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Vítejte v Ústřední knihovně ČVUT!
JSTE  TU  POPRVÉ?

Studium na vysoké škole může být těžké. Jde to však
mnohem snáz, když máte dobré zázemí. Knihovna může
být jeho součástí.

Půjčíte si tu všechna skripta, učebnice a knihy. Máte
přístupné nepřeberné množství online informací.
Případně poskytneme rady ohledně jejich vyhledávání a
citování.

Budeme rádi, když u nás budete trávit čas nejen mezi
přednáškami.

Knihovna se
představuje!

STR  03

Jak na to...

STR  04

Užitečné informace
STR  05

Studijní tipy
STR  06



Vyhledávání informací
 

Informační exploze, obrovské
množství informačních zdrojů -
to vše vede k možnému zmatku
při hledání relevantních
studijních materiálů a
informačních zdrojů pro psaní
závěrečné práce nebo odborného
článku. 
Pomůžeme vám s vyhledáváním,
následně i s citováním literatury.

~TIP  PRO STUDENTY~

Informační zdroje na ČVUT

Tištěné knihy, skripta, časopisy, slovníky a normy
Elektronické multioborové i specializované databáze
Elektronické knihy a časopisy
Vysokoškolské závěrečné práce

Studijní literatura je neodmyslitelnou součástí studia na
vysoké škole. To je důvod, proč je tu knihovna. Abyste si
mohli půjčit vše, co ke studiu potřebujete.

Využít můžete:

Potřebujete tištěné studijní materiály? 
Navštivte vaši knihovnu!

Využijete spíš online informační zdroje?
Podívejte se na naše webové stránky.

https://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-
databaze/prehled-databazi/abecedni-seznam
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Užitečné služby:
MVS (Meziknihovní výpůjční služba) – 
Pokud nemůžete najít knihu v našem fondu, knihovníci
ji pro vás mohou půjčit z jiné knihovny v ČR, která ji
má.

EDD (Electronic Delivery Document) – Nemůžete v
žádné z databází najít článek, který potřebujete?
Není problém. Vyplňte formulář a získáte jeho kopii. 

KDE  JE  NAJDETE?

HTTPS://KNIHOVNA.CVUT.CZ/KATAL
OGY-A-DATABAZE/RESERSE/CO-JE-

RESERSE

https://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/prehled-databazi/abecedni-seznam
https://knihovna.cvut.cz/sluzby/chci-pujcit-z-jine-knihovny/knihy-mvs
https://knihovna.cvut.cz/sluzby/chci-pujcit-z-jine-knihovny/knihy-mvs
https://knihovna.cvut.cz/sluzby/chci-pujcit-z-jine-knihovny/clanky-edd
https://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/reserse/co-je-reserse


Knihovna se představuje!

Ústřední knihovna ČVUT
Slouží jako univerzitní knihovna pro všechny fakulty,
jejich studenty, akademické pracovníky a všechny
zaměstnance. 
Ústřední knihovna sídlí v dejvickém kampusu, lokální
knihovny jsou umístěny přímo na daných fakultách.

  Výpůjční pult a registrace - 2. patro v budově NTK
  Studovna  ÚK ČVUT - 5. patro v budově NTK

Centrální knihovna se zaměřuje na obory vyučované v
dejvickém kampusu a je primárně určena studentům z
Fakulty strojní (FS), Fakulty stavební (FSv), Fakulty
architektury (FA), Fakulty elektrotechnické (FEL),
Fakulty informačních technologií (FIT), Kloknerova
ústavu (KÚ) a Masarykova ústavu vyšších studií
(MÚVS).

Najdete tu skripta, knihy, časopisy, normy a další
informační zdroje potřebné ke studiu. 

Centrální knihovna pořádá různé vzdělávací akce,
kde se můžete naučit efektivně vyhledávat informace,
citovat literaturu, sdílet a organizovat informace
apod. 

Akce se konají nejen v Dejvicích, ale i v lokálních
knihovnách. Sledujte webové stránky knihovny. 

