Potvrďte 
tlačítkem Pokračovat. Následně se zobrazí okno pro resetování hesla obsahující Vaše uživatelské jméno.   

3. Systém Vás vyzve, abyste odpověděli na kontrolní otázku, kterou jste zadali při registraci. Po odpovědi již 
stačí dvakrát zadat nové heslo.  

4. Vše je nakonec třeba jen potvrdit tlačítkem Pokračovat. Automaticky pak zůstanete přihlášeni pod svým 
novým heslem. Doporučujeme si nové heslo někam poznamenat pro budoucí potřebu.  
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Informace, které jste zadali při registraci své schránky také můžete kdykoliv aktualizovat.  

Aktualizace schránky: 
1. Přihlaste se do své schránky My EBSCOhost přes odkaz Přihlásit (Login) se v horní liště okna.  

2. Po přihlášení klikněte na odkaz Aktualizovat účet, který se objevil v pravé části horní lišty okna.  

3. Aktualizujte své údaje (např. změnit e-mail) dle potřeby a potvrďte tlačítkem Uložit změny (Save 
Changes). Následně se objeví zpráva potvrzující Vámi provedené změny. 

Poznámka:  Uživatelské jméno nelze měnit. 

 

Uložení vyhledávání 

Pokud je tato funkce zpřístupněna administrátorem Vašeho EDS profilu, je možné vytvářet vlastní 
personalizovanou složku a v rámci té ukládat svá vyhledávání a zobrazovat alerty, ke kterým je možné se později 
vracet. Pro více informací o ukládání vyhledávání jako alertu prosím nalistujte kapitolu Uložení vyhledávání jako 
alert. 

Pro uložení vyhledávání: 

1. Proveďte libovolné vyhledávání. 

2. Klikněte na možnost Historie vyhledávání (Search history). Tam naleznete odkaz Uložit hledání / alerty 
(Save searches/alerts). Po zvolení tohoto odkazu budete přesměrováni do okna pro uložení vyhledávání. 
Pokud nejste přihlášeni, budete nejprve požádáni, abyste tak učinili.  

3. Vložte název a popis Vašeho vyhledávání  

4. U možnosti Uložit vyhledávání jako (Save search as) vyberte z následujících:  

• Uložené hledání (trvale)  

• Uložené hledání (dočasně na 24 hodin)  

• Alert – pokud zvolíte Alert, zobrazí se další možnosti. Více informací naleznete v oddílu Uložení 
vyhledávání jako alertu.  

5. Pro uložení vyhledávání potvrďte tlačítkem Uložit, nebo jej zrušte tlačítkem Storno.Vrátíte se zpět do 
obrazovky Uložit vyhledávání / alerty.  

Vámi uložená vyhledávání a alerty můžete dále také hledat, změnit nebo zrušit    

Pro zobrazení alertu: 

1. Z okna Historie vyhledávání / alerty klikněte na odkaz Zobrazit alerty (View Alerts)v hodním panelu. 

2. Nejste-li přihlášeni, budete v tuto chvíli požádáni, abyste tak učinili.  

3. Zobrazí se okno Uložených Alertů (Saved Alerts). V případě, že zatím nemáte žádný vytvořený alert, 
budete přesunuti do seznamu uložených dokumentů. 

4. Klikněte na Načíst uloženou rešerši pro její zpětné vyvolání. 
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Pro tisk historie vyhledávání: 

1. Z okna Historie vyhledávání / alerty klikněte na Tisk historie vyhledávání (Print search history) Objeví se 
zjednodušená tabulka historie provedených vyhledávání, která je vhodná pro tisk.  

2. V ovládacím panelu internetového prohlížeče zvolte funkci Tisk. Dále již postačí jen zavřít otevřené okno 
kliknutím na křížek v pravém horním rohu okna.  

 

Uložení vyhledávání jako alertu 

Provedená vyhledávání mohou být uložena jako tzv. alerty. Díky nastavenému alertu pak budete automaticky 
informováni prostřednictvím e-mailu o nových výsledcích vyhledávání. Vaše alerty také můžete zpětně 
zobrazovat, měnit a mazat. Uložit vyhledávání jako alert lze dvěma způsoby: 

Uložení vyhledávání prostřednictvím funkce Sdílet: 

1. Proveďte vyhledávání a zobrazte seznam výsledků. 

2. Klikněte na odkaz Sdílet (Share), který se objevuje v pravém horním rohu panelu seznamu výsledků. 
Z nabídky, která se zobrazí, vyberte možnost Alert e-mailem (E-mail Alert). 

 

3. Pokud nejste přihlášeni k osobní schránce My EBSCOhost, budete vyzváni, abyste tak provedli.  

4. Zvolte parametry Vašeho alertu a potvrďte tlačítkem Uložit alert (Save Alert) 
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Po přihlášení se zobrazí zpět okno pro vytvoření alertu. Tentokrát však obsahuje možnosti pro nastavení alertu 
prostřednictvím e-mailu. 

1. Téma (Subject) – obsah tohoto pole bude uveden jako Předmět e-mailu.  

2. E-mail od (E-mail from) – Výchozí adresou je EPAlerts@EPNET.COM. Můžete však adresu změnit dle 
svých potřeb.  
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3. Odeslat e-mail příjemci (E-mail to) – Zadejte e-mailovou adresu, na kterou bude alert odesílán. 
V případě více korespondentů oddělte jednotlivé adresy středníkem.  

4. Skrýt adresy příjemců – Zvolíte-li tuto možnost, adresy, které jste zadali budou uvedeny do tzv. slepé 
kopie (BCC).  

5. Formát e-mailu (E-mail format) – Zvolte, zda bude alert odesílán jako prostý text nebo zda bude 
kódován v HTML  

 

V Obecných nastaveních pak můžete ovlivňovat následující:  

1. Periodicita – Zvolte, jak často bude vyhledávání prováděno.  

• Jednou denně (výchozí)  
• Jednou týdně 
• Čtrnáctidenně 
• Jednou měsíčně 

2. Formát výsledků – Vyberte, v jakém formátu budou výsledky vyhledávání  doručovány.  

• Stručný 
• Podrobný 
• Správce bibliografických dat 

3. Články publikované za posledních – Pro zúžení vyberte z následujících: 

• Jeden měsíc 
• Dva měšíce 
• Šest měsíců 
• Jeden rok 
• Bez omezení (výchozí)   

 

Poznámka: Pro zobrazení všech dostupných možností u alertů můžete také kliknout na Upřesnit nastavení. 
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Nastavení alertu na časopisy 

Můžete také nastavit vlastní e-mailový alert časopisu. Jakmile se v databázi objeví nové číslo Vám zvoleného 
periodika, budete o této skutečnosti informování emailem.  

Pro nastavení alertu na časopisy:Při zobrazení detailních informací o článku z konkrétního časopisu, na 
který hodláte vytvořit alert klikněte na název zdrojového periodika.2. Z okna podrobných informací o 
titulu časopisu klikněte na Sdílet (Share). Otevře se další nabídka. Zvolte Alert e-mailem (E-mail Alert). 
Pokud jste se dosud nepřihlásili k osobní schránce My EBSCOhost, budete požádáni, abyste tak učinili. 

 

5. Otevře se nabídka pro vytvoření alertu. 

 

6. Zvolte parametry Vašeho alertu a potvrďte tlačítkem Uložit alert (Save Alert). 

Při vytváření alertu se k vyplnění zobrazují následující informace: 

- Téma (Subject) – obsah tohoto pole bude uveden jako Předmět e-mailu.  

- E-mail od (E-mail from) – Výchozí adresou je EPAlerts@EPNET.COM. Můžete však adresu změnit dle 
svých potřeb.  

- Odeslat e-mail příjemci (E-mail to) – Zadejte e-mailovou adresu, na kterou bude alert odesílán. 
V případě více korespondentů oddělte jednotlivé adresy středníkem.  

- Skrýt adresy příjemců – Zvolíte-li tuto možnost, adresy, které jste zadali budou uvedeny do tzv. slepé 
kopie (BCC).  

