Vyhľadávanie v databáze Scopus

SciVerse Scopus je abstraktová, referenčná a citačná databáza recenzovaných článkov zameraná predovšetkým na
európsku vedeckú produkciu. Ponúka prístup k webovým zdrojom, patentovaným informáciám, k plným textom
článkom v rámci konzorcionálnych licencií a umožňuje sledovať a analyzovať výsledky vedeckej práce. Databáza
Scopus je jednou z aplikácií platformy SciVerse, ktorá je produktom vydavateľstva Elsevier.

VYHĽADÁVANIE (Search)
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V databáze SCOPUS môžeme vyhľadávať viacerými spôsobmi:
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Documents

-

[2]
[3]
[4]
[5]

Authors
Affiliations
Advanced
Limit
Date Range
Document Type
Search history

-
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-

jednoduché vyhľadávanie, pomocou ikony
môžeme pridať ďalšie
vyhľadávacie polia
vyhľadávanie podľa mena autora
vyhľadávanie podľa príslušnosti autora k inštitúcii
rozšírené vyhľadávanie
limituje vyhľadávanie podľa rokov vydania
limituje vyhľadávanie podľa typu publikácie
umožňuje vrátiť sa k predchádzajúcim výsledkom vyhľadávania, uložiť ich,
príp. ďalej upravovať alebo kombinovať, nastaviť alerty (pravidelné zasielanie
informácií) alebo službu RSS (Set feed). Pre tieto služby, okrem modifikácie
vyhľadávacieho dotazu, je potrebná bezplatná registrácia.
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VÝSLEDKY VYHĽADÁVANIA (Document results)
View secondary
documents

-

dokumenty, ktoré nie sú indexované v databáze Scopus, ale sú uvedené v zoznamoch odkazov
(v citáciách) časopisov, ktoré sú v databáze Scopus indexované

Patents

-

záznamy dokumentov z patentových databáz

Analyze results

-

analýza výsledkov vyhľadávania podľa zdrojového dokumentu, krajiny vydania, afiliácie autora,
typu dokumentu alebo tematického zamerania

Spresnenie vyhľadávania
Funkcia „Refine Results“ umožňuje spresniť výsledky vyhľadávania podľa viacerých kritérií:
Year
Author Name
Subject Area
Document Type
Affiliation
Source Title

-

roky, v ktorých boli výsledky v hľadanej oblasti publikované
autori, ktorí sa danej téme venujú
tematická oblasť obsahujúca najviac relevantných výsledkov
typy dokumentov, v ktorých boli výsledky uverejnené
identifikátor príslušnosti k inštitúcii
publikácie, ktoré sa danou témou najčastejšie zaoberajú

Vybrané kritéria označíme v príslušnom políčku a prostredníctvom tlačidiel „Limit to“ (vyhľadáva len zaškrtnuté
kategórie) alebo „Exclude“ (vylúči zaškrtnuté kategórie) spresníme výsledky.
Vyhľadávací dotaz môžeme tiež zúžiť zadaním kľúčových slov do pola „Search within results“.
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Práca s výsledkami vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania a ich počet sa zobrazujú v časti „Document Results“. Obsahujú základné údaje o dokumente,
abstrakt s referenciami, informácie o vydavateľovi, autoroch, odkaz na podobné články a počet citácií daného článku.
Plný text dokumentu v rámci konzorcionálnych licencií získame pomocou tlačidla „View at Publisher“ alebo
prostredníctvom služby „S.F.X.“
Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa roku vydania – Date (Newest). Zoradenie výsledkov je možné zmeniť
v rolovacom menu „Sort on“ podľa ďalších kategórií: Date (Oldest), Citated by, Relevance, First Author (A–Z) alebo
(Z–A) a Source title (A–Z). Po kliknutí na príslušné číslo v časti „Cited by“ sa zobrazí zoznam dokumentov, ktoré
citovali daný článok.

Relevantné záznamy môžeme ďalej spracovávať (najprv treba označiť vybrané články v políčku pred názvom)
nasledujúcimi spôsobmi:







stiahnuť PDF označených článkov (Download PDF)
exportovať, tlačiť, poslať na email alebo vytvoriť bibliografiu
pridať vybrané záznamy do zoznamu (Add to List)
vytvoriť prehľadnú tabuľku o citovaní označených článkov (View citation overview)
zobraziť všetky citácie, ktoré citujú označené dokumenty (View citations)
zobraziť bibliografické odkazy zo všetkých označených dokumentov (View references)
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PREHĽAD CITÁCIÍ (Citation overview)
Funkcia „Citation overview“ vytvorí prehľad citácií jednotlivých autorov / článkov. Prehľad môžeme zoradiť podľa
roku vydania vzostupne alebo zostupne, môžeme vylúčiť autocitácie autorov alebo citácie z kníh. Výsledky môžeme
uložiť, vytlačiť alebo poslať mailom.
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ZDROJOVÉ DOKUMENTY (Sources)
Zdrojové dokumenty môžeme vyhľadať v časti „Sources“ pomocou ikony:
- „Search for a source“ – vyhľadávanie zdrojov podľa názvu, ISSN alebo vydavateľa,
- „Browse sources“ – abecedné vyhľadávanie s možnosťou zúženia podľa tematickej oblasti (Subject Area)

Podrobnejšie návody v anglickom jazyku o službách a funkciách databázy SCOPUS nájdete na týchto stránkach:
What is SCOPUS
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support
SCOPUS – Content Coverage Guide
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/scopus_content_coverage_guide.pdf

© Akademická knižnica Lekárskej fakulty UK