KDE  NÁS  NAJDETE?
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CENTRÁLNÍ  KNIHOVNA 
V  DEJVICKÉM KAMPUSU

OTEVÍRACÍ  DOBA

LOKÁLNÍ  KNIHOVNA 
NA FAKULTĚ  DOPRAVNÍ

OTEVÍRACÍ  DOBA
 

LOKÁLNÍ  KNIHOVNA NA FAKULTĚ
JADERNÉ A  FYZ IKÁLNĚ INŽENÝRSKÉ

OTEVÍRACÍ  DOBA
 

LOKÁLNÍ  KNIHOVNA NA FAKULTĚ
BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

OTEVÍRACÍ  DOBA

http://knihovna.cvut.cz/
https://knihovna.cvut.cz/o-nas/kontakt/oteviraci-doba
https://knihovna.cvut.cz/o-nas/kontakt/oteviraci-doba#fd
https://knihovna.cvut.cz/o-nas/kontakt/oteviraci-doba#fjfi
https://knihovna.cvut.cz/o-nas/kontakt/oteviraci-doba#fbmi


Jak na to?

Najděte knihu ve volném výběru knihovny a nechte
si ji zapsat u pultu v knihovně. V centrální knihovně  
si knihu vyberete v 5. NP a zapíšete si ji na svůj
účet u SelfChecku. 
Můžete vytvořit rezervaci knihy online v katalogu
knihovny a poté ji vyzvednout u pultu.

Registrace v knihovně
Chcete si půjčit knihu nebo skripta? Registrujte se v
knihovně! V Centrální knihovně využijte Výpůjční pult
v 2. patře v budově NTK nebo zajděte do některé z
lokálních knihoven. Registrace vás opravňuje k
půjčování materiálů ve všech knihovnách ČVUT.

  Co potřebujete k registraci? 
K registraci je nutná studentská/zaměstnanecká karta ČVUT
(ISIC/ITIC) a podpis výpůjčního prohlášení u pultu v knihovně.
Potom si nastavíte PIN kód, díky kterému si můžete půjčovat,
prodlužovat a vracet knihy a skripta.

Půjčování knih a skript
1.

2.

Kolik dokumentů si lze půjčit najednou?
Půjčit si můžete 10 knih (skript) ve své "domácí"
knihovně ČVUT, z dalších knihoven dalších 10. Celkem
tak můžete mít na účtu až 30 titulů. Standardní
výpůjční doba je 180 dní pro skripta a 30 dní pro
učebnice a knihy.

Pokud knihu budete ještě potřebovat, je dobré si
výpůjčku předem prodloužit. 
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SLUŽBY  PRO  UŽIVATELE

TIPY PRO STUDENTY:
Aby registrace proběhla úspěšně, je třeba
počkat, až bude ISIC karta aktivní (nejlépe
24 hod. od jejího vydání).

Volný výběr učebnic a knih v Centrální
knihovně najdete ve Studovně ÚK ČVUT   
 v 5. NP v NTK.

V Centrální knihovně je možné vypůjčit si
knihy u samoobslužného pultu ve Studovně
ÚK ČVUT (SelfCheck) v 5. NP v NTK.
Návod najdete ve videu.

Jakmile se registrujete v centrální nebo
jedné z lokálních knihoven, automaticky
jste registrováni ve všech knihovnách
ČVUT. 

V Centrální knihovně je možné vypůjčit si
časopisy a normy. Najdete je ve Studovně 
 časopisů  3. NP v NTK.

Pokud není vámi požadovaný titul
dostupný, rezervujte si ho. Až bude vrácený
zpět do fondu, přijde vám výzva   
k vyzvednutí. Kniha bude připravena v té
knihovně, kde jste si vytvořili rezervaci.

http://knihovna.cvut.cz/sluzby/vypujcky/registrace
http://knihovna.cvut.cz/sluzby/vypujcky/prodlouzeni
https://www.youtube.com/watch?v=sm-aemXw84I
http://knihovna.cvut.cz/sluzby/vypujcky/rezervace


Co potřebujete vědět:

Kde vrátit vypůjčené knihy?
Pokud vám přijde e-mail s upozorněním na končící lhůtu
vašich výpůjček, vraťte je v knihovně, ve které jste si je
půjčili. Otevírací doba knihoven

Vrátit výpůjčky mimo otevírací dobu lze pouze v Centrální
knihovně v dejvickém kampusu. U vchodu NTK3 najdete
Bibliobox, kde můžete knihy pohodlně vrátit. 