- Formát e-mailu (E-mail format) – Zvolte, zda bude alert odesílán jako prostý text nebo zda bude 
kódován v HTML  

Poznámka:  

- Při zadání alertu je nutné zadat také, po jaké době expiruje. Před expirací každého alertu pak 
budete pokaždé informováni prostřednictvím e-mailu. Díky tomu lze alert včas aktualizovat a 
prodloužit jeho platnost.. 

http://support.ebsco.com/training/resources.php


 

EBSCO Discovery Service uživatelská příručka 35 
©EBSCO Information Services | Poslední aktualizace: březen, 2018 
http://support.ebsco.com/training/resources.php 

- Pro zobrazení podrobností o alertu klikněte na Pokročilé nastavení (Advanced Options) ve spodní části 
zobrazeného okna.  

V Obecných nastaveních pak můžete ovlivňovat následující:  

1. Alert pouze na plný text (Alert on full text only) – zaškrtněte, zda chcete být informováni pouze o 
článcích dostupných v plném textu. 

2. - Periodicita – Zvolte, po jak dlouhou .  

• Jednou denně (výchozí)  
• Jednou týdně 
• Čtrnáctidenně 
• Jednou měsíčně 

3. Formát výsledků – Vyberte, v jakém formátu budou výsledky vyhledávání  doručovány.  

• Stručný 
• Podrobný 
• Správce bibliografických dat 

 

Poznámka: Pro zobrazení všech dostupných možností u alertů můžete také kliknout na Upřesnit nastavení 
(Advanced Settings). 

 

V rámci nabídky Upřesnit nastavení můžete kromě výše uvedených možností měnit následující: 
- Spustit alert na (Run Alert for) – zadejte, po jak dlouhou dobu bude alert aktivní než expiruje.  

 

V části nabídky nazvané Vlastnosti e-mailu (E-mail Options): 

1. Zadejte, jakým způsobem bude alert doručován (nastavení pro všechny alerty ve Vaší osobní 
schránce My EBSCOhost: 

- Odesílat e-mailem všechny alerty a oznámení 

- E-mailem pouze oznámit vytvoření 

- Žádné e-maily (jen RSS) 

2. Adresa e-mailu (E-mail Address): Zadejte, na jakou e-mailovou adresu budou Vaše alerty zasílány. 
V případě více adres oddělte jednotlivé adresy středníkem. 

3. Skrýt adresy příjemců (Hide Addresses from recipients) -  při zaškrtnutí této možnosti budou příjemci 
umístěni na slepou kopii e-mailu. 

4. Téma (Subject) – Předmět e-mailu, ve kterém bude alert doručen. 

5. Formát e-mailu (E-mail format) – Zvolte, zda bude alert odesílán jako prostý text nebo zda bude 
kódován v HTML  

6. Zadejte, zda bude součástí alertu odkaz na seznam článků daného čísla časopisu nebo zda budou odkazy 
na jednotlivé články již obsahem doručeného e-mailu.  
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7. Po dokončení nastavení potvrďte tlačítkem Uložit (Save). Objeví se zpráva potvrzující vytvoření alertu.  
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Jednoduché vytvoření alertu pomocí RSS 

Pokud pro sledování aktualit preferujete RSS čtečky, můžete pro vytvoření alertu na dané vyhledávání využít 
funkce RSS Feed.  

Poznámka: Po vytvoření alertu je nutné jej do RSS čtečky přidat nejpozději během jednoho týdne. Alert zaniká 
teprve tehdy, pokud během dvou měsíců nedojde ke změne ve  výsledcích vyhledávání .  

O tom, zda bude funkce RSS alertu k dispozici, rozhoduje administrátor knihovny. 

Pro nastavení RSS alertu:  

1. Ze seznamu výsleků nebo okna Historie vyhledávání klikněte na ikonu RSS alertu.  Můžete také 
kliknout na stejnou ikonu, která se zobrazí s odkazem RSS Feed po kliknutí na nabídku Sdílet. 

 

2. Otevře se nové okno pro podrobné nastavení alertu. Zároveň zobrazuje odkaz pro RSS alert. Ten 
zkopírujte do své RSS čtečky.  

3. Potvrďte tlačítkem Uložit alert.  

4. Pokud se rozhodnete pro doručování alertu prostřednictvím e-mailu, , přihlašte se nejprve k osobní 
schránce My EBSCOhost v zobrazené nabídce a dále postupujte podle oddílu Vytvoření alertu e-mailem, 
v tomto dokumentu, kde se pojednává o nastavení alertu prostřednictvím e-mailu.  
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Vytvoření alertu z okna základního/rozšířeného vyhledávání 

Pokud administrátor tuto funkci povolí, je možné vytvářet alert na vyhledávání přímo z tohoto okna.  

Pro vytvoření alertu z okna základního/rozšířeného vyhledávání: 

1. Zadejte termín pro vyhledávání a klikněte na talčítko Vytvořit alert, které se nachází napravo od tlačítka 
Hledat.  

 

2. Zobrazí se seznam výsledků provedeného hledání společně s oknem pro nastavení podrobností o alertu.  

 

 

3. Klikněte na odkaz Přihlásit se pro přihlášení k osobní složce My EBSCOhost. 

4. Nastavte požadované parametry. 
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5. Potvrďte tlačítkem Uložit alert. Alert dále naleznete ve své osobní schránce v podsložce Alerty. 

Pokud zrušíte alert tlačítkem Zrušit alert, vrátíte se na seznam výsledků vyhledávání.  

Klikněte na tlačítko Uložit alert a vytvořit jiný, pokud se hodláte vrátit zpět na seznam nalezených 
výsledků.  

Poznámky: Pro zobrazení všech parametrů alertu klikněte na odkaz Upřesnit nastavení. 
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Seznam výsledků 

Seznam výsledků může obsahovat záznamy různých typů dokumentů – může se jednat o citace, záznamy z knihovního 
katalogu, záznamy článků dostupných v plném textu, knih, multimediálních dokumentů, souhrnů knih a článků, abstrakta a 
jiné. Kromě toho lze také na seznamu výsledků najít odkazy k plnému textu.  

 

Seznam výsledků se skládá ze tří vertikálních panelů:  

• Levý – Limitery a fasety 

• Prostřední – Seznam nalezených výsledků  

• Pravý – Související informace  

V levém a pravém panelu lze jednotlivé kategorie otevírat či zavírat prostřednictvím malé šipky (znaménka 
plus/minus) vedle nadpisu kategorie. Administrátor knihovny může ovlivnit, které sekce budou ve výchozím 
stavu automaticky otevřené a které zavřené.  

Levý panel – Limitery a fasety 

Levý panel zobrazuje limitery a fasety pro zúžení Vašeho vyhledávání a v jeho horní části se nachází také okno 
zobrazující kritéria, která byla použita v průběu konkrétního vyhledávání.  

• Okno použitých limiterů a faset – pro rozevření tohoto okna klikněte na zobrazenou šipku. Díky tomuto 
oknu máte vždy přehled, kolik dokumentů aktuálně obsahuje seznam nalezených výsledků. Kromě toho 
zde vidíte, jaké limitery a fasety byly použity. 
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• Upřesnit výsledky – Pro zúžení výsledků Vašeho vyhledávání vyberte některý z limiterů po levé straně. 
Po jeho vybrání se daný panel zvýrazní. Dále jen potvrďte tlačítkem Aktualizovat. Následně se zobrazí 
aktualizovaný seznam výsledků. Při výběru limiteru můžete kliknout na Zobrazit více pro více nabízených 
možností. Můžete použít jeden nebo více limiterů současně.  

• Fasety – Pomocí faset můžete specifikovat své hledání například zaměřením na: 

▪ Typ zdroje 

▪ Téma 

▪ Autora a další. 

