
 
Průvodce  webem nature.com 
 
Domovská stránka nature.com 

 
Tento průvodce nabízí rychlý přehled toho, co můžete nalézt na domovské stránce nature.com, a popisuje některé 
dostupné nástroje a služby. Pokud chcete vyhledat informace, procházet související články nebo si nastavit osobní 
upozornění e-mailem nebo pomocí zdroje RSS, bude vše snazší, když budete vědět, jak se na stránkách nature.com 
pohybovat.  

 
 

 Kliknutím na obálku se dostanete přímo k 
aktuálnímu vydání časopisu Nature 

Správa účtu nature.com Najděte obsah, který 
potřebujete 

Abecední seznam uvádí 
odkazy na časopisy, 
služby a brány na webu 
nature.com 

Zobrazení regionálních 
portálů umožn‘uje 
procházet vědu a 
výzkum v příslušných 
regionech 

V sekci Naturejobs najdete 
informace o volných 
místech a kariéře  

Poslechněte si každý 
týden Nature Podcast a 
další podcasty časopisů 
NPG 

Najděte cenné nástroje, 
které vám pomohou při 
výzkumu, například 
Protocol Exchange nebo 
Nature Network 

Podívejte se na seznam 
konferencí, které pořádá 
organizace  Nature 
Conferences a přidružení 
partneři 

Kliknutím sem zobrazíte 
poslední příspěvky blogů a 
komentáře 

Zde se pravidelně aktualizují 
nejzaíimavejší zprávy  

Výběr z článků z 
kompletního 
časopisového portfolia 
NPG 

Prozkoumejte celé portfolio 
podle předmětu a 
nalezněte obsah, který je 
pro vás nejrelevantnější 

Zde lze nalézt aktuální 
tiskové zprávy 

Pomocí těchto odkazů 
můžete navštívit další 
sekce tohoto webu 
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Zaregistrujte si bezplatný účet nature.com 
 
Chcete-li dosáhnout nejlepších možných výsledků na nature.com, začněte registrací vlastního účtu. Tyto tři 
jednoduché kroky vám zajistí jednotné přihlášení na celý web nature.com. Vlastní účet je zásadně důležitý, pokud 
máte osobní předplatné. 

 
 
 

Vyplňte své osobní údaje 

Možnost výběru 
předvolených 
elektronických upozornění 

Rozbalení této části vám 
umožní vybírat z dalších 
specifických tematických a 
disciplinárních upozornění 

Zkontrolujte své údaje. 
Až budete připraveni, 
klikněte na tlačítko 
Register (Registrovat)! 

 

Výhody registrace 
 
1. Ukládání vyhledávání 
 
2.  Bezplatné články a 
obsah  
 
3.  Bezplatný odběr 
newsletterů k oblíbeným 
produktům  
 
4.  Elektronická 
upozornění na obsah 
časopisů 
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Hledáte odpovědi? 

 
Vyhledání potřebných informací na webu nature.com je snadné a intuitivní. Vyhledávací pole se zobrazuje v pravém 
horním rohu na všech hlavních stránkách. Je možné zvolit i pokročilé vyhledávání, které umožňuje získat ještě 
přesnější výsledky. Funkce ukládání vyhledávání, kterou web nature.com disponuje, umožňuje ukládat a znovu 
spouštět vyhledávání podle klíčových slov, přičemž jsou automaticky zachycovány a předkládány nové výsledky 
vyhledávání. 
 

 
 

Vyhledávejte podle 
klíčových slov a upřesněte 
vyhledávání zvolením 
konkrétních publikací 

Upřesněte vyhledávání 
zadáním autora, názvu 
článku, data apod 

Pokud znáte číslo DOI 
článku, který hledáte 
(identifikátor), zadejte 
jej zde 

Klikněte na tlačítko Submit 
(Odeslat)  

Chcete-li zobrazit seznam 
svých uložených výsledků 
vyhledávání, zvolte 
možnost Saved Searches  
(Uložená vyhledávání). Pro 
používání této funkce 
musíte být přihlášeni 

Zvolte si, jak se mají 
výsledky zobrazovat: 
• podle relevance 
• podle data 
• podle publikace 
• podle typu článku 
• až 100 výsledků na 
stránce 

 

Když jste přihlášeni na 
webu nature.com, můžete 
uložit své vyhledávání a 
vrátit se k němu později, 
případně můžete zobrazit 
uložená vyhledávání 

Upřesněte vyhledávání 
pomocí funkce pokročilé 
vyhledávání 

Zvolte si, jak se mají 
výsledky zobrazovat 

Kliknutím zobrazíte 
kontext, v němž se u 
jednotlivých výsledků 
vyhledaná klíčová slova 
objevují 

Uložte odkaz na článek 
do nástroje Connotea.  

Články označené OPEN 
jsou k dispozici k 
bezplatnému čtení pro 
kohokoli 

Pomocí našeho online systému můžete 
získat povolení k dalšímu použití obsahu 
NPG 

 

Weby nature.com, které 
mohou být užitečné 

Můžete filtrovat výsledky 
podle časopisu, typu 
článku a data 

Kliknutím na odkaz 
zobrazíte abstrakt 
článku nebo můžete 
přejít na jeho plné znění 

Vaše výsledky... 
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Článkem váš zájem nekončí 
 
Web nature.com nabízí mnohem více než jen psaný obsah – každý týden jsou vydávána nová 
multimediální díla, která vás dostanou k vědě blíž než kdy předtím. 

 
 
 

Stáhněte si bezplatné zvukové 
pořady zabývající se tím nejlepším 
ve vědě za poslední týden, která 
vám nabízí časopis Nature i jiné 
časopisy. 

Prohlédněte si streamovaná videa 
zachycující diskuse a analýzy vědců, 
kteří se dělí o své objevy. 

Pročtěte si nejaktuálnější zprávy od 
našich redaktorů. Vyjádřete se k 
aktualitám dne či k diskusím o širších 
otázkách. 

Buďte s námi ve spojení...  


