Nabídka online databází

pro uživatele z VŠE v Praze

Emerald eBooks
OBSAH
Elektronické knihy vydavatelství Emerald z oblasti obchodu, managementu, ekonomie a sociálních věd.
Elektronické knihy jsou dostupné v rámci platformy Emerald Insight.

PŘÍSTUP
Databáze je přístupná na adrese knihovna.vse.cz/zdroje/emerald-ebooks. Při přístupu z počítačů mimo síť VŠE
je třeba zadat uživatelské jméno a heslo do systému InSIS. Seznam všech dostupných databází v rámci VŠE
najdete na adrese knihovna.vse.cz/zdroje.

HLEDÁNÍ
Jednoduché hledání
Pro jednoduché hledání použijte vyhledávací okénko Enter your search terms here v horní části obrazovky,
do kterého vepište zvolená klíčová slova. Po kliknutí na tlačítko lupy nebo zmáčknutí klávesy Enter se zobrazí
seznam výsledků hledání seřazený podle relevance, který je možné dále filtrovat pomocí pravého sloupce podle
typu dokumentů (Content type), data publikování (Year) nebo dostupnosti plného textu (Access). Kliknutím
na název zobrazíte plný text kapitoly knihy nebo popř. i jiných relevantních dokumentů (články, případové studie
apod.) z platformy Emerald Insight. Plný text je dle typu dokumentu dostupný ve formátech HTML, PDF nebo
ePub. Pokud máte zájem o výsledky pouze z předplacených materiálů VŠE, lze dodatečně v seznamu výsledků
v pravém sloupci zaškrtnout volbu „Only content I have access to “.
Pokročilé hledání (Advanced search)
Pokročilé hledání je vhodné pro přehlednější a přesnější zadání dotazu z více klíčových slov, která potřebujete
vyhledat v různých rozdílných specifických údajích dokumentu (název, abstrakt, autor, DOI) včetně konkrétního
vymezení doby vydání vyhledaných dokumentů. V případě, že chcete hledat pouze v předplacených
elektronických knihách VŠE, je nutné označit volbu Book part nad vyhledávacím okénkem Enter your search
terms here.
Navigace
Kompletní přehled všech dostupných tematických edic e-knih na platformě Emerald Insight naleznete
na www.emerald.com/insight/browse/publications.

PRÁCE S ELEKTRONICKOU KNIHOU
Po kliknutí na název kapitoly vybrané elektronické knihy v seznamu výsledků zobrazíte její plný text, kde jsou
rovněž k dispozici také detailní údaje o dané knize včetně jejího interaktivního obsahu v pravé části obrazovky.
Z elektronických knih lze stahovat jednotlivé kapitoly ve formátu PDF nebo ePub kliknutím na stejnojmenné
odkazy v horní části obrazovky.

KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Narazili jste při hledání na nějaký problém nebo nejasnosti? Rádi Vám poradíme!
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
místnost č. SB 034 B, SB 034 C
e-mail: i-servis@vse.cz, tel.: 224 095 129, 224 095 580, 224 095 291, web: knihovna.vse.cz
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