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Přihlášení do on-line katalogu
 jako HOST– (nemůžete si prohlížet své výpůjčky, platební transakce, rezervace, …) a budete
automaticky přesměrováni do Souborného katalogu MU
 přihlášení pomocí loginu (UČO) a sekundárního hesla více informací o hesle na is.muni.cz) +
volba knihovny (fakulty)

Vyhledávání
o Základní vyhledávání – slouží k rychlému vyhledávání podle slov z názvových údajů, údajů
o autorovi, věcného tématu, ISBN, ISSN
Je potřeba vybrat z nabídky Báze pro vyhledávání Pedagogickou fakultu, jinak se zobrazí ve
výsledcích hledání záznamy z celé univerzity.

o Pokročilé vyhledávání – slouží k vyhledávání složitějšího rešeršního dotazu pomocí více polí
(podle předchozích kritérií + lze přidat rok vydání dokumentu, jazyk dokumentu, typ dokumentu
nebo knihovnu fakulty, kde vyhledávat

o Vyhledávání z více polí – lze vyhledávat současným zadáním více polí (klíčová slova,
autor, název jako celek, slova z názvu, rok vydání, nakladatel)

Při vyhledávání lze použít: tzv. boolovské
operátory (AND, OR, NOT)
vámi zadaná slova budou implicitně spojena
logickým operátorem AND. Pro vyhledání můžete
ve svém dotazu použít všechny logické operátory: AND,
OR, NOT. Například můžete zadat srdce or srdeční pro
vyhledání záznamů, v nichž je uvedeno slovo srdce
nebo srdeční.

Znak ? může nahrazovat část slova (napravo,
uprostřed nebo vlevo) v rešerším dotazu (například
květ? vyhledá záznamy,
v nichž byla použita květina, květinový, květinářský atd.
V jiném příkladu ?ologie vyhledá antropologie,
archeologie, psychologie atd. Znak ? je také možno použít pro nalezení slov v různých pravopisech.
Například pre?ident vyhledá jak záznamy se slovem president, tak prezident).

Pokud použijete "Ano" pro "Blízkost slov?", můžete zadat slovní spojení, např. osobní počítač, a systém
tomu bude rozumět tak, že chcete vyhledat jen takové záznamy, které mají slovo počítač VEDLE slova osobní.

V dotazu nezáleží na tom, zda použijete velká nebo malá písmena. Například zadáte-li počítač, systém
najde počítač, Počítač i POČÍTAČ.

¾ Další tipy pro vyhledávání najdete v Nápovědě½
JAK VYHLEDÁVAT
 Zvolte si jednu z možností vyhledávání a vyhledejte knihu podle některého z hledisek
vyhledávání (autor, název, věcné téma, ...)
Zobrazí se vám Seznam vyhledaných dokumentů, ve kterém si vyberete Vámi
požadovanou knihu – je uvedeno pořadové číslo záznamu, autor, název knihy, rok, jednotky
v knihovně (počet celkem/půjčeno)



 Klikněte buď na značku #, kde se vám otevře bibliografický záznam dokumentu (údaje o
názvu, autorovi, nakladatelství, ISBN, rozsahu, klíčových slovech,...) v různém formátu.
 Nebo si otevřete záznam pomocí Jednotek, kde dále vidíte: Status jednotky
(absenčně/prezenčně), zda je půjčena a do kdy nebo zda je k dispozici, Dílčí knihovnu (PdF),
Sbírku (ÚK - půjčovna, studovna, Knih. záp. jazyků, katederní knihovna), Signaturu (př.
PED 1/6, 300JŮVA, DP-2222, I-1997,...) a čárový kód.

Se seznamem výsledků lze dále pracovat řadit podle různých hledisek (autor/rok, autor/název, ...),
Filtrovat, Zpřesnit požadavek, Ukládat do Schránky (odtud lze dále záznam tisknout, odeslat
mailem nebo uložit) ...viz Nápověda.

Čtenářské konto Vám umožňuje:
o
o
o
o
o
o

kontrolovat své aktuální výpůjčky,
sledovat své minulé výpůjčky,
sledovat platební transakce (pokuty),
měnit své přístupové heslo,
zjistit datum ukončení registrace,
rezervaci knih a prodlužovaní výpůjček

Jak rezervovat knihu
Pokud je Vámi požadovaná kniha již vypůjčená, lze ji přes elektronický katalog rezervovat. Je nutné
být přihlášen, vyhledat záznam požadované knihy a kliknutím přes Jednotky se dostanete
k požadavku.

Jak prodloužit výpůjčku
Blíží se konec vaší výpůjční lhůty, ale knížku potřebujete ještě déle? Postupujte těmito kroky:
Čtenářské konto – Výpůjčky – číslo knihy, kterou chci prodloužit – Prodloužení.
Pozor - kniha nelze prodloužit v případě nezaplacených pohledávek a v den vypršení výpůjční lhůty.
Také v případě požadavku na rezervaci od jiného studenta už knihu neprodloužíte. Lze prodlužovat
celkem 3x.

Rejstříky = Prohlížení
vám umožňují listovat abecedním
rejstříkem
autorů,
názvů,
předmětových hesel atd. nebo jiným
rejstříkem, podporovaným vaší knihovnou. Zvolte rejstřík (např. autorský), pak zadejte text do volného
řádku, od kterého byste rádi prohlíželi (nemusí být celé jméno autora, stačí řetězec znaků).

Nápověda
Pokud si s něčím nevíte rady, stačí se
podívat do nápovědy, kde najdete vše
od vyhledávání, prohlížení, zobrazení
záznamů dokumentů, jak s ním
pracovat, informace o čtenáři, nastavení
až po připomínky.