Fasety Vám pomohou efektivně nalézt tu nejrelevantnější skupinu dokumentů bez nutnosti procházet 
tisíce výsledků.  

o Pro vybrání fasety zaškrtněte okénko vlevo od daného pojmu a dále potvrďte tlačítkem 
Aktualizovat. Seznam výsledků se následně automaticky aktualizuje. Pro více informací prosím 
nalistujte oddíl Fasety. 

Prostřední panel – Seznam výsledků 

Seznam výsledků – Nalezené články se zobrazují v prostředním panelu - na seznamu výsledků. Horní okraj 
seznamu výsledků obsahuje následující volby: 

▪ Způsob řazení dokumentů 

▪ Možnosti stránky  

▪ Sdílet 

Následuje popis základních odkazů, které se v prostředním panelu zobrazují: 

- Název dokumentu – kliknutím na název dokumentu se přesunete na podrobné informace o dokumentu 
a/nebo k možnosti pročítat jeho plný text. 

-  - Náhled dokumentu – najetím kurzoru myši na tuto ikonu se zobrazí základní informace o 
dokumentu včetně abstraktu (je-li k dispozici) 

- Plný text HTML – zobrazení plného textu článku v HTML formátu 

- Plný text PDF – zobrazení plného textu článku v PDF formátu 

-  Audio shrnutí – odkaz nabízí možnost stažení či poslechu audio shrnutí (dostupné pouze pro 
Business Book Summaries databáze) 

- Přidat do složky – odkaz umožňuje přidat záznam dokumentu do vlastní osobní schránky My EBSCOhost 
(po přihlášení) 

• Témata – Témata, o kterých pojednávají nalezené dokumenty obsažené v seznamu výsledků 

• Způsob řazení – Řazení dokumetů v seznamu výsledků lze nastavit dle následujících kritérií 
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▪ Řazení dle relevance 

▪ Řazení dle data sestupně 

▪ Řazení dle data vzestupně  

• Možnosti stránky – více možností nastavení seznamu výsledků vyhledávání  

• Sdílet – možnost tvorby alertů, trvalých odkazů a vytváření záložek 

Pravý panel – Související informace 

Pokud jsou k dispozici doplňující informační zdroje, pak se zobrazjí zde. Patří mezi ně: 

• EBSCO Integrated Search (EHIS) – pokud Vaše instituce využívá EHIS, naleznete jeho okno v pravém 
panelu v horní části. Pro více informací nalistujte kapitolu Využívání integrovaného vyhledávání v EDS 

• Obrázky 

• Widgety 

• Web news 

• Složka – pokud uložíte do složky nějaké dokumenty, objeví se v pravém panelu její okno  

• Další typy zdrojů – Relevantní dokumenty můžete nalézt také prostřednictvím této kategorie při 
prohledávání různých databází. Mezi další typy zdrojů patří: 

o Videa 

o  Obchodní videa 

o Malá obchodní videa 

o Historické obrázky 

• Widgety – pokud jsou zahrnuty také některé další zdroje pomocí tzv. widgetů, objeví se zde v pravém 
panelu 

Poznámky: 

• Administrátor knihovny rozhoduje, jaké funkce a zdroje budou prostřednictvím pravého panelu 
dostupné. Stejně tak volí, jaký bude výchozí vzhled a nastavení seznamu výsledků.  

• Vzhled Vašeho seznamu výsledků vyhledávání můžete uložit pro další přihlášení, pokud provedete 
změny v Nastavení a následně se přihlásíte k Vaší My EBSCOhost schránce.  
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Nastavení stránky 

Použijte možnosti v tomto rozevíracím okně ke 
změně nastvení  zobrazení seznamu výsledků. 

Poznámka: Aktuální nastavení se vždy zobrazuje 
zvýrazněním žlutou barvou.  

Pro nastavení Vašich možností stránky: 

• Formát výsledku – Vyberte, v jakém formátu 
se budou výsledky zobrazovat. 

• Image QuickView – Vyberte, zda se budou 
zobrazovat náhledy obrázků obsažených 
v nalezených PDF dokumentech.  

• Počet výsledků na stránku – Počet výsledků, 
které se budou zobrazovat na jedné stránce 
seznamu výsledků 

• Rozvržení stránky – vyberte, kolik sloupců a 
jakých se bude zobrazovat na seznamu 
výsledků.  
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Sdílet 

Pro využívání menu Sdílet: 

• Přidat do složky – Přidejte všechny zobrazené 
výsledky vyhledávání do své složky, nebo vytvořte 
trvalý odkaz na toto konkrétní vyhledávání.  

• Vytvořit alert – Vytvoří alert pro dané 
vyhledávání a to prostřednictvím e-mailu nebo 
RSS kanálu. Pro alert e-mailem je nutné být 
přihlášen do osobní schránky My EBSCOhost. 

• Použít trvalý odkaz – Označte a zkopírujte 
zobrazený odkaz. Ten lze uložit či sdílet. Při jeho 
použití se v internetovém prohlížeči dostanete 
zpět k  provedenému vyhledávání. 

Trvalé odkazy také mohou být v EDS sdíleny v 
rámci sociálních sítí (např. Twitter, Facebook, aj.). 

• Exportovat výsledky – pokud je tato funkce 
povolena administrátorem knihovny, postačí 
kliknout pro zaslání odkazu ke stažení všech 
nalezených výsledků (až do počtu 5000).   
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Fasety 

Administrátor Vaší knihovny rozhoduje, zda se ve Vašem seznamu výsledků budou zobrazovat fasety. Jsou-li 
fasety k dispozici, zobrazí se v levém panelu na stránce seznamu výsledků.  

Rozevřete nebo zavřete fasetový panel šipkou vedle nadpisu . Specifikovat vyhledávané téma můžete 
výběrem typu zdroje, tématu, aj. Díky funkci faset se radikálně zvyšuje efektivita vyhledávání – fasety 
vyhledávání zjednodušují a šetří Váš čas.  

Pro využívání faset:  

1. Vyberte jeden nebo více termínů ve fasetě označením políčka po levé straně.  

Poznámka: Termíny mohou být najednou označeny vždy v jednom poli. Po potvrzení tlačítkem 
Atkualizovat však můžete vybrat jiné termíny, podle kterých své hledání dále omezíte.  

 

 

2. Klikněte na Zobrazit další (pokud je k dispozici) pro zobrazení všech využitelných termínů.  

 

 

3. Po dokončení Vašeho výběru potvrďte tlačítkem Aktualizovat. 
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Jakmile aplikujete některé limitery, změní se také nabídka dalších využitelných termínů pro užší 
specifikování Vašeho dotazu. 
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Okno použitých limiterů 

  

Okno se zobrazuje v levém panelu seznamu výsledků a poskytuje Vám dokonalý přehled o detailech Vašeho 
vyhledávání a použitých nástrojích. Zobrazuje:  

• Počet nalezených dokumentů. 

• Vyhledávaná klíčová slova. 

• Všechny použité limitery a expandery. 

• Všechny typy zdrojů. 

• Vybraná předmětová hesla pro specifikování vyhledávání. 
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Každý limiter, expander, typ zdroje nebo předmětové heslo jsou po vybrání přidány do okna použitých limiterů. 
Vedle každého se zobrazuje ikona . Po kliknutí na tuto ikonu bude konkrétní limiter/expander odebrán a 
seznam výsledků se podle toho automaticky aktualizuje.  

Kliknete-li na některý ze zde zobrazených limiterů, bude provedeno nové vyhledávání zaměřené pouze na tento 
konkrétní dotaz.  

 

 

Prohlížení dokumentu 

Kliknete-li na název dokumentu, zobrazí se Vám buď podrobný záznam dokumentu, nebo jeho plný text (volba 
záleží na nastavení administrátorem knihovny).   