Co se stane, když knihy nestihnete vrátit včas?
Datum vrácení výpůjček hlídejte. Pár dní před lhůtou vám
také přijde upozornění. V případě, že vrátíte knihy po
termínu, budete muset zaplatit "zpozdné". Ceník poplatků

Wi-fi v knihovnách ČVUT
V každé z našich knihoven jsou vyhrazeny počítače pro
vyhledávání v katalogu knihovny a pro přístup k internetu.
Potřebujete pracovat online na svém notebooku? Připojte
se k univerzitní Wi-fi síti s názvem Eduroam.

Ve svém uživatelském profilu na ČVUT (usermap.cvut.cz)
přejděte na nabídku Nastavení (ozubené kolečko) a
nastavte heslo pro přihlášení k eduroamu.

Jak funguje přihlášení k Wi-fi?
Připojení k síti vyžaduje uživatelské jméno (najdete ho v
Údajích o identitě) ve tvaru uzivatelskejmeno@cvut.cz a
vámi zvolené heslo. 

Kopírování v knihovně
Potřebujete okopírovat studijní text či jiný materiál ČVUT?
V Centrální knihovně v Dejvicích zajděte do Studovny
časopisů v 3. NP budově NTK, nezapomeňte hotovost s
sebou. Kopírovací služby nabízí také lokální knihovna na
Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské.
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UŽITEČNÉ  INFORMACE  
Studijní materiály: 

Nepřeberné množství odborných informací
najdete online i z pohodlí domova.

ÚK ČVUT nabízí oborové, multioborové     
 i speciální databáze, které můžete využít  
 ke studiu. 

Jejich přehled najdete zde: 
http://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-
databaze/prehled-databazi/katalog-
informacnich-zdroju

http://knihovna.cvut.cz/o-nas/kontakt/oteviraci-doba
http://knihovna.cvut.cz/files/Dokumenty/Cenik.pdf
https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/eduroam/
http://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/prehled-databazi/katalog-informacnich-zdroju


Tipy pro studium

knihovna.cvut.cz
Katalog knihovny – najdete ho hned na hlavní stránce v
levé části. Po zadání klíčových slov do vyhledávacího
okénka se hned dostanete k informacím o dokumentech.

Odborné databáze – vše o elektronických informačních
zdrojích se dozvíte v záložce Katalogy a databáze. Najdete
tam také informace o přístupu k plným textům.

Služby knihovny – najdete tam vše, co potřebujete vědět o
službách, postupech a dalších nabídkách. Klikněte na
záložku Služby a zjistěte víc.

Psaní odborných textů – užitečné informace k hodnocení
výzkumu, psaní článků apod. 

Akce – ÚK ČVUT pořádá nejrůznější vzdělávací akce.
Sledujte naše stránky, ať vám žádná neunikne.

Blog – zajímavé a užitečné informace najdete také v sekci
Blogu. Upozorňujeme na vzdělávací a zajímavé akce
dalších institucí, zveřejňujeme návody apod.

S  NÁMI  BUDE  STUDIUM  SNAZŠÍ
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Další:

Část našeho knihovního týmu

Konzultace - Nevíte si rady            
 s vyhledáváním informací,
citováním literatury, psaním
odborných článků nebo jejich
publikováním? Domluvte si
konzultaci.

Vzdělávací akce - pořádáme
workshopy, semináře a přednášky.

Virtuální prohlídka knihovny

Sledujte knihovnu na sociálních sítích

https://knihovna.cvut.cz/index.php
http://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/hledat-v/katalog-knihovny
http://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/prehled-databazi/abecedni-seznam
http://knihovna.cvut.cz/sluzby
http://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy
http://knihovna.cvut.cz/o-nas/archiv/akce
http://knihovna.cvut.cz/o-nas/archiv/blog
https://www.facebook.com/knihovnacvut
https://www.instagram.com/ukcvut/
https://knihovna.cvut.cz/en/index.php
http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/konzultace/nabidka-konzultace
http://knihovna.cvut.cz/o-nas/orientace-v-knihovne/virtualni-prohlidka

