Stručnýenávod
Vstup do rozhraní Ovid
• Zadejte do internetového prohlížeče adresu
. http://ovidsp.ovid.com/autologin.html nebo
• Klikněte na přístupový link uvedený na www stránknách vaší
. knihovny
• Použijte přístup Athény nebo Shibboleth

Výběr databáze
• Kliknutím na název si vyberte jednu databázi nebo
• Zaškrtnutím si označte více zdrojů najednou a klikněte na tlačítko
. Select Resources (pozn. vyhledávání ve více zdrojích najednou může
. omezit některé specifické funkce pro konkrnétní databáze)
• Přístup do databáze Nursing@Ovid je přímo přes odkaz v horním menu
• Časopisy naleznete pod Your Journals@Ovid nebo z modré lišty
v horní části obrazovky vyberte nabídku Journals
• Chcete-li vybrat jiné zdroje poté, co jste už začali vyhledávat, klikněte
nad vyhledávacím polem na Change, zaškrtněte požadované
databáze a klikněte na Select Resource(s) a/nebo spusťte
vyhledávání přes Run Search

Hlavníevyhledávacíestránka
• V.hlavní.navigační.liště.klikněte.na.Search.a.vyberte.si.režim.hledání

Základníevyhledáváníe[Basic Search]
• Zadejte.hledané.téma.nebo.přímou.otázku.a.klikněte.na.Search
• Zaškrtnutím.volby.IncludeeRelatedeTerms.lze.rozšířit.vyhledávání.na
synonyma,.množná.čísla,.pravopisné.varianty,.atdV
• Omezit.vyhledávání.je.možné.nastavením.kriterií.z.odkazů.Limits.nebo
FiltereBy
• Filtrováním.přes.Relevancy.získáte.nejrelevantnější.výsledky
• V.režimu.základního.vyhledávání se.v.pravé.části.obrazovky
• s.výsledky.vyhledávání.zobrazují i.open.access.výsledky
Poznámka:.Pro.zobrazení.nejnovějších.výsledků.změňte.v.tabulce
ResulteTools.řazení.výsledků.[SorteBy].ze.SCORE.fřazeno.dle
relevance).na.YeareofePublication.fsestupně)V
Upravené.rešerše.po.aplikaci.limitů.lze.zařadit.do.tabulky.historie
hledání.[SearcheHistory]y.kliknutím.na.nabídku.AddetoeSearcheHistoryZ

Pokročiléevyhledáváníe[Advanced Search]
• Zadejte.jednotlivá.klíčová.slovaOfrázi.a.klikněte.na.SearchZ.Funkce
mapování.[MapeTermetoeSubjecteHeading].vám.navrhne.odpovídající
hesla.z.tezauru.fpokud.je.k.dispozici)
• Pro.obecný.dotaz.zvolte.vyhledávání v poli.Keyword.fVmp).–.zahrnuje
vyhledávání.v.Názvu.[Title]y.Abstraktu.[Abstract]y.Předmětových
heslech.[SubjecteHeadings].nebo.v.plném.textu.[Fulletext].a.v.dalších
polích
• Vyhledávání.lze.omezit.pouze.na.pole.[Author]y.Název.[Title]y.Název
časopisu.[JournaleName].nebo.Název.knihy.[BookeName]
• Zaškrtnutím.lze.zkombinovat.více.klíčových.slov.s.pomocí.operátorů
ANDyeOR.nebo.NOT
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Hledání*ve*více*polích*[Multi:Field*Search]
• Z)rozbalovacího)menu)vyberte)pole)k)prohledávání)a)poté)zapište
hledaný)termín
• Zkombinujte)pojmy)s)pomocí)operátorů)ANDW*OR)nebo)NOT
• Použijte)symboly)pro)rozšíření):k)a)+X)nebo)zástupné)znaky):?)a)?X
) k)vyhledání)jednotného)či)množného)čísla)nebo)různých)variant
• Pro)přidání)dalších)vyhledávacích)okének)klikněte)na)y*Add*New*Row
Poznámka:)Při)vyhledávání)v)poli)Autor)[Author])je)jméno)automaticky
pravostranně)rozšířenoD

Operátory
Pro)kombinaci)termínů)lze)použít)tři)operátory:
• OR)vyhledá)záznamy/)kde)se)vyskytuje)jeden):nebo)všechnyX)hledané
termíny/)napřD)heart attack or myocardial infarction
• AND)vyhledá)záznamy/)kde)se)termíny)vyskytují)společně/)napřD
) pneumococcal and vaccine
• NOT)vyloučí)záznamy)obsahující)zadaný)termín/)napřD)spiders not
insects