Podrobný záznam 

Při zobrazení podrobného záznamu dokumentu na obrazovce uvidíte základní identifikační a obsahové údaje o 
nalezeném dokumentu (jsou-li takové informace k dispozici, záznam obsahuje také abstrakt). Je-li k dispozici 
plný text ve formátu HTML, naleznete jej pod hlavními informacemi ve spodní části tohoto okna. Funkce Image 
Quick View Vám poskytne přímý náhled obrázků (lze je kliknutím otevřít v plném rozlišení), které jsou obsaženy 
v PDF plném textu článku. Náhledy se zobrazují v seznamu výsledků vždy pod základními informacemi o daném 
článku, případně pak v okně podrobného záznamu.  
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• Jméno autora a předmětová hesla se zpravidla zobrazují jako odkazy. Kliknutím na některý z těchto 
odkazů provedete nové vyhledávání zaměřené na toto téma/autora.  

• Pokud je článek dostupný v rámci integrovaného katalogu Vaší knihovny, naleznete odkaz Zobrazit 
záznam z katalogu – ten se nachází po levé straně v okně podrobného záznamu. Případně také 
naleznete ve spodní části stejného okna informace o aktuální dostupnosti tohoto titulu v rámci 
knihovního fondu.  

• Dále naleznete v okně také odkaz Hledat podobné výsledky (je-li tato funkce aktivní). Po kliknutí na 
tento odkaz je provedeno vyhledávání podobných dokumentů na základě režimu SmartText search. 
Tento způsob vyhledávání využívá abstraktu daného dokumentu, Výsledky se zobrazí v novém okně. 
Pokud záznam nemá abstrakt, SmartText search režim použije pro vyhledávání název dokumentu. 
V případě, že prohledávaná databáze nepodporuje funkci SmartText search, je vyhledávání provedeno 
pouze na základě předmětových hesel a deskriptorů záznamu.  

• Vyhledaný záznam také může obsahovat odkaz na tabulku obsahu publikace, který umožní prohledávání 
obsahu konkrétního čísla periodika/vydání publikace.  

• Pokud jsou k dispozici jiné formáty nebo vydání daného titulu, mohou být zobrazeny prostřednictvím 
widgetu ve spodní části stránky.  

 

Plný text HTML  

Pokud se nacházíte v okně plného textu ve formátu HTML, k podrobnému záznamu nebo k plnému textu PDF (je-
li k dispozici) se dostanete kliknutím na odkaz v panelu na levé straně okna. Text je naformátován a připraven 
pro tisk. Součástí plného textu ve formátu HTML je vždy krátká citace. Naleznete ji na konci textu.  

 

• Z oken podrobného záznamu, Plného textu HTML a Plného textu PDF se dostanete zpět na seznam 
výsledků kliknutím na odkaz Seznam výsledků. 
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• Pokud je k dispozici funkce Hledat podobné výsledky, naleznete odkaz na ni v okně Podrobný záznam a 
Plný text HTML. Po kliknutí na tento odkaz je provedeno vyhledávání podobných dokumentů na základě 
režimu SmartText search. Tento způsob vyhledávání využívá abstraktu daného dokumentu, Výsledky se 
zobrazí v novém okně.  Pokud záznam nemá abstrakt, SmartText search režim použije pro vyhledávání 
název dokumentu. V případě, že prohledávaná databáze nepodporuje funkci SmartText search, je 
vyhledávání provedeno pouze na základě předmětových hesel a deskriptorů záznamu.  
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Plný text PDF 

Při zobrazení plného textu v PDF formátu je dokument zobrazen v aplikaci pro prohlížení PDF. 

 

Panel nástrojů 

Při prohlížení článku máte k dispozici několik nástrojů po pravé straně obrazovky.  

•  Google Drive – Ulož nebo sdílej přes Google Drive 

•  Tisk – Vytisknutí článku. 

•  E-mail – Odeslání plného textu prostřednictvím e-mailu na jednu či více adres. 

•  Přidat do složky – Funkce přidání konkrétního článku do vlastní složky (po uchování po dobu přihlášení) 
nebo do osobní složky My EBSCOhost. 

•  Uložit – Uložení článku do počítače.  

•  Citovat – Automatické generování citace ke konkrétnímu článku.  

•  Exportovat – Exportovat citaci článku do některého z bibliografických manažerů.  

•  Vytvořit poznámku – Vytvořte a uložte poznámku do Vaší My EBSCOhost schránky.  

•  Trvalý odkaz – Zkopírujte, uložte a sdílejte trvalý odkaz ke konkrétnímu článku. 

•  Uložit do záložek – Vytvořte a sdílejte záložku na některé sociální síti (Twitter, Facebook a další).  
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Zobrazení záznamů z katalogu 

EBSCO Discovery Service umožňuje zobrazit podrobné záznamy z Vašeho knihovního katalogu. Pokud je tato 
funkce aktivní, uvidíte také u každého titulu aktuální informaci o její dostupnosti na všech pobočkách knihovny.  

Pro zobrazení záznamu z katalogu knihovny: 

1. Proveďte libovolné vyhledávání v EBSCO Discovery Service. 

2. Na seznamu výsledků klikněte na název některého titulu, u kterého chcete zjistit údaje z katalogu 
knihovny.  
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3. Zobrazí se Podrobný záznam dokumentu. 

 

 

4. Pokud je tato funkce administrátorem aktivována, zobrazí se rozšířené záznamy z katalogu na levé 
straně v sekci Související informace. Zmíněné údaje se zobrazí také pod obrázkem náhledu obálky 
daného titulu.  

Podrobné informace z katalogu mohou obsahovat:  
o Recenze daného titulu  
o Podobné knihy 
o Další knihy od stejného autora 
o Souhrny z Literary Reference Center. 
o Hodnocení popularity titulu 

Poznámky: 

• Aby se mohl podrobný katalogový záznam zobrazit, musí mít knihovna v rámci svého EBSCO Discovery 
Service připojené také databáze Book Index with Reviews a/nebo Library of Congress. 

• Souhrny z databáze Literary Reference Center se zobrazí pouze, pokud byla databáze Literary Reference 
Center zahrnuta do vyhledávání. 
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Ověření aktuální dostupnosti titulu (RTAC) 

Pokud je RTAC součástí Vašeho EDS, budete mít vždy aktuální přehled o dostupnosti titulu v rámci poboček Vaší 
knihovny. Funkce RTAC zprostředkovává následující informace: 

Status: 

• K dispozici 
• Dočasně vypůjčeno 
• Rezervováno 
• Vypůjčeno  
• Chybí 
• Ztraceno  

Lokace: 

Pokud má Vaše knihovna více poboček, budete mít vždy k dispozici informace o titulu v rámci jednotlivých 
poboček.  

Příklady: 

Informace o aktuální dostupnosti titulu budou vypadat následovně: 

 

Rozšířené záznamy z katalogu 

Rozšířené katalogové záznamy poskytují další užitečné informace související s konkrétním titulem v rámci EBSCO 
Discovery Service nebo EBSCOhost rozhraní. Naleznete je ve spodní části okna Podrobného záznamu dané 
publikace v podobě několika barevných lišt. Každou z lišt lze otevřít pro získání více informací.  
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Rozšířené katalogové záznamy mohou obsahovat: 

• Recenzi nalezeného titulu  

• Podobné knihy 

• Další knihy od stejného autora 

• Souhrny z databáze Literary Reference Center 

• Hodnocení popularity titulu. 

Poznámky: 

• Aby mohl být podrobný katalogový záznam zobrazen, musí mít knihovna v EDS integrované také 
databáze Book Index with Reviews a/nebo Library of Congress. 

• Souhrny z databáze Literary Reference Center se zobrazí pouze, pokud byla databáze Literary Reference 
Center zahrnuta do vyhledávání. 

 

Integrované vyhledávání v EDS 
EBSCOhost Integrated Search (EHIS) umožňuje využít EDS k prohledávání dalších elektronických informačních 
zdrojů včetně databází jiných databázových center, knihovních katalogů a vydavatelských balíčků. Nicméně 
oproti federativnímu vyhledávání je možné právě díky EBSCOhost Integration Search dosáhnout plné integrace 
všech knihovních zdrojů v rámci jediného rozhraní EBSCO Discovery Service.  
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Vyhledávání 

Pro vyhledávání v EBSCO Discovery Search s využitím EBSCOhost Integrated Search: 

1. Do vyhledávacího pole zadejte hledané klíčové slovo a potvrďte tlačítkem Hledat (můžete také využít 
některý z dostupných limiterů). 

