
CO POTŘEBUJETE ZNÁT

PŘI PRÁCI S KATALOGEM



VYHLEDÁVÁNÍ  KNIHOVNÍCH JEDNOTEK

Vyhledávání podle různých kritérií  například : 
- do pole Slova z názvu :  zadáte  slovo nebo slovní spojení

v řádku Báze pro vyhledávání  můžete zvolit  druh 
dokumentu
(Požadujete – li vyhledávání i z jiných hledisek vyplňte 
příslušná pole)

Svoji volbu 
potvrdíte 

tlačítkem  OK

v řádku  Blízkost slov zvolíte  
NE    -  pro vyhledání záznamů obsahujících pouze 
zadaná slova   
ANO   - pro vyhledání záznamů, které obsahují 
zadaná a jim  podobná slova

Vyhledávání podle různých kritérií



VYHLEDÁVÁNÍ  KNIHOVNÍCH JEDNOTEK

ve sloupci  Název  kliknete na podtržený řádek a zjistíte podrobné údaje 
o požadované publikaci

ve sloupci   Exempláře kliknete  na 
podtržený řádek s vlastníkem požadované 
publikace     PedF M. Rettigové( 2/0 )

otevře se Vám obrazovka zobrazující knihovní jednotky



Informace o umístění a označení knihovní jednotky

Sloupec Status jednotky  určuje  
dobu výpůjční lhůty   

Sloupce  Sbírka a Signatura  uložení 
jednotky

Sloupec Vypůjčeno do  
možnost vypůjčení

Zaznamenáte signaturu
 a požádáte službu ve výpůjčním protokolu o 
vypůjčení



FUNKCE 
PŘÍSTUPNÉ JEN PO PŘIHLÁŠENÍ 

- Rezervace knihovní jednotky

- Zrušení rezervace knihovní jednotky

- Prodloužení výpůjček

- Změna e-mail adres



PŘIHLÁŠENÍ 

Heslo :  
Při zadání hesla dbejte na správné nastavení klávesnice, 
(jazyková verze, malá-velká písmena prohození Z a Y).

Přihlášení  - UK  - přihlášení CAS 
Centrální autentizační služba  .1

          Přihlášení - ostatní ID :
Zadáte své osobní číslo (najdete 
pod fotografií na průkazu  UK)

2

https://ldap1.cuni.cz/account/password/nomenu/1


PŘIHLÁŠENÍ 

Uživatelské jméno : Zadáte své osobní číslo, 
nebo použijete přidělené přihlašovací jméno

Heslo :  
Při zadání hesla dbejte na správné nastavení klávesnice, 
(jazyková verze, malá-velká písmena prohození Z a Y).

1



PŘIHLÁŠENÍ 