Rozšíření*[Truncation]*a*zástupné*znaky*[Wildcards]
Zástupné)znaky)a)symboly)pro)rozšíření)dovolují)vyhledávat)varianty
slov)v)režimu)Pokročilého)vyhledávání)[Advanced*Search])nebo
Hledání)ve)více)polích)[Multi:Field*Search]:
• Použijte)symboly)k)nebo) +)na)konci)slova)nebo)jeho)kořene)pro
vyhledání)variant)slova)s)různými)koncovkami/)napřD)zadáním)medic*
vyhledáte)medicine/)medical/)medication/)ajD)Přidáním)čísla)dojde
k)omezení)na)určitý)počet)znaků)napřD)computer*7
• Zapsání)symbolu)?)uprostřed)nebo)na)konci)slova)nahrazuje)právě
jeden)znak)napřD)wom#n)vyhledá)woman)i)women
• Použití)symbolu)?)uprostřed)nebo)na)konci)slova)nahrazuje)jeden)nebo
žádný)znak)napřD)tumo?r)vyhledá)tumor)i)tumour
Poznámka:)Operátory/)zástupné)znaky)a)symboly)pro)rozíření)nelze
použít)v)režimu)základního)vyhledávání*[Basic*Search]B

Limitátory*:*omezení*dotazu*[Limits]
Omezení)dotazu)[Limits])redukuje)výsledky)vyhledávání)dle zadaných
kritériíD)Omezení)jsou)specifická pro každou)vybranou)databáziD
Nejčastěji)používaná)omezení)jsou)dostupná)z)hlavní)vyhledávací
stránkyD)Další)omezení)si)lze)zobrazit)kliknutím)na)tlačítko
Additional*LimitsB
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Vyhledávánígcitacíg[FindgCitation]g–gjeHligkgdispozici
Přesývyhledáváníýcitacíý[Findgcitation]ýlzeýkombinovatývyhledávání
výpolíchýnázevý[title]Pýčasopisý[journal]Pýautorý[author]Pýročníký[volume]P
čísloý[issue]Pýstránkováníý[page]Pýrokývydáníý[publicationgyear]P
vydavatelý[publisher]ýneboýDOI/

Vyhledávacígnástrojeg[SearchgTools]gjsouHligkgdispozici
Vyhledáváníývýtezauru/ýZadejteýslovoýneboýfrázixýpřesýrozbalovací
menuýzvolteýnástrojýaýklikněteýnaýSearchAýNástrojeýuýjednotlivých
databázíýseýliší/ýPříkladyýnástrojů:ý
• Mapováníý[MapgTerm]:ýdoporučíývámýpředmětováýheslaýzýindexu
databázeýneboýzýtezauru
• Stromýneboýtezaurusý[TreegorgThesaurus]:ýurčujeýumístění
ý předmětovéhoýheslaývýindexuýdatabázeýneboýveýstruktuřeýtezauru
• Permutovanýýrejstříký[PermutedgIndex]:ýumožňujeýzadání
jednoduchéhoýtermínuýaýzobrazeníýrejstříkuývíceslovných
předmětovýchýheselxýkteráýzahrnujíýzadanýývýrazýaýtakéýpreferované
aýpříbuznéýtermíny
Dalšíýnástrojeýnabízejíýpohledýnaýpodheslaxýheslaxýpředmětové
klasifikaceýneboýpublikacexýaýtoývýzávislostiýnaýzvolené
databázi•databázích/

Vyhledávacígpoleg[SearchgFields]
VyhledáváníýéneboýlistováníNýveývybranýchýpolích/ýZadejteýslovoýnebo
frázixývyberteýsiýjednoýneboývíceýpolíýaýpakýzvolteývyhledáváníý[Search]
neboýprohlíženíý[DisplaygIndexesg>]ýzáznamů/ýPřesýtlačítkoýClear
Selectedýsvůjývýběrýzrušíte/ýU každéhoýrejstříkuýseývlevoýzobrazuje
zkratkaýpoleýénapř/ýabýproýabstraktN/ýOznačteýsiývšechnyýrelevantníý
položkyýaýklikněteýnaýSearchgforgSelectedgTermsA

Historiegvyhledáváníg[SearchgHistory]
Rešeršníýdotazyxývýsledkyývyhledáváníýaýrežimývyhledáváníýjsou
kýdispoziciývýokněýSearchgHistoryAýJednotlivéýdotazyýlzeýkombinovatx
stačíývybranéýdotazyýzaškrtnoutýaýnavolitýoperátoryýANDýneboýOR
výrežimuýpokročiléhoývyhledáváníýneboýuvéstýčíslaýjednotlivýchýdotazů
aýoperátoryýrovnouýveývyhledávacímýpoliýénapř/ýJýnotý1N/ýOznačené
rešeršníýdotazyýlzeýsmazatýkliknutímýnaýtlačítkoýRemovegSelectedA
Výsledkyývyhledáváníýlzeýdodatečněýzpřesnitýprostřednictvímýnabídky
ResultsgToolsývýmenuývlevoývedleývýsledkůývyhledávání/
NabídkaýActionsývýpravéýčástiýtabulkyýumožňujeývýsledkyýhledání
zobrazitý[Display]PýpřípadněýsiýdanouýrešeršiýpoýnavoleníýnabídkyýMore
uložitýdoýosobníhoýúčtuxýnastavitýsiýproýniýautomatickáýupozorněníýna
eSmailý[AutoHAlert]ýčiýRSSýkanál/ýFunkceýAutoSalertýjeýdostupná po
vytvořeníýosobníhoýúčtu/