2. Na pravé straně okna se objeví se seznam nalezených výsledků s panelem integrovaného vyhledávání.  

 

Poznámka: EBSCO Discovery Service odstraňuje všechny duplikované výsledky jednoho titulu, který se 
tedy v seznamu výsledků zobrazuje pouze jedenkrát v nejobsáhlejším dostupném formátu (např. 
dostupnost plného textu, delší abstrakt, relevance, apod.). 

3. Pro zobrazení detailů Vámi provedeného vyhledávání najeďte kurzorem myši na Podrobnosti v horní 
části panelu integrovaného vyhledávání.   

Procházení výsledků vyhledávání  

Výsledky vyhledávání mohou být citace, plné texty článků, abstrakta a mohou obsahovat plný text ve formátu 
HTML či PDF, stejně tak jako odkaz na externí umístění.  

Pro zpřesňování výsledků nalezených pomocí integrovaného vyhledávání můžete využívat limitery a fasety.  

Poznámka: Seznam dokumentů nalezených pomocí integrovaného vyhledávání Vám umožňuje práci se stejnými 
nástroji a funkcemi pro další zpracování jako u dokumentů z kterékoliv jiné databáze v EDS.  

http://support.ebsco.com/training/resources.php


 

EBSCO Discovery Service uživatelská příručka 58 
©EBSCO Information Services | Poslední aktualizace: březen, 2018 
http://support.ebsco.com/training/resources.php 

 

http://support.ebsco.com/training/resources.php


 

EBSCO Discovery Service uživatelská příručka 59 
©EBSCO Information Services | Poslední aktualizace: březen, 2018 
http://support.ebsco.com/training/resources.php 

Panel integrovaného vyhledávání EBSCOhost Integrated Search 

Pro použití panelu integrovaného vyhledávání: 

• Pouze zdroje obsažené přímo v EDS jsou v integrovaném 
vyhledávání ve výchozím nastavení aktivovány z důvodu extrémně 
vysoké rychlosti vyhledávání. Díky tomu se automaticky zobrazují 
nalezené záznamy dokumentů z tohoto zdroje v seznamu výsledků. 
Vyhledávání je současně provedeno i v neaktivních zdrojích. 
Výsledky nalezené v těchto zdrojích se v seznamu objeví až po 
zaškrtnutí zdroje v panelu integrovaného vyhledávání v pravém 
panelu. 

• Pro zobrazení počtu výsledků najeďte myší na název použitého 
zdroje.  

• Pro zobrazení výsledků z daného zdroje klikněte na jeho název, 
který je zároveň odkazem. Aktualizovaný seznam výsledků bude 
obsahovat pouze dokumenty z tohoto zdroje.  

• Pro zobrazení výsledků z vybraných zdrojů zatrhněte vybrané 
v okénku vždy vedle názvu zdroje. Nakonec potvrďte tlačítkem 
Aktualizace. Seznam výsledků bude ihned aktualizován a zobrazí 
nalezené záznamy ze všech označených zdrojů.  

• Popis daného informačního zdroje můžete zobrazit najetím kurzoru 
myši na ikonu   vedle názvu zdroje.  

• Pokud nebylo spojení s daným zdrojem navázáno, zobrazí se 

následující ikona .  

• Klikněte na Zobrazit další nebo Zobrazit méně  v pravém spodním 
rohu tohoto okna pro zobrazení většího nebo menšího množství 
zdrojů.  
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Podrobnosti o integrovaném vyhledávání 

Podrobnosti o provedeném vyhledávání v integrovaných zdrojích členěné dle jednotlivých databází naleznete po 
najetí kurzoru myši na odkaz Podrobnosti nebo najetím kurzoru myši na ikonu .  

 

První tabulka zobrazuje: 

o Počet zobrazených výsledků (Results Displayed): Nalezené výsledky v rámci dostupné v rámci EBSCO 
Discovery Service a zobrazené v aktuálním seznamu výsledků. 

o Výsledků celkem (Total Results): Kolik bylo celkem nalezeno dokumentů (v daném zdroji). 

o Doba načítání (Retrieval Time): Doba, kterou potřeboval systém k nalezení výsledků.  

Druhá tabulka zobrazuje: 

o Databáze (Database): Výsledky, které byly nalezeny a lze je zobrazit v seznamu výsledků.Dostupné 
výsledky (Results available) – počet nejrelevantnějších výsledků, který je dostupný v seznamu výsledků  

o Výsledků celkem (Total Results): Počet výsledků podle konkrétní dtabáze. 

o Doba načítání (Retrieval Time): Doba, kterou potřeboval systém k nalezení výsledků. 

 

Uložení externích výsledků do schránky 

Výsledky nalezené prostřednictvím integrovaného vyhledávání lze uložit do složky  v osobní schránce stejným 
způsobem jako u jiných zdrojů.  

Klikněte na Přidat do složky.  
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Články, které jste přidali se zobrazí ve Vaší osobní schránce pod složkou Jiné zdroje obsahu. 

 

Můžete pak dále hromadně tisknout, posílat e-mailem či ukládat různé dokumenty, pokud se přihlásíte ke své 
osobní schránce My EBSCOhost. Všechny dokumenty, které jste uložili do vlastní schránky, v ní pak zůstanou do 
dalšího přihlášení.  

 

Poznámka: Jelikož výsledky z externích zdrojů jsou prolinkovány prostřednictvím tzv. session URL (tedy odkazů, 
které po odhlášení zanikají), odkazy k článkům nejsou z Vaší schránky aktivní.  
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Používání osobní schránky 

V rámci vlastní schránky My EBCOhost můžete uchovávat nalezené záznamy dokumentů, ukládat svá 
vyhledávání nebo například ukládat poznámky k článkům. Pro přidání záznamu do schránky klikněte jednoduše 
na odkaz Přidat do složky (Add to folder), který se nachází na seznamu výsledků vždy pod záznamem článku.  

Další možností je přidání všech záznamů na aktuálně zobrazené části seznamu výsledků – klikněte na Sdílet a 
dále vyberte v sekci Přidat do složky (Add to folder): variantu Výsledky (X-XX) – kliknutím přidáte všechny 
zobrazené výsledky (pouze v aktuálně zobrazené části seznamu) do Vaší schránky.  

  

Jakmile přidáte libovolný záznam do Vaší schránky, lze je jednoduše všechny zobrazit kdykoliv po přihlášení, 
kliknete-li na odkaz Schránka (Folder) v horní liště okna.  
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Po přidání dokumentů do osobní schránky je lze hromadně: 
▪ Tisknout 
▪ Posílat e-mailem 
▪ Ukládat 
▪ Exportovat citace 

Poznámka: Přidávat záznamy do složky v osobní schránce My EBSCOhost a dále s ní pracovat můžete kdykoliv 
v průběhu práce v EBSCO Discovery Service. Pro jejich dlouhodobé uchování je však nutné se před opuštěním 
systému přihlásit ke schránce My EBSCOhost.  

Ukládání záznamů do konkrétní složky 

Pokud jste si vytvořili v rámci vlastní schránky My EBSCOhost nějaké složky, zobrazí se Vám vždy při volbě Přidat 
do složky (Add to folder)okno s výběrem, do které z vytvořených složek hodláte záznamy uložit.  

 

Kliknutím na odkaz Přidat do složky (Add to folder) zvolíte, do které složky bude záznam přidán. 

http://support.ebsco.com/training/resources.php


 

EBSCO Discovery Service uživatelská příručka 64 
©EBSCO Information Services | Poslední aktualizace: březen, 2018 
http://support.ebsco.com/training/resources.php 

 

Práce se složkami v osobní schránce My EBSCOhost 

Vlastní složky Vám umožňují vytvářet, pojmenovávat a spravovat složky v rámci schránky My EBSCOhost dle Vaší 
potřeby pro vyšší komfort a přehlednost při vyhledávání a využívání EBSCO Discovery Service. Stejně tak můžete 
vytvářet složky do potřebné hierarchie. 

