HLEDÁM ČLÁNEK
JAK ZJISTIT, ZDA JE ČLÁNEK
K DISPOZICI V KNIHOVNĚ NEBO
V E-ZDROJÍCH OU
Katalog umožňuje vyhledávat pouze tituly časopisů.
Jak tedy najít odborné články na požadované téma
bez procházení obsahů všech čísel časopisů?

PORADÍME VÁM
1 Články v češtině hledejte v článkové databázi ANL
Národní knihovny ČR. Zde lze libovolně vyhledávat
podle autora, klíčových slov či slov z názvu jednotlivých článků.

2 Pro zahraniční články využijte multivyhledávač
EDS – EBSCO DISOVERY SERVICE.

V případě, že požadovaný dokument v online podobě
nenaleznete, je pro vás k dispozici Meziknihovní výpůjční služba (MVS).
▪ zdarma pro studenty a pracovníky OU
▪ dokumenty objednávejte přes
katalog.osu.cz / záložka MVS

JAK NAJÍT ČASOPIS V KNIHOVNĚ
Zkuste katalog.
Je-li u Umístění uvedeno Studovna časopisů, můžete si
jej půjčit k prezenčnímu studiu (na místě). Ve studovně
časopisů jsou tituly seřazeny abecedně podle názvu.

Pokud je Umístění časopisu Studovna časopisů – sklad,
znamená to, že je časopis ve skladu. Titul si po přihlášení do katalogu objednejte, ať už z domova nebo přímo ve studovně. Objednávky vyřizujeme hned a připravený titul na vás bude čekat po dobu 3 pracovních
dní ve studovně.
Doporučujeme si ověřit, zda časopis není k dispozici
online. Pro ověření využijte odkaz na web časopisu
v záznamu titulu v katalogu.
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HLEDÁM ČLÁNEK
JAK VYHLEDÁVAT V E-ZDROJÍCH

JAK CITOVAT ČLÁNEK V ČASOPISE

Databáze nabízejí online články ze zahraničních
zdrojů, impaktovaných a recenzovaných odborných
časopisů. Je dobré se s nimi naučit pracovat
a získávat z nich informace potřebné pro studium.

Struktura citačního záznamu dle normy ČSN ISO 690:

Pro vyhledávání v databázích doporučujeme multivyhledávač EDS – EBSCO DISOVERY SERVICE. Online
služba umožňuje z jednoho rozhraní vyhledávat
a stahovat obsah všech předplacených databází OU
včetně volných zdrojů. Vyhledávací rozhraní je intuitivní a navíc v češtině. Vyhledávat lze např. dle autora, názvu nebo klíčových slov.

Pro přístup k plným textům článků mimo síť OU je
nutné přihlášení (stejné jako do Portálu OU). Bonusem je pak integrovaná služba Citace PRO pro automatické generování a správu citací článků.

Autor článku. Název článku: podnázev. Název časopisu:
podnázev. Místo: Vydavatel, rok vydání, ročník, číslování,
rozsah stran článku. Identifikátor. Dostupnost.

▪ Příklad bibliografické citace tištěného článku:
KOŇÁK, Tomáš. Protidrogová politika a praxe ve VS ČR. České
vězeňství: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci. 2011,
roč. 19, č. 3, s. 14–16. ISSN 1213-9297.
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Dále můžete využít společné studijní stoly, počítače
a pohovky, taktéž tzv. chytrou zeď (popisovatelná prezentační plocha) nebo možnost zhotovení kroužkové
vazby.
Ve studovně je také k dispozici skener (A4 a A3), tiskárna (černobílý a barevný tisk), kopírka, sluchátka,
powercube, nabíječky na mobil, prodlužky.

KUCHYŇKA
Můžete také využít kuchyňku a připravit si kávu nebo
čaj.

▪ Příklad bibliografické citace el. článku z databáze:
HOMOLKA, Miloslav a Marta HEROLDOVÁ. Impact of large
herbivores on mountain forest stands in the Beskydy Mountains. Forest Ecology and Management. 2003, vol. 181, issue 1, p.
119-129 [cit. 2013-11-22]. DOI: 10.1016/S0378-1127(03)00121X. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S037811270300121X.

Pro jednodušší práci s citacemi nebo pro výběr jiného
citačního stylu doporučujeme používat citační manažery,
například zmíněný Citace PRO.
K dispozici je také citační norma ČSN ISO 690.

Rešeršní služby poskytujeme jako konzultační pomoc. Ukážeme, kde a jak vyhledávat, jaký postup
zvolit. Nápomocný může být také letáček Jak si vypracovat rešerši.

NEVÍTE SI RADY?
Navštivte nás ve studovnách nebo si domluvte individuální konzultaci Objednej si knihovníka. Poradíme
vám s vyhledáváním v e-zdrojích a s citacemi.

CO NAVÍC NABÍZÍ STUDOVNA ČASOPISŮ

STUDIJNÍ KOUTEK

Součástí studovny je také fond knih profilovaný studijními obory Fakulty sociálních studií, k vypůjčení přes noc
nebo na víkend domů. Dále si zde můžete půjčit na
1 měsíc audioknihy, CD/DVD.

STUDIJNÍ KOUTEK
Studijní koutek je otevřen speciálně pro ty z vás, kdo
chcete nerušeně studovat v odděleném prostoru.
K dispozici je zde Wi-Fi pro možnost připojení mobilních zařízení. K pohodlnému posezení nabízíme pohovku, ke studiu pak psací stůl s židlí. Součástí je i flipchart
pro vaše poznámky, výpočty nebo grafy.

STUDOVNA ČASOPISŮ
Po–Čt 8-18 Pá 8–16
Kontakty
597 091 227
studovnacasopisu@osu.cz
http://knihovna.osu.cz/studovna-casopisu/
Univerzitní knihovna
Ostravská univerzita
Bráfova 3, 701 03 Ostrava

