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EBSCO

PŘÍSTUP

OBSAH

Do volného pole vyhledávacího formuláře zadáme klíčové slovo, označíme některé z polí dokumentů pro vyhledávání 
(veškerý  text, autor, titul, tematické termíny, zdroj, abstrakt, ISSN, ISBN) v roletovém menu Vyberte pole (volitelné). 
Dotaz případně upřesníme za pomoci operátorů AND, OR, NOT v dalších polích vyhledávacího formuláře, která lze i přidat 
po kliknutí na tlačítko +. V menu Možnosti hledání lze navolit další kritéria dotazu jako např. omezení výsledků na plný text, 
datum publikování, typ dokumentu atd. 

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

EBSCO představuje komplexní přístup k plnotextovým databázím článků z periodik a elektronických knih z oblasti 
ekonomiky, managementu, financí, účetnictví, obchodu, humanitních a sociálních věd, zdravotnictví, vědy a kultury, které 
se průběžně aktualizují. Databáze EBSCO trvale zpřístupňuje následující poddatabáze: Business Source Ultimate, EconLit 
with Full Text, Regional Business News, Library, Information Science & Technology Abstracts, GreenFILE, European Views 
of the Americas: 1493 to 1750, eBook Collection, Audiobook Collection. Jako komunikační jazyk rozhraní je u databáze 
EBSCO přednastavena čeština, kterou lze zaměnit za jiný světový jazyk v roletovém menu Jazyky v horní liště obrazovky.  

HLEDÁNÍ
Po vstupu do databáze EBSCO je automaticky zobrazeno vyhledávací rozhraní Rozšířené vyhledávání, které je určené 
pro složitější dotazy. (Pomocí odkazu Vyberte databáze v horní části obrazovky nad vyhledávacím formulářem je možné 
dodatečně změnit výběr databází, ve kterých chceme hledat, tzn. v levé části označíme příslušnou databázi kliknutím 
v zaškrtávacím poli, popř. označíme všechny databáze najednou zaškrtnutím volby Vybrat vše/zrušit vybrání všeho a 
potom klikneme na tlačítko OK.)

Klikneme na tlačítko Hledání. Zobrazí se nám záznamy z již dříve navolených databází, u kterých je pro vyšší uživatelský 
komfort možnost přímého vstupu např. do Souborného katalogu ČR nebo VŠE. Kliknutím na ikonu složky lze relevantní 
záznamy uložit do tzv. Složky (viz horní lišta obrazovky). V levém sloupci obrazovky je umístěno menu k dalšímu filtrování 
zobrazených záznamů (plný text, recenzovaná periodika, datum publikování, typy publikací apod.).

Pro řešení jednoduchých dotazů slouží vyhledávací rozhraní Základní vyhledávání, kde postupujeme obdobně, chybí zde 

ale možnost upřesnění dotazu operátory AND, OR, NOT. ··· Chceme-li zahájit nové vyhledávání, klikneme na Nové 
vyhledávání na horní liště vlevo. Objeví se nový prázdný vyhledávací formulář, do kterého definujeme svůj nový požadavek 

na vyhledávání. ··· Záložka Témata na horní liště obsahuje rozhraní pro vyhledávání podle specifických tezaurů 

jednotlivých databází. ··· Kliknutím na záložku Publikace pak lze vyhledávat v jednotlivých zdrojových databázích tituly 
časopisů, je zde udáno časové rozpětí, od kterého je k dispozici plný text, případné embargo na plný text, existence 

možného zpoždění uvedení v dané databázi, přístupnost plného textu v PDF či HTML. ··· Záložka Další obsahuje volbu 
Videozáznam - Business Videos, která zpřístupňuje vyhledávací rozhraní pro kolekci videí z oblasti podnikání z přednášek 

Harvard Business School. ··· V případě nejasností či problémů je nabízena záložka Nápověda, umístěná vpravo na horní 
liště, kde je možné získat poměrně podrobný postup pro řešení našeho problému (v angličtině).
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