V případě spravování vlastních složek můžete vytvářet libovolný počet složek na libovolném počtu úrovní. Pro 
větší přehlednost se však zobrazují složky pouze do čtvrté úrovně. Obsahuje-li Vaše schránka složky o více 
úrovních, zobrazí se všechny další úrovně po kliknutí na úroveň 4.  

Poznámka: Pro vytváření vlastních složek je nutno být nejprve přihlášen ke schránce My EBSCOhost.  

Pro vytvoření vlastní složky:  

1. Klikněte na odkaz Schránka (Folder). Zobrazí se Vaše schránka My EBSCOhost .  

 

2. Klikněte na odkaz Nový (New), napravo od odkazu vlastní složka. Po kliknutí na Nový se zobrazí okno pro 
vytvoření nové složky: 
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3. V poli Název složky (Folder Name) vyplňte název, který může obsahovat maximálně 40 znaků.  

4. Přesunout složku do (Move folder to)– Pomocí této volby můžete zvolit, kde v hierarchii všech Vašich 
složek se bude ta vytvářená nacházet.  

5. V poli Popis (Notes) můžete zadat poznámky (limit 200 znaků).  

6. Potvrďte tlačítkem Uložit (Save). Následně se aktualizuje obrazovka Schránka (Folder), , která již nyní 
bude obsahovat právě vytvořenou složku v levém panelu.  

Pro přejmenování složky:  

1. Klikněte na ikonu Schránka (Folder) v horní liště okna. Následně v levém panelu zvolte složku, kterou 
chcete přejmenovat, kliknutím na její název. Zobrazí se podnabídka, ve které jen klikněte na Upravit 
(Edit). Zobrazí se okno pro přejmenování složky.  

2. V poli Název složky (Folder Name) vyplňte požadovaný název složky.   

Potvrďte tlačítkem Uložit (Save). Následně se aktualizuje obrazovka Schránka, , která již nyní bude obsahovat 
právě vytvořenou složku v levém panelu.  

Pro odstranění složky:  

1. Klikněte na ikonu Schránka (Save) v horní liště okna. Následně v levém panelu zvolte složku, kterou 
chcete přejmenovat, kliknutím na její název. Zobrazí se podnabídka, ve které jen klikněte na Upravit 
(Edit). Zobrazí se okno pro přejmenování složky.  

2. Pod polem Název složky a Poznámky naleznete tlačítko Odstranit složku (Remove folder), na kterou 
postačí jednou kliknout.  

3. Pro potvrzení potvrďte zakliknutím OK. Tím odstraníte složku a všechny záznamy, které obsahuje.  

Poznámka: Základní složka (Vlastní) nemůže být nikdy odstraněna.  

Pro přemístění složky a veškerého jejího obsahu:  
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1. Klikněte na odkaz Upravit (Edit) u složky, kterou hodláte přesunout. Zobrazí se okno, které umožňuje též 
přejmenování složky.  

 

2. V rolovací lište Přesunout složku do (Move folder to) vyberte, do které ze složek má být tato přesunuta. 

3. Potvrďte tlačítkem Uložit (Save).  

Pro přesunutí/zkopírování obsahu složky do jiné: 

1. Otevřete složku, ze které hodláte přesouvat záznamy. Každý záznam k přesunutí označte zatrhávacím 
políčkem po levé straně. Můžete rovněž zatrhnout všechny záznamy naráz v okénku Vybrat vše/zrušit 
vybrání všeho (Select/Deselect All). 

 

2. Klikněte na tlačítko Přesunout do (Move to) nebo Zkopírovat do (Copy to) a v rolovacím okně, jež se 
zobrazí, zvolte, do které ze složek mají být záznamy přesunuty/zkopírovány. Ihned po kliknutí se 
záznamy přesunou.  

Pro odstranění obsahu složky:  

1. Otevřete složku, ze které hodláte odstranit záznamy. Každý záznam k přesunutí označte zatrhávacím 
políčkem po levé straně. Můžete rovněž zatrhnout všechny záznamy naráz v okénku Vybrat vše/zrušit 
vybrání všeho (Select All / Deselect All). 

2. Klikněte na Odstranit položky (Remove Items). Po kliknutí budou zvolené záznamy automaticky 
odebrány a odstraněny.  
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Tisk výsledků 

Výchozí nastavení zobrazení pro export a citačního formátu můžete nastavit ve Vlastním nastavení. Na základě 
Vašeho nastavení budou pak tyto volby aplikovány pro tisk.  
 
Pro tisk více článků nebo záznamů: 

1. Při zobrazení článku klikněte na ikonu Tisk  , kterou naleznete v horní straně nástrojové lišty 
v pravém panelu 

 

 
2. Potvrďte případně změňte nabízené nastavení a potvrďte tlačítkem Tisk. 

Zobrazí se nabídka tisku (v závislosti na nastavení Vašeho počítače a použitém internetovém prohlížeči). 
3. Potvrďte nastavení tisku tlačítkem OK.  

4. Pro návrat zpět zvolte odkaz Zpět v levém horním rohu.   

 

Pokročilé funkce: 
• Pokud zvolíte tisk záznamů z vlastní složky, objevuje se také nabídka Po vytištění odebrat tyto položky 

ze složky (Remove Items from folder after printing). Pokud tuto možnost zatrhnete, záznamy se po 
vytištění ve složce již nebudou objevovat.  

• Zahrnout při tisku (Include when printing) – Nastavení, jak podrobná má být citace a záznam tištěného 
článku. V jakém citačním standardu by se měla zobrazovat citace daného záznamu. 

• HTML Plný text (je-li k dispozici) – indikuje, zda je plný text ve formátu HTML k dispozici. Poku ano, je 
můžné jej vytisknout společně s jeho záznamem.  

• Standardní formát pole – Výchozím a nejvíce využívaným nastavením je „Podrobná citace a abstrakt“. 
Můžete také vybrat z rolovací lišty:  

o Stručná citace – Citační záznam bude vytištěn  

o Stručná citace a abstrakt – Citační záznam bude vytištěn zároveň s doplněním o abstrakt  

o Porobná citace a abstrakt – Vytištění citačního záznamu včetně podrobných informací o 
nalezeném dokumentu. 
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• Formát citace (Citation Format)– V rolovací liště můžete vybrat, dle jakého citačního standardu bude 
citace vytvořena:  

o AMA - American Medical Association  
o APA - American Psychological Association  
o Harvard 
o Chicago/Turabian Author - Date  
o Chicago/Turabian Humanities  
o MLA - Modern Language Association  
o Vancouver/ICMJE  

• Vlastní formát citace (Custom Citation Format) – U tohoto nástroje můžete zvolit, jaká pole budou ve 
vytvořené citaci zahrnuta.  

Poznámka: Pokud se administrátor Vaší knihovny rozhodne aktivovat funkci automatického překladu článku, 
bude tisk přeložené verze článku možný pouze přímo z internetového prohlížeče. 

Pro tisk PDF Plného textu: 

Pro vytištění plného textu ve formátu PDF lze rovněž využít funkci Tisk ve Vašem programu Adobe Reader (nutný 
pro prohlížení PDF souborů v EBSCO Discovery Service). Tlačítko tisku se pak zobrazuje přímo v okně článku. 

 

Pro tisk plného textu linkovaného z jiného systému: 
• Pokud hodláte vytistknout plný text, který je prolinkován z jiného rozhraní, je nutné dostat se přímo 

k plnému textu a ten teprve vytisknout.  

• Pokud článek obsahuje citaci a/nebo plný text ve formátu HTML, je možné tisknout přímo 
z internetového prohlížeče. Pro tisk plného textu je ale vždy nutné jeho zobrazení.  

 

Posílání výsledků vyhledávání e-mailem 

Výchozí nastavení a hodnoty využité pro zasílání záznamů e-mailem můžete nastavit ve svém Vlastním 
nastavení.  
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Pro zasílání e-mailem:  

1. V okně článku zvolte ikonu   E-mail v horní části nástrojové lišty na pravé straně okna.  

 

Panel s předvolbami pro zasílání e-mailu se následně zobrazí ve středním panelu. 
2. Zadejte e-mailovou adresu. Při odeslání na více adres použijte středník a mezeru pro jejich oddělení – 

např.:name1@address.com; name2@address2.com.  

3. Potvrďte tlačítkem Odeslat.  

Pokročilé funkce: 
• Téma (Subject)– Zadejte téma, které se objeví jako předmět odesílané zprávy. 

• Komentáře (Comments) – Zadejte jakékoliv kometáře, které se objeví v těle odesílané zprávy. 

• Odeslat ve formátu prostého textu (Send in plain text format)– Zde můžete zakliknout, zda bude text 
odeslán zformátovaný nebo jako prostý text. 

• PDF/HTML jako samostatná příloha (pokud je k dispozici) (PDF/HTML as separate attachment) – funkce 
umožňuje odeslat plný text ve formátu PDF či HTML jako přílohu e-mailu. Kromě toho bude odeslána 
také citace dokumentu nebo podrobné informace o něm (lze nastavit v uživatelském Nastavení). Trvalý 
odkaz k článku bude rovněž automaticky připojen jako součást e-mailu.  

o Poznámka: Tato funkce je také aktivní, odesíláte-li více souborů naráz z osobní schránky. 

• Standardní formát pole (Standard Field Format)– Výchozím a nejvíce využívaným nastavením je 
„Podrobná citace a abstrakt“. Můžete také vybrat z rolovací lišty:  

o Stručná citace (Brief citation) – bude vytisknut citační záznam  

o Stručná citace a abstrakt (Brief citation and abstract) – bude vytisknut citační záznam dopnlněný 
o abstrakt  
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o Porobná citace a abstrakt (Detailed citation and abstract) – bude vytisknut citační záznam 
doplněný o podrobné informace o nalezeném dokumentu. 

• Formát citace (Citation format) – V rolovací liště můžete vybrat, dle jakého citačního standardu bude 
citace vytvořena:  

o AMA - American Medical Association  
o APA - American Psychological Association  
o Chicago/Turabian Author - Date  
o Chicago/Turabian Humanities  
o MLA - Modern Language Association  
o Vancouver/ICMJE  

Pro odeslání prolinkovaného plného textu: 

Pokud nalezený záznam obsahuje plný text prolinkovaný z externího zdroje, nelze jej posílat ani tisknout z osobní 
schránky. Je nutné otevřít plný text v internetovém prohlížeči a ten pak dle nabízených možností odeslat e-
mailem.  

Pro odeslání trvalého odkazu e-mailem: 

 
1. Klikněte na Sdílet (Share) v pravém horním rohu seznamu výsledků. 

 
2. Klikněte na odkaz zobrazený vedle Přidat vyhledávání do složky: (Add search to folder:) [použitá klíčová 

slova]. Kliknutím uložíte toto vyhledávání v rámci vlastní složky jako trvalý odkaz. 

3. Přesuňte se dále do osobní schránky My EBSCOhost a klikněte na Trvalé odkazy pro vyhledávání v 
levém panelu.  

4. V tomto okně vpravo zvolte  ikonu E-mail.  

5. Zadejte e-mailovou adresu do adresního pole (případně více e-mailovch adres oddělených středníkem). 

6. Zadejte Téma (Subject), které se objeví jako předmět e-mailu (maximálně 40 znaků). 

7. Zadejte libovolné Komentáře (Comments), které se objeví v těle odeslané zprávy. 
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8. Pokud se nacházíte v osobní schránce a zvolíte Po odeslání odstranit tyto položky ze složky, budou 
zvolené soubory po odeslání ze složky odstraněny  

9. Potvrďte tlačítkem Odeslat (Send). 

Poznámka: O aktivaci/deaktivaci funkce trvalého odkazu rozhoduje administrátor knihovny.  

 

Ukládání nalezených výsledků 

Výchozí nastavení a hodnoty využité pro ukládání záznamů nalezených dokumentů můžete nastavit ve svém 
Nastavení (Preferences).  
Pro uložení dokumentu:  

1. Při zobrazení podrobného záznamu či plného textu článku klikněte na ikonu    v pravém panelu. 
Zobrazí se panel pro uložení článku v horní části okna.  

 
2. Pro uložení článku klikněte na Uložit (Save).  

3. Dále v menu internetového prohlížeče klikněte na Uložit => Uložt jako. Zadejte, na jaké místo v počítači 
bude dokument uložen a potvrďte tlačítkem Uložit. Ujistěte se, že soubor ukládáte ve formátu HTML či 
TXT. 

4. Pro návrat ke článku zvolte Zpět (Back). 

Pokročilé funkce: 

• Pokud se nacházíte v osobní schránce a zvolíte Po uložení odebrat tyto položky ze složky (After saving 
remove items from folder), budou zvolené soubory po uložení ze složky odstraněny.  

• Zahrnout při ukládání (Include when saving)– volby v tomto poli jsou zaškrtnuté dle výchozího nastavení 
(lze je však měnit). Uložena bude podrobná citace a abstrakt (včetně HTML Plného textu a odkazu na 
něj, je-li plný text k dispozici).  

• HTML Plný text (HTML Full Text) – funkce umožňuje připojit plný text ve formátu HTML jako přílohu. 
Kromě toho bude odeslána také citace dokumentu nebo podrobné informace o něm (lze nastavit v 
uživatelském Nastavení).  
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• Odkaz(y) HTML na článek (články) – funkce umožňuje připojit trvalý odkaz na zdrojový dokument ve 
format HTML, který právě ukládáte.  

• Standardní formát pole (Standard citation field) – Výchozím a nejvíce využívaným nastavením je 
„Podrobná citace a abstrakt“. Můžete také vybrat z rolovací lišty:  

o Stručná citace (Brief citation) – Uložení citačního záznamu. 

o Stručná citace a abstrakt (Brief citation and abstract) – Uložení citačního záznamu společně 
s abstraktem.  

o Porobná citace a abstrakt – Uložení citačního záznamu včetně podrobných informací o 
nalezeném dokumentu 

• Formát citace – V rolovací liště můžete vybrat, dle jakého citačního standardu bude citace vytvořena:  

o AMA - American Medical Association  
o APA - American Psychological Association 
o Harvard  
o Chicago/Turabian Author - Date  
o Chicago/Turabian Humanities  
o MLA - Modern Language Association  
o Vancouver/ICMJE  

Pro uložení PDF plného textu: 

Pokud ukládáte plný text článku dostupný ve formátu PDF, nebude soubor uložen automaticky, ale je nutné jej 
při zobrazení prostřednictvím Adobe Reader ve Vašem prohlížeči uložit prostřednictvím ikony pro uložení:  

 

 

Pro uložení prolinkovaného dokumentu z jiné databáze: 
• Pokud hodláte uložit plný text, který je prolinkován z jiného rozhraní, je nutné dostat se přímo k plnému 

textu a ten teprve uložit  
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• Pokud článek obsahuje citaci a/nebo plný text ve formátu HTML, je možné tyto dokumenty ukládat 
přímo z internetového prohlížeče. Pro uložení plného textu je ale vždy nutné jeho zobrazení. Teprve 
poté je možné jej uložit 

Pro zkopírování trvalého odkazu na vyhledávání: 
1. Klikněte na Sdílet(Share) po pravé straně sezanmu výsledků.  

2. Označte kurzorem myši a zkopírujte zobrazený trvalý odkaz (do jiného souboru, e-mailu apod.). 

Pro uložení trvalého odkazu na vyhledávání: 
1. Klikněte na Sdílet (Share) po pravé straně seznamu výsledků.  

 
2. Klikněte na odkaz zobrazený vedle Přidat vyhledávání do složky: (Add search to folder) [použitá klíčová 

slova]. Kliknutím uložíte toto vyhledávání v rámci vlastní složky jako trvalý odkaz. 

