
Jak vyhledávat v katalogu a pracovat se čtenářským kontem 

 

Základní vyhledání je nastaveno jako výchozí pokud vstupujete do Centrálního katalogu UK. Pomocí formuláře lze 

vyhledávat podle slov z různých polí (vyhledá se libovolné slovo obsažené v bibliografickém záznamu), 

podle autora, slov z názvu, roku vydání, předmětového hesla, nakladatele, roku vydání a ISSN nebo ISBN. Tato 

kritéria můžete vzájemně kombinovat vyplněním více polí. Vyhledávání lze dále omezit na vybraný jazyk, druh 

dokumentů, konkrétní fakultní knihovnu nebo na rozpětí let, kdy měl být dokument vydáván. 

 

Obr. 1 Vstupní obrazovka pro vyhledávání 

 

Vyhledané výsledky se řadí dle roku vydání. Kliknutím na Autora nebo Název v záhlaví tabulky můžete změnit způsob 

řazení. 

 

Obr. 2 Výsledky vyhledávání 

 

Základní informaci o počtu jednotek ve fondu knihoven naleznete ve sloupci Exempláře. Pro přesné informace o 

dostupnosti a aktuálním stavu jednotek je potřeba kliknout na odkaz na vybranou knihovnu. V seznamu exemplářů 

se nemusí zobrazit všechny knihovny, pokud má dokument více knihoven. Pro kompletní seznam všech knihoven, 

které mají exempláře titulu, o který máte zájem, je potřeba kliknout na název dokumentu. V detailním zobrazení 

záznamu bude pak seznam všech knihoven i s počtem exemplářů (jednotek).  



 

Obr. 3 Plné zobrazení záznamu 

 

Základní informaci o počtu jednotek ve fondu knihoven naleznete ve sloupci Exempláře. Pro přesné informace o 

dostupnosti a aktuálním stavu jednotek je potřeba se kliknout na odkaz na vybranou knihovnu, případně z detailu 

záznamu přes odkaz Všechny jednotky.  

Zda si můžete knihu půjčit nebo rezervovat záleží na tom, jakou kategorii čtenáře máte v knihovním systému 

přidělenou, a jaký status výpůjčky mají jednotky dokumentu, o který máte zájem. Pravidla půjčování se řídí 

Jednotnou maticí (https://ckis.cuni.cz/reporty/tab16_summary/matrix_intro.html).  

Abyste si knihu mohli půjčit domů (absenční výpůjčka), musí mít status, který si lze půjčit (obvykle Běžná, Krátkodobá 

nebo Studijní) a zároveň musí být na místě (sloupec Vypůjčeno do). Pokud jsou všechny jednotky k absenčnímu 

vypůjčení od daného titulu v knihovně půjčené, je možné si zadat rezervaci (požadavek na výpůjčku). 

 

Obr. 4 Zobrazení exemplářů (jednotek) v knihovně 

Rezervaci (požadavek na výpůjčku) je možné si zadat pouze na titul, jehož všechny jednotky jsou vypůjčeny, tj. u 

žádného exempláře není uvedeno na místě. Výjimkou jsou jednotky, u kterých je status s textem Sklad (např. Běžná 

sklad). Pro rezervaci klikněte na odkaz Požadavek v prvním sloupci tabulky. 



 

Obr. 5 Rezervace jednotky 

 

Po otevření formuláře pro zadání požadavku na výpůjčku (pokud nejste přihlášení, budete k tomu vyzváni) můžete 

upřesnit dobu zájmu o jednotku (standardně jsou nastaveny 3 měsíce) a následně potvrďte požadavek kliknutím na 

OK. Až se kniha vrátí do knihovny, bude Vám odeslán e-mail, že si máte dokument vyzvednout a do kdy na Vás bude 

čekat v knihovně.  

 

Obr. 6 Detaily rezervace 

 

Souhrn všech rezervací naleznete v sekci Vaše konto - Požadavky na výpůjčky.  Pokud již nemáte zájem o rezervaci, 

můžete ji vymazat kliknutím na číslo u daného požadavku a dole pod souhrnem klikněte na tlačítko Vymazat. 

 

 

Obr. 7 Seznam rezervací na kontě čtenáře 

 

Své výpůjčky si můžete kdykoliv online zkontrolovat po přihlášení v sekci Vaše konto. Zde najdete své aktuální 

výpůjčky, historii výpůjček, aktuální požadavky na výpůjčky, historie požadavků na výpůjčku a platební transakce.  



 

Obr. 8 Online konto 

 

K prodloužení výpůjček je potřeba kliknout na číslo u nápisu Výpůjčky ve Vašem kontě. K prodloužení je možné 

použít volbu Prodloužit vše nebo Prodloužit vybrané (viz možnosti v horizontálním menu nad seznamem výpůjček). 

Systém označí výpůjčky, které prodlouženy byly a které prodlouženy nebyly. Výpůjčku není možné prodloužit, pokud:  

•  je titul rezervovaný jiným uživatelem;  

•  byla dosažena maximální výpůjční lhůta;  

• pokud byla překročená výpůjční lhůta, byť jen u jedné výpůjčky, není možné prodloužit ani ostatní výpůjčky;  

•  blíží se konec Vaší registrace, pak se výpůjčky prodlouží maximálně k tomuto datu.  

 

Obr. 9 Prodloužení výpůjček 

 

Případné pokuty nebo dlužné částky uvidíte v části Aktivity - Platební transakce. Tam se zobrazuje konkrétní dlužná 

částka. Po kliknutí na částku se dostanete na výpis, ve které knihovně dlužíte. Dluh je potřeba uhradit v té knihovně, 

u které je uveden, dluhy nelze platit jinde. 

 

Obr. 10 Výpis dlužných částek 



Je v zájmu všech čtenářů dát knihovně svou aktuální e-mailovou adresu, protože knihovny na ní obvykle posílají 

upozornění na splněné rezervace, konec výpůjční lhůty, upomínky apod. Pokud chcete aktualizovat stávající e-

mailovou adresu, stačí v kontě čtenáře kliknout na odkaz Aktualizace adres nebo Adresy. 

 

Obr. 11 Odkazy pro aktualizaci e-mailové adresy 

 

Podrobnou nápovědu k práci s webovým katalogem najdete na https://ckis.cuni.cz/F/?func=file&file_name=help-1  

 

 