Výsledkygvyhledáváníg[SearchgResults]
Proýzobrazeníývýsledkůýposledníhoývyhledáváníýrolujteýdolůýpoýstránce
neboýklikněteýnaýDisplayýproýzobrazeníývýsledkůýkteréhokoliv
zýpředchozíchývyhledávání/
• VýsledkyýseýzobrazujíýveýformátuýCitationPýtzn/ýžeýzýkaždéhoýzáznamu
jsouývidětýtytoýúdaje:ýjménoýautoraxýnázevýčlánkuýaýzdroj
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• VyhornímymenuylzeypřesypoložkuyViewyzměnityzobrazeníynayTitle
gpouzeynázev•yneboyAbstractygvedleycitaceyseyzobrazíyiyabstrakt•
• Pokudyjeyuyzáznamuydostupnýyiyabstrakt5yjeyk dispoziciyodkazyZobrazit
abstrakty[ViewyAbstract]
• VýsledkyyzyBooks@Ovidyobsahujíyiykrátkýyvýňatekyzytextu
• VýsledkyyzyJournals@OvidyobsahujíyplnýytextyvyPDFygje0liykydispozici•
• UykaždéhoyzáznamuymohouybýtyvpravoydostupnéyodkazyyAbstract
Referenceygcitaceysyabstraktem•5yCompleteyReferenceygkompletní
y citace•5yOvidyFullyTextšFullyTextygplnéytexty•
• Přidáníydalšíchyodkazůynayslužbuydodáníydokumentůy[Document
Delivery]Pyexterníylinkovacíynástrojy[ExternalyLinkyResolvers]yaykatalog
knihovnyy[LibraryyCatalogs]yjeynayadministrátorovi
• ProyvyhledáníypodobnýchyzáznamůyvyberteyodkazyFindySimilarynebo
FindyCitingyArticlesygvyhledáníyčlánků5ykteréyvybranýyčlánekycitují•
• PřiyvyhledáváníykonkrétníhoyčasopiseckéhoytituluypřesyJournalsynebo
Your Journals@Ovidymáteymožnostyveyvýsledcíchykliknoutynaynázev
časopisuyaynaydalšíystránceyzvolityodkazyRSSyneboy@yEmailWyPo
vyplněníyVašíyemailovéyadresyyvámybude automatickyyzaslányobsah
každéhoynovéhoyčísla

Osobníyúčety[MyyProjectsPyMyyWorkspace]
Vyprostoruyosobníhoyúčtuysiylzeypodynázvemyprojektuy[Projects]ydo
složeky[Folders]yukládatyvýsledkyyvyhledávání5ycitace5yplnéytexty5
obrázky5yvidea5yadMygkapacitayŠNyMB•MyNabízíyseyfunkceytisku5yexportu
ayodesláníye0mailemyaytakéymožnost smazaty[Remove]yuložené
položkyM
DalšíymateriályylzeydoyMyyProjectsypřidatypřetaženímydoypoleyMy
ProjectsyvylevémymenuyvyčástiyResultsyToolsyneboykliknutímynayodkaz
AddytoyMyyProjectsW
DoysvéhoyúčtuyseymůžeteypřihlásitykdykolivypřesyodkazyMyyAccountP
kterýyjeyumístěnynaykaždéystránceyvymenuyzcelaynahořeynebo
prostřednictvímynabídkyyMy Workspaceyzymodréylištyyvyhorníyčásti
obrazovkyMyZdeysiylzeytakéyosobníyúčetyvytvořitykliknutímynayodkaz
CreateyaynewyPersonalyAccountyayvyplněnímypožadovanýchyúdajůM

Tisky[Print]PyEmailPyExport
Nahořeynaykaždéystránceysyvýsledkyyvyhledáváníynalezneteyněkolik
funkcíyproypráciysyvýsledkyAyTisk [Print]PyEmailPyExportPyneboyPřidatydo
osobníysložkyy[AddytoyMyyProjects]WyNejprveyvyberteyvyhledané
záznamy5ypakyklikněteynayikonuyvybranéyfunkceMyZáznamyylzeyvybrat
poyjednomyzaškrtnutímyneboyvšechnyynajednouypřesyvolbuySelectyAllW

Další informace: Pro více informací o zdrojích nahlédněte do
Database Field guide (následujte odkaz Selected Resources).
Pomoc s programem je k dispozici na většině stránek, otevřením
informací o poslední otevřené stránce a povolením prohlížení
kapitol vlevo.
Odkazy na školíci zdroje and jazykové možnosti najdete na konci
každé strany.
Více informací o produktech Ovid najdete na http://www.ovid.com
Školíci materiály a dokumenty najdete na
http://resourcecenter.ovid.com
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