Science Direct – manuál
V databázi jsou zpřístupněny elektronické verze vybraných elektronických časopisů a monografií
z nakladatelství Elsevier Science.
Oborově jde především o tituly z oblasti medicíny, přírodních věd, výpočetní techniky, ekonomie,
psychologie a sociálních věd.
Databáze je přístupná přes: http://www.sciencedirect.com/

Základní vyhledávání

V základním vyhledávání je možné vyhledávat dle slov z názvu, abstraktu, jména autora, názvu
časopisu/knihy apod.

Pokročilé vyhledávání
Zobrazíte kliknutím na Search.

Zde se nabízí možnost zadávání hledaných výrazů do dvou polí, přičemž jejich typ upřesníte pomocí
rozbalovacího menu

Hledání můžete zúžit na
hledání buď jen v časopisech,
nebo jen v knihách

Pokud jste si označili své
oblíbené zdroje (ukážeme si
později), můžete výběr zúžit
na hledání ve Vámi vybraných
zdrojích
Zúžení dle časového
rozmezí

Hledání lze zúžit také podle
oboru

Zobrazení výsledků
Stránka s výsledky hledání opět nabízí údaje o textech, tj. název, autoři, vydavatelské údaje.

Je-li ikonka zelená, měl by být přístupný plný text. Bílá ikonka označuje texty, ke kterým přístup dle
licenčních podmínek nemáme.
Kliknutím na Preview se Vám zobrazí stručná charakteristika článku (abstrakt, obsah, obrázky, tabulky
apod.)
Plný text zobrazíte kliknutím na ikonu PDF.
Pomocí odkazu Related articles se Vám vygeneruje seznam citací textů, které jsou tematicky
příbuzné.
Stejně jako u jiných databází i zde můžete označit články, se kterými chcete následně pracovat.

Označené citace je pak možné poslat na zadaný email nebo exportovat do referenčního manažera.

Listování ve Science direct
Vedle možnosti vyhledávání můžete v rámci SD i listovat seznamy titulů.

V seznamu se Vám zobrazí všechny dokumenty – podle ikony klíče (zelený klíč=plné texty, šedivý
klíč=pouze abstrakty) poznáte, kam máme přístup.
Ve sloupci Content type se Vám zobrazí, o jaký typ dokumentu se jedná.
Sloupec Articles in press nabízí informace o textech, které jsou právě v tisku (přístup dle licenčních
podmínek)

Jste-li u SD zaregistrováni – v tomto sloupci můžete označit oblíbené dokumenty. Tím aktivujete
možnost vyhledávání v oblíbených dokumentech (na možnost jsme upozornili při představení
vyhledávací stránky)
Vybrané dokumenty rovněž umožňují zapnutí upozorňování na nově přidané ročníky a čísla časopisů.
Zefektivnit listování seznamem je možné prostřednictvím menu, kde můžete zvolit zobrazení
dokumentů podle abecedního pořádku, podle oborů nebo podle oblíbenosti.

Nastavení vlastního profilu
Registrace je zdarma a dostanete se na ni kliknutím na tlačítko Register.
Zobrazí se Vám formulář se základními informacemi o vás: Titul, Jméno, příjmení, mail a pole vašeho
zájmu. Vyhledávat se dá i bez zalogování, ale přicházíte o možnost si vytvořit upozornění novinek a
citací.

My settings

Upravujete svůj profil – údaje, email aj.
Dodatečná změna hesla
Prostřednictvím tohoto odkazu získají
registrovaní uživatelé podrbný přehled
o titulech, jako např. zpřístupněné
ročníky, čísla, ISSN apod.

Upravujete možnosti zasílání upozorněni – při přidání nového aktuální čísla, nebo dojde-li k jiné
změně