3. Přesuňte se dále do osobní schránky My EBSCOhost a klikněte v levém panelu na Trvalé odkazy pro 
vyhledávání.  

4. V tomto okně zvolte vpravo ikonu Uložit (Save).  

5. Dále v menu vašeho internetového prohlížeče klikněte na Uložit => Uložt jako. Zadejte, na jaké místo 
v počítači bude dokument uložen a potvrďte tlačítkem Uložit. Ujistěte se, že soubor ukládáte ve formátu 
HTML či TXT. 

6. Pokud se nacházíte v osobní schránce a zvolíte Po uložení odstranit tyto položky ze složky, budou 
zvolené soubory po uložení ze složky odstraněny  

7. Potvrďte tlačítkem Tisk.  

Poznámka: O aktivaci/deaktivaci funkce trvalého odkazu rozhoduje administrátor knihovny.  
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Export záznamů dokumentů 

Prostřednictvím funkce Exportovat můžete uložit citační či jiný metadatový záznam nalezeného dokumentu do 
bibliografického manažeru ve Vašem počítači.  

Poznámka: O aktivaci/deaktivaci funkce Exportovat rozhoduje administrátor knihovny. 

Výchozí nastavení pro funkci Exportovat lze změnit v rámci osobní schránky My EBSCOhost. 

Pro uložení citace ve formátu pro citační manažer:  

1. Z okna Podrobného záznamu článku nebo jeho zobrazení jeho plného text klikněte na ikonu Export 

  icon. Zobrazí se panel pro export citačního záznamu.  

 

Pokud jste ve vlastní složce, klikněte na Po odeslání odstranit tyto položky ze složky (After sending 
remove items from folder). Tímto dále nenajdete konkrétní vyhledávání ve složce poté, co ji odešlete. 

2. Uložit citace do souboru ve formátu – vyberte z následujících možností:  

o Přímý export ve formátu RIS (kompatibilní např. pro CITAVI, EndNote, ProCite, Reference 
Manager, Zotero) – exportované záznamy obsahují takové údaje, které jsou podporované tzv. 
Research Information Systems (RIS) – bibliografickými manažery. Díky tomu lze jednoduše uložit 
takový soubor na jakémkoliv počítači a pak jej importovat do počítače, na němž je bibliografický 
manažer nainstalován.  

o Běžný software pro správu bibliografických dat – zahrnuje všechny dostupné metadatové 
údaje. 

o Citace ve formátu XML – zahrnuje všechna pole ve formátu XML3 . zobrazení souboru 
vysvětlujícího význam jednotlivých polí a XML tagů. 

                                                      
3 Pro více informací o významu jednotlivých polí ve formátu XML navštivte následující adresu: 
http://support.epnet.com/uploads/kb/epdirectselectdtd.doc   
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o Citace ve formátu BibTeX – zahrnuje citační pole ve formátu BibTeX. 

o Citace ve formátu MARC21 – zahrnuje všechna citační pole ve formátu MARC21. 

o Přímý export do aplikace RefWorks – funkce pro export citace do RefWorks – aplikace 
zaměřené na bibliografické záznamy, soubory a jejich správu (Pro využívání této funkce je třeba, 
aby Vaše knihovna byla uživatelem RefWorks služby). Také je nutné mít aktivované otevírání 
dalších „vyskakovacích“ oken (Pop-up windows). 

o Přímý export do aplikace EndNote Web – funkce zahrnuje pole, která jsou podporována Direct 
Export technologií (vyvíjenou v ISI) 

3. Klikněte na Uložit. 

o Pokud jste uložili své citace ve formátu kompatibilním s bibliografickými manažery, články/citace 
se zobrazí v novém okně – z tohoto okna je nyní uložte, případně uložte soubor, který Vám 
prohlížeč nabízí ke stažení. Pokud máte některý z kompatibilních bibliografických manažerů 
nainstalovaný přímo v počítači, pak jej lze importovat pouze otevřením staženého souboru.  

Pro odeslání citačních záznamů ve formátu pro bibliografické manažery e-mailem: 

1. Zvolte ikonu Export v okně Podrobného záznamu nebo zobrazení Plného textu. Otevře se panel v horní 
části okna, který umožňuje export do citačního manažeru.  

 

2. V tomto panelu klikněte na volbu E-mail.  

3. Pokud se nacházíte v osobní schránce a zvolíte Po odeslání  odstranit tyto položky ze složky, budou 
zvolené soubory po odeslání ze složky odstraněny  

4. Zadejte e-mailovou adresu. Pro odeslání na více adres pouze oddělte jednotlivé adresy středníkem.  

5. Zadejte Téma, které bude využito jako Předmět e-mailu (limit 40 znaků). 
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6. Zadejte Komentáře, jež budou připojeny v těle odesílaného e-mailu.  

7. E-mail a file with citations in - select one of the following: 

8. Odeslat e-mailem soubor s citacemi ve formátu – vyberte z následujících možností:  

o Formát RIS (kompatibilní např. pro CITAVI, EndNote, ProCite, Reference Manager, Zotero) – 
exportované záznamy obsahují takové údaje, které jsou podporované tzv. Research Information 
Systems (RIS) – bibliografickými manažery. Díky tomu lze jednoduše uložit takový soubor na 
jakémkoliv počítači a ten pak importovat do počítače, na němž je bibliografický manažer 
nainstalován.  

o Běžný software pro správu bibliografických dat – zahrnuje všechny dostupné metadatové 
údaje. 

o Citace ve formátu XML – zahrnuje všechna pole ve formátu XML4.. 

o Citace ve formátu BibTeX – zahrnuje citační pole ve formátu BibTeX. 

o Citace ve formátu MARC21 – zahrnuje všechna citační pole ve formátu MARC21. 

Poznámka: Trvalé odkazy na nalezené záznamy jsou připojovány k exportovanému souboru 
automaticky. 

7. Pro odeslání e-mailu potvrďte tlačítkem Odeslat. 

Poznámky: 

• Pro více informací o exportování článků do bibliografických manažerů doporučujeme pročíst také 
uživatelskou dokumentaci k těmto aplikacím.  

• Funkce Exportovat nepodporuje možnost změny výchozího nastavení. 

 

Vytváření poznámek 
Vytváření poznámek je značným zjednodušením Vaší práce a znamená značnou úsporu času. Můžete vytvářet 
poznámky, které budou uloženy v rámci Vaší osobní schránky a přiřazeny k dokumentům, ke kterým byly 
vytvořeny. Poznámky jsou Vám pak dále vždy přístupné ve Vaší osobní schránce. 

Pro vytváření poznámek v EDS: 

1. Ze stránky Podrobného záznamu, HTML/Plného textu klikněte v nástrojové liště po pravé straně na 

ikonu Vytvořit poznámku  (Create Note). Objeví se panel pro vytvoření poznámky v horní části 
okna. 

                                                      
4 Pro více informací o významu jednotlivých polí ve formátu XML navštivte následující adresu: 
http://support.epnet.com/uploads/kb/epdirectselectdtd.doc   
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2. Klikněte na +Nová poznámka (+New Note) 

3. Otevře se okno pro vepsání textu (včetně možností formátování). Pro uložení poznámky potvrďte 
tlačítkem Uložit (Save). Citace článku a přímý odkaz budou po uložení automaticky součástí Vaší 
poznámky.  

 

 

4. Poznámka je uložena. Pro její dlouhodobé uchování je nutné se pouze přihlásit k osobní schránce My 
EBSCOhost (pod zobrazenou poznámkou lze najít odkaz Přihlásit se a uložit poznámky (Sign in to Store 
Notes). Ihned po uložení se poznámka zobrazí v panelu pro vytváření poznámek ke stejnému článku.  
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5. Stejně tak můžete zpětně zobrazit poznámku v rámci osobní schránky My EBSCOhost ve složce 
Poznámky. 

 

6. Pro zobrazení kontextu, tedy článku, ke kterému byla poznámka vytvořena, klikněte na odkaz zobrazit 
kontext (View Context) 
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