E-ZDROJE NA MU
NÁVOD
Na

půdě

Masarykovy

univerzity

je

možné

využívat

elektronické

zdroje

na

adrese:

ezdroje.muni.cz.

V sekci Přehled zdrojů je umístěn seznam jednotlivých multioborových či specializovaných
databází. Databáze si můžete seřadit dle abecedy, dle fakulty, na níž jsou zdroje dostupné, či dle
oborů.
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Po kliknutí na vybranou databázi se objeví její popis, kde zjistíte charakteristiku databáze, odkaz,
dostupnost, typ zdroje, jazyk zdroje, kontaktní osobu apod.

Pro možnost současného vyhledávání ve všech e-zdrojích současně použijte možnost Discovery
na hlavní straně portálu.

Pro vyhledávání v Discovery můžete rovnou použít vyhledávací pole na hlavní straně, kde je
možné zadat klíčové slovo, titul či autora.
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Prostředí Discovery je dostupné v českém jazyce, můžete zde zvolit základní či rozšířené
vyhledávání.

Do základního vyhledávání je opět možné napsat klíčové slovo, titul či autora. V rozšířeném
vyhledávání můžete zadat více klíčových slov, u kterých je možné vybrat oblast, v níž chcete
dané slovo vyhledat (např. v celém textu, abstraktu názvu apod.). Počet klíčových slov můžete
jednoduše přidat či ubrat pomocí + či -. Klíčová slova doporučujeme psát v angličtině, protože
najdete mnohem více zdrojů a ve většině případů se jedná o zahraniční databáze.
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Klíčová slova lze mezi sebou propojit operátory AND, OR nebo NOT.
Operátory:
AND – vyhledají se ty dokumenty, které obsahují oba resp. všechny hledané termíny, mezi
kterými je operátor AND; zužuje výsledek vyhledávání
OR – vyhledají se dokumenty, které obsahují alespoň jeden z uvedených termínů, mezi kterými je
operátor OR; rozšiřuje výsledek vyhledávání
NOT – z výsledku vyhledávání budou vyloučeny dokumenty obsahující výraz uvedený za
operátorem NOT; zužuje výsledek vyhledávání
Rovněž můžete zvolit konkrétní disciplínu, kterou chcete prohledávat, můžete si nastavit
vyhledávání pouze plných textů, časové omezení, jazykové omezení apod.
Po zadání všech parametrů vyhledávání klikněte na Hledání. Objeví se seznam výsledků, kterých
většinou bývá velké množství, proto doporučujeme hledání dále zužovat pomocí nastavení
podrobnějších parametrů v levém bočním panelu. Omezení jdou libovolně přidávat zaškrtáváním
zvolených políček v jednotlivých kategoriích či mazat pomocí X.

4

5

Po nastavení podrobnějších parametrů je počet výsledků relevantní a mnohem nižší.

Z výsledných dokumentů můžete zvolit konkrétní článek. Po kliknutí na jeho nadpis uvidíte
bibliografické informace o daném dokumentu.

Článek v plném textu si můžete přečíst po kliknutí na položku PDF Full Text.
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Článek v plném textu si můžete uložit do počítače, vytisknout, poslat e-mailem, uložit si jeho
trvalý odkaz apod.
Na hlavní straně portálu e-zdrojů najdete ještě sekci Služby nad el. zdroji. Zde se nachází
Portál el. časopisů, v němž můžete vyhledávat podobným způsobem, který je uveden výše, či
využít abecední vyhledávání.

Dále zde najdete službu LinkSource, která zprostředkovává plné texty a přes kterou se v daných
databázích dostanete k plnému textu či alespoň záznamu o něm v některé z knihoven.
Další důležitou položkou služeb je Vzdálený přístup, přes něhož lze se zdroji pracovat z pohodlí
vašeho domova. Zde máte několik možností, jak se ke vzdálenému přístupu připojit.
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Doporučujeme zvolit možnost EZproxy. Po kliknutí na danou službu se objeví krátký návod na
instalaci přístupu ve vašem počítači.

Pokud byste měli s používáním e-zdrojů problém, kontaktujte buď osobu uvedenou u konkrétního
zdroje, či pište na obecný e-mail eiz@muni.cz.
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