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EBSCO Discovery Service  

http://discovery.upol.cz nebo https://ezdroje.upol.cz   

EBSCO Discovery Service (dále jen EDS) představuje systém, který umožňuje z jediného 

místa vyhledávat a získávat obsah z elektronických informačních zdrojů Knihovny UP. Jsou do 

něj zahrnuty celouniverzitně předplacené databáze, katalog Knihovny UP i volně dostupné 

zdroje. Ačkoli je výsledná kolekce zdrojů prohledávaných EDS velmi obsáhlá, díky centrálnímu 

indexu je při vyhledávání zajištěna výjimečně rychlá odezva.    

Základní vyhledávání   

Na úvodní stránce portálu e-zdrojů (dále jen portál EIZ) zadejte do vyhledávacího okna klíčová 

slova, název hledaného dokumentu nebo jméno autora.   

 
  

Přímo v prostředí EDS se pak zobrazí výsledky vyhledávání, které lze dále upravovat, jak je 

podrobně uvedeno u rozšířeného vyhledávání na str. 3. V pravém horním rohu je možné si 

vybrat jazykovou verzi systému (i češtinu).   
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Research starters   

U některých termínů se v úvodu výsledků vyhledávání objeví tzv. Research starters (volným 

překladem – výchozí shrnutí tématu). Slouží k pochopení problematiky a může obsahovat další 

užitečná klíčová slova k vyhledávání.   

 

Rozšířené vyhledávání   

Protože výsledky základního vyhledávání v EDS jsou obvykle velmi početné (někdy v řádech 

statisíců až milionu), je často výhodnější zvolit Rozšířené vyhledávání. V něm můžete 

kombinovat více klíčových slov společně s výběrem polí, ve kterých mají být tato klíčová slova 

hledána – autor, název, abstrakt, ISSN, ISBN, tematické termíny apod.   

 

 

Pokud chcete spojit více klíčových slov či sousloví (odborných termínů), použijte booleovské 

operátory AND, OR, NOT:   

AND – zaručí výskyt všech zadaných klíčových slov, nalezené záznamy budou obsahovat 

zároveň všechny zadané termíny: chronic disease AND quality of life  

  



4  

  

OR – používá se u synonym, akronym a významově podobných klíčových slov, nalezené 

záznamy budou obsahovat aspoň jeden z termínů: chronic disease OR chronic illness  

NOT – slouží k vyloučení nějakého slova či termínu: chronic disease NOT chronic pain  

" " – slova vložená do uvozovek bude vyhledávač považovat za přesnou frázi, která se musí 

přesně takto ve výsledcích vyskytovat, například "patient attitude"  

* – pravostranné rozšíření klíčového slova, tzn. hvězdička za kořenem slova umožní vyhledání 

slova i jeho dalších tvarů: alcohol* → alcohol, alcoholic, alcoholics, alcoholism, …   

Upřesnění výsledků  

Výsledky vyhledávání můžete dále upravovat (filtrovat) na levé straně obrazovky. V sekci 

Upřesnit výsledky (1) můžete pohybovat časovou osou, zatrhnout si, že chcete pouze 

recenzovaná periodika, pouze plné texty článků či jen ty záznamy, které jsou k dispozici 

v knihovním fondu. Další omezení je možné podle typu dokumentu, tématu, vydavatele, jazyka, 

zeměpisného určení nebo zdrojové databáze.   

 

Pokud je u záznamu k dispozici plný text, můžete jej jednoduše zobrazit kliknutím na ikonku 

PDF (2) anebo získat pomocí linkovače Full Text Finder (3), který vás přesměruje do 

databáze, ve které by měl být plný text k dispozici. Po kliknutí na odkaz citace PRO (4) si 

zobrazíte citaci daného záznamu podle normy ČSN ISO 690 (popř. se přihlásíte do svého účtu 

v citačním manažeru Citace PRO Plus a citaci si do něj uložíte – více informací k manažeru 

najdete zde).   
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Dále je možné si výsledky seřadit (dle relevance nebo data), přizpůsobit jejich zobrazení na 

stránce, případně je uložit do složky či sdílet.   

V EDS si můžete bezplatně vytvořit svůj účet po kliknutí na Přihlásit vpravo na horní liště  

 

 

a následnou registrací. 

 
  

Po přihlášení je možné si trvale ukládat nalezené záznamy (kliknutím na ikonku ) či 

aktuální vyhledávání a zpětně se k nim vracet.   

Dále je možné si nastavit alert (automatické upozornění) na dané hledání nebo konkrétní 

časopis (viz rozbalovací menu Sdílet). Podle zvolené frekvence vám pak budou na zadaný    

e-mail chodit upozornění o nových záznamech, které odpovídají nastavenému alertu. Uložené 

alerty můžete ve složce spravovat a editovat.   

Po zobrazení plného textu článku je možné s ním dále pracovat – stáhnout jej, vytisknout, uložit 

do složky, vygenerovat si citaci a trvalý odkaz (viz ikonky vpravo na dalším obrázku).   
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Publication Finder   

V horním menu stránky výběrem položky New Publication Finder můžete vyhledávat 

konkrétní publikace – podle názvu, tématu nebo ISSN/ISBN.   
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Pod názvem vyhledané knihy nebo časopisu je uveden odkaz Přístup k plnému textu. Po jeho 

rozkliknutí se zobrazí všechny databáze, které zpřístupňují plné texty v konkrétní publikaci.  

Rozsah dostupnosti se u jednotlivých databází může lišit.  

 

   

  

   

Přístup mimo síť UP   

S vyhledávačem EDS můžete pracovat v univerzitní síti (na jednotlivých fakultách, v Knihovně 

UP, na kolejích) nebo případně jako tzv. host (guest), který má však omezené možnosti, 

zejména je limitován přístup k plným textům. Při snaze o získání plných textů budete vyzváni 

k institucionálnímu přihlášení.  

Vzdálený přístup (z domova, ze zahraničí) je možný prostřednictvím:   

– Institucionálního přihlášení (Shibboleth), kde stačí zadat jen přihlašovací jméno a heslo 

jako do Portálu UP. V EDS budete mít k dispozici plné texty z předplácených zdrojů 

s výjimkou několika databází, které Shibboleth nepodporují.  

– VPN připojení (návod k nastavení VPN najdete zde), po nakonfigurování počítače můžete 

s EDS pracovat tak, jako byste byli v síti UP.   
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