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Katalog MU
Textový návod
Souborný katalog, alias OPAC (Online Public Access Catalogue), alias Aleph – všechny tyto
názvy označují elektronický katalog Masarykovy univerzity, který slouží k dohledávání
informací o fondu a službách fakultních knihoven MU.
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I. Základní informace
Katalog poskytuje informace o fondu knihoven MU a umožňuje správu čtenářského konta.
Z katalogu můžete vyčíst, jaké knihy a v jakých knihovnách jsou dostupné, zda si je lze
půjčit domů, nebo je studovat pouze prezenčně, či jaká je jejich signatura.

Signatura je alfanumerické označení knihy, které udává její pozici
v knihovně – podle signatury si knihu můžete sami dohledat v příslušném
regále. V knihovně FSS MU se signatura skládá z označení skupiny (např.
L4) a pořadového čísla (např. 16), které určuje umístění knihy v rámci dané
skupiny (celá signatura pak vypadá např. takto: L4-16). Knihy ze skladu
začínají písmeny SKL (např. SKL-15088). Závěrečné práce číslem (= rok
jejich vydání) a pokračuji zkratkou KLA (klauzurní), BAK (bakalářská), DIP
(diplomová), RIG (rigorózní), DIS (disertační), HAB (habilitační).
Jestliže nejste přihlášeni do svého čtenářského konta, můžete v katalogu pouze vyhledávat
a prohlížet si záznamy. Po přihlášení pak lze knihy i rezervovat a objednávat ze skladu.
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II. Čtenářské konto
Ve čtenářském kontě máte k dispozici přehled aktuálních i minulých výpůjček, můžete si
zde prodlužovat výpůjční lhůtu knih a kontrolovat, nebo rušit zadané rezervace a
objednávky ze skladu.
Do konta se přihlašujete v levém horním rohu pomocí UČO a sekundárního hesla. Po
přihlášení kliknete na Čtenářské konto. Zobrazí se několik tabulek, z nichž nejdůležitější je
tabulka Aktivity, kde se ukazují aktuální informace o stavu vašeho konta.

Ve sloupcích jsou zobrazeny jednotlivé fakulty. V řádcích se zobrazují číselné údaje o
vypůjčených dokumentech. Z předchozí tabulky lez vyčíst, že čtenář FSS:


má aktuálně vypůjčené dvě knihy,



celkově si v knihovně FSS půjčil 147 knih,



má zadané 3 rezervace na knihy.

Prodlužování výpůjční lhůty
Prodlužovat výpůjčky lze pouze v případě, že knihy nejsou rezervované jiným
čtenářem a pokud jste nepřesáhli maximální dobu výpůjčky, která je 90 dní.
V případě, že jste knihy nestihli vrátit a překročili původní výpůjční lhůtu, knihy vám
rovněž prodloužit nepůjdou.
Postup:
1. V tabulce Aktivity, v řádku Výpůjčky klikněte na číslo zobrazené pod danou fakultou
(v našem případě je to sloupec FSS, číslo „2“)
2. Zkontrolujte si výpůjční lhůtu, pro prodloužení klikněte na číslo na začátku tabulky.
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3. Zobrazí se souhrnné informace o výpůjčce, pro prodloužení klikněte na
„Prodlouženo“.

4. Výpůjční lhůta se prodloužila o jeden měsíc. POZOR! Lhůta se prodlouží o měsíc
vždy ode dne, kdy jste prodloužení uskutečnili (ne ode dne původního data
výpůjční lhůty).

Seznam historie výpůjček
Slouží k zobrazení přehledu dříve vypůjčených knih.

Kontrola požadavků na výpůjčku
V řádku

Požadavky

na

výpůjčky

si

můžete

zkontrolovat

stav

vámi

zadaných

rezervací/objednávek ze skladu, případně je zde i zrušit.
Stejně jako v předchozím případě stačí kliknout na číslo ve sloupci příslušné fakulty.
Zobrazí se tabulka se souhrnnými údaji.

Ve sloupci „Status požadavku“ si můžete zkontrolovat, jaká je vaše pozice ve „frontě
čekajících“ na daný dokument. Dostupné knihy ze skladu mají vždy status „Ve zpracování“.
Chcete-li požadavek na výpůjčku zrušit, klikněte na číslo na začátku tabulky u příslušného
záznamu a poté zvolte „Vymazat“.
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Platební transakce
V tomto řádku lze zjišťovat výši vašich případných upomínek.
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III. Vyhledávání
V katalogu máte k dispozici několik typů vyhledávání. Nyní si představíme tři základní
typy.

Základní vyhledávání
Je vždy k dispozici na úvodní stránce katalogu.

Postup:
1. Do prvního pole (1) zadejte klíčové slovo (= hledaný výraz).
2. V řádku „Pole pro vyhledávání“ (2) můžete specifikovat typ vašeho klíčového slova
(je-li jím například jméno autora, zvolte položku „Slova z autorských údajů“).
3. Ve třetím poli je automaticky přednastavena možnost „Souborný katalog MU“.
Chcete-li knihu dohledávat ve fondu konkrétní knihovny, vyberte si ji z nabídky (3).
4. V případě, že chcete vyhledávání lépe specifikovat, rozklikněte si položku
„Podrobnější nastavení vyhledávání“ (4), kde si můžete dotaz omezit podle dalších
kritérií.
5. Vyhledávání spusťte tlačítkem „OK“.

Vyhledávání z více polí
V horním menu klikněte na Vyhledávání/Rejstříky a zvolte Vyhledávání z více polí. Toto
vyhledávání je vhodné použít ve chvíli, kdy dohledáváte konkrétní dokument a znáte
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některé bibliografické údaje. Postupně vyplňte jednotlivá pole a spusťte vyhledávání.
Katalog vás přesměruje na podrobný záznam knihy.

Pokročilé vyhledávání
V horním menu klikněte na Vyhledávání/Rejstříky a zvolte „Pokročilé vyhledávání“. Toto
vyhledávání slouží k dohledávání dokumentů na základě kombinace klíčových slov.
Postup:
1. Do druhého sloupce zadejte klíčová slova (2), v prvním sloupci máte možnost
omezit vyhledávání pro dané klíčové slovo na konkrétní pole (1).
2. Pod vyhledávacím polem lze vybrat konkrétní knihovnu (3).
3. Dále si můžete nastavit podmínky pro Podrobnější vyhledávání (4).
4. Vyhledávání spusťte tlačítkem „OK“.
5. V posledním sloupci se zobrazí počet záznamů, odpovídajícímu každému klíčovému
slovu (5).
6. Celkový výsledek platný pro kombinaci vámi zadaných slov je k dispozici vedle
položky „Celkem“ (6).

Výsledky vyhledávání si zobrazíte kliknutím na číslo (v

našem případě je to číslo 21).
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IV. Výsledky vyhledávání
Tabulka výsledků vyhledávání se skládá z několika sloupců. Kliknutím na sloupec „Číslo“,
„Autor“, „Název“, nebo „Rok“ se dostanete na podrobný záznam knihy.

Podrobný záznam knihy obsahuje bibliografické údaje, informace o dostupnosti
dokumentu v knihovnách MU, či možnost objednat si službu COD (kopírování na zakázku
– více informací viz web knihovny FSS, sekce Služby).
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V posledním sloupci Jednotky/Půjčeno se zobrazují knihovny, v jejichž fondu se daný
dokument nachází a celkový počet výtisků/počet aktuálně vypůjčených výtisků.
Po kliknutí na název knihovny se zobrazí tabulka s dalšími informacemi o dokumentu.

Status jednotky:


Dlouhodobá – znamená, že dokument má dlouhodobě vypůjčený vyučující MU –
v poli „Sbírka“ je uvedeno jméno tohoto vyučujícího (Pozor – tento údaj uvádíme
pouze za FSS!).



Prezenční – dokument je dostupný pouze k prezenčnímu studiu (poznáte jej podle
červeného kolečka na hřbetě knihy), v knihovně FSS máte možnost vypůjčit si
dokumenty s tímto statusem domů přes noc, vždy půl hodiny (v sobotu hodinu)
před zavírací dobou knihovny s tím, že kniha musí být vrácena druhý den do
9:30 (upomínka za pozdně vrácenou knihu je 10Kč/hod!)



Měsíční – knihu si lze vypůjčit domů na měsíc.

Vrátit do – den:


Na místě – znamená, že kniha je dostupná v regále v knihovně a vy si ji můžete
podle signatury dohledat.



Datum – uvádí, do kdy je jednotka vypůjčena.

Dílčí knihovna: upřesňuje, ve které fakultní knihovně se dokument nachází.
Sbírka:


Jméno – v případě dlouhodobých výpůjček se zobrazuje jméno vyučujícího u nějž se
kniha nachází (platí pouze pro FSS!).



Volný výběr – kniha je dostupná na regále v knihovně, kde si ji můžete podle
signatury sami dohledat.



Sklad – jednotka je umístěna ve skladu, je nutné si ji objednat (viz následující
kapitola – Rezervace dokumentu a sklad).
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Signatura – uvádí pozici (umístění) dokumentu v knihovně.

Poč. požadavků: je-li dokument rozpůjčovaný, je zde uveden počet zadaných rezervací.
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V. Rezervace dokumentu a sklad
Rezervace dokumentů a objednávky ze skladu lze zadávat pouze po přihlášení do
katalogu. Rezervovat si můžete jen momentálně nedostupné (rozpůjčované) knihy.
Bez přihlášení vypadá záznam v katalogu takto:

Po přihlášení se navíc zobrazí položka „Požadavek“, přes kterou můžete rezervaci na
dokument/objednávku na sklad zadat:

Rezervované knihy jsou pro vás připraveny u výpůjčního pultu jakmile je vrátí
předchozí čtenář. Na email do IS vám přijde upozornění, že si můžete danou knihu
vyzvednout. Na vyzvednutí knihy máte týden.
Knihy ze skladu FSS jsou nachystány do hodiny od jejich objednání. Taktéž vám přijde
emailové oznámení do IS, na vyzvednutí máte opět týden. Sklad funguje od pondělí do
pátku vždy od 9 do 16 hod. Objednávky po 16 hod. budou nachystány až následující den,
sobotní objednávky v pondělí ráno.
Postup:
1. Přihlaste se do katalogu.
2. Dohledejte dokument, který chcete rezervovat/objednat ze skladu. Kliknutím na
Jednotky/Půjčeno si zobrazte dostupné jednotky.
3. Klikněte na „Požadavek“.
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4. V tabulce si nastavte datum zájmu o výpůjčku (druhé pole) a dole odklikněte „OK“.

5. Zobrazí se tabulka se souhrnnými informacemi. Zkontrolujte si údaje a poté ještě
jednou odklikněte „OK“. Katalog vás přesměruje na podrobný záznam knihy.
6. Zadané rezervace a objednávky ze skladu si můžete zkontrolovat ve svém
čtenářském kontě (viz kapitola Čtenářské konto – Kontrola požadavků na výpůjčky).
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VI. Nové publikace
V horním menu, pod položkou Nové publikace můžete sledovat nové knihy v jednotlivých
fondech knihoven.

VII. Další možnosti
Dalšími užitečnými odkazy na úvodní stránce katalogu jsou:
Elektronické a informační zdroje na MU – odkaz vás přesměruje na celouniverzitní
portál elektronických zdrojů, odkud se můžete prolinkovat ke konkrétním databázím. Na
portálu najdete i podrobnější popisy ke každému zdroji a návody na nastavení tzv.
vzdáleného přístupu (přístup mimo MU).
Vyhledávání v archivu závěrečných prací na MU – přes toto rozhraní můžete
prohledávat elektronický archiv závěrečných prací obhájených na MU. Přes odkaz
„Elektronický archiv závěrečných prací MU“ se lze prolinkovat přímo do archivu, kde máte
k dispozici více možností vyhledávání.
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