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ACM Digital Library 

PŘÍSTUP

Kolekce bibliografických záznamů, abstraktů a plných textů z časopisů, bulletinů a konferenčních sborníků z oblasti 
počítačové vědy, které vydává ACM (Association for Computing Machinery) a přidružené organizace. Retrospektiva 
zpřístupněných dokumentů může sahat až do 50. let minulého století. 

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

Možné způsoby hledání v ACM Digital Library:

Pokročilé hledání umožňuje přehlednější a přesnější zadání jednotlivých klíčových slov včetně frází a dalších selekčních 
kritérií (ISBN, ISSN, DOI, datum publikování, ...). Lze také určit, zda se mají klíčová slova hledat např. pouze v abstraktu, 
názvu článku nebo v celém dokumentu a zda vyhledaný dokument má obsahovat všechna zadaná klíčová slova nebo 
alespoň jedno z nich či naopak daná klíčová slova nesmí vůbec obsahovat.

Pokud si chcete prostudovat celé jednotlivé aktuální nebo i archivní vydání určitých časopisů, sborníků apod. je 
nejvhodnější použít sekci Browse, kde po kliknutí na odkaz podle typu dokumentů (Books, Periodicals, Proceedings, 
Theses, Technical Reports, ...) bude zobrazen abecední přehled všech dokumentů v dané kategorii, ze kterého se lze dostat 
k plným textům zvoleného titulu. Dále je k dispozici např. prohlížení rejstříku konferencí (záložka Conferences v horní části 
obrazovky). Uživatelé mohou také využít předmětový klasifikační systém pro oblast počítačové vědy (odkaz ACM 
Computing Classification System v dolní části obrazovky).

Navigace

OBSAH

Jednoduché hledání (search)
Pro jednoduché hledání použijte pole Search na vstupní obrazovce databáze, do kterého napíšete zvolená klíčová slova. 
Pokud chcete vyhledat přesnou frázi, tak klíčová slova dejte do uvozovek (např. „artificial intelligence”). Po kliknutí 
na tlačítko s ikonou lupy se zobrazí výsledky z The ACM Full-Text Collection, u kterých je zároveň přístupný i plný text. 
Kliknutím na odkaz Expand your search to The ACM Guide to Computing Literature získáte výsledky z kolekce 
bibliografických záznamů a abstraktů z produkce různých vydavatelů z oblasti počítačové vědy (včetně ACM). Výsledky je 
možno dále filtrovat pomocí levého sloupce podle jmen autorů nebo institucí (People), typu dokumentu (Publications), 
konferencí (Conferences) nebo roku publikování (Publication Date).
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