
| repozitář DSpace VŠB-TUO
| trvale zakoupené e-knihy
| volně dostupné zdroje
| předplácené zdroje, například:

| ze sítě univerzity
| vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:

· pomocí Shibboleth
· pomocí VPN

knihovna.vsb.cz › Katalogy a databáze › 
E-zdroje › Vzdálený přístup k EIZ

Vyhledávání v EDS funguje i bez přihlášení.

EDS podporuje přihlášení přes Google účet.

Registrace musí proběhnout v sí�  VŠB-TUO, poté se 
lze přihlásit i vně povolených IP adres.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Bc. Lenka Votýpková
lenka.votypkova@vsb.cz
telefon 596 994 536

WEB  E-MAIL
knihovna.vsb.cz  knihovna@vsb.cz

FACEBOOK  BLOG
facebook.com/knihovnavsbtuo  knihovna.vsb.cz/blog 

INSTAGRAM
instagram.com/knihovnavsbtuo

LETÁK V DSPACE VŠB-TUO
hdl.handle.net/10084/141771
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DISCOVERY

SERVICE

ZDROJE INDEXOVANÉ V EDS PŘÍSTUP DO EDS
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ZÁKLADNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
| podle klíčového slova, názvu, autora
| lze přesněji vymezit v nabídce Možnos�  hledání

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ
| rozšířené vyhledávání za použi�  booleovských   
 operátorů

FILTROVÁNÍ VÝSLEDKŮ 
VYHLEDÁVÁNÍ
V levém menu lze fi ltrovat 
výsledky dle různých 
parametrů – dle roku 
vydání, typu dokumentu, 
zda obsahují plný text 
apod.

MŮJ ÚČET
Přihlášený uživatel může pracovat s vyhledanými 
dokumenty, ukládat si výsledky do svých složek apod.

EXPORTY ČLÁNKŮ
Přes nabídku Sdílet může uživatel pracovat s výsledky 
hledání několika způsoby:
| uložit si dotaz do Složky, odkud jej může � sknout,

odeslat e-mailem, uložit nebo exportovat v několika 
formátech;

| vytvořit trvalý odkaz výsledků hledání;
| vytvořit si e-mailový alert na nové příspěvky.

FULL TEXT FINDER
Je-li k dispozici plný text, pod základními 
informacemi o dokumentu k němu vede odkaz 
nebo je dohledatelný pomocí linkovacího nástroje 
Full Text Finder, který vede na nabídku se seznamem 
zdrojů (databází), kde by žádaný dokument měl být 
plnotextově dostupný.

CITACE PRO
Konkrétní výsledek lze uložit jako citaci do citačního 
manažera Citace PRO, který Ústřední knihovna 
VŠB-TUO předplácí.

GOOGLE SCHOLAR
Google Scholar zobrazí citující články vyhledaného 
výsledku z indexovaných otevřených zdrojů.

Pomocí služby Ebsco Discovery Service vyhledáte 
v jednom rozhraní většinu předplácených 
elektronických informačních zdrojů VŠB TUO → 
nemusíte procházet každou databázi zvlášť a pracně 
vyhledávat plné texty, stačí EDS + správné použi�  
fi ltrů.

  eds.vsb.cz 

ZPŘÍSTUPŇOVANÝ OBSAH
| články z elektronických časopisů a sborníků
| e-knihy
| bibliografi cké záznamy
| faktografi cká data
| záznamy z repozitáře DSpace VŠB-TUO

Menu v horní liště E-knihy a e-časopisy plní funkci 
A–Z listu s možnos�  procházet elektronické zdroje 
předplacené Ústřední knihovnou VŠB-TUO. 

A–Z LIST NABÍZÍ
| procházení zdrojů podle vědních disciplín;
| vyhledávání ve vyhledávacím poli podle názvu zdroje,  
 ISSN nebo klíčového slova.

PLNOTEXTOVÉ DATABÁZEPROČ POUŽÍVAT EDS VYHLEDÁVÁNÍ CO JEŠTĚ VYUŽÍT?

A-Z LIST

vyhledáte 

?

A–Z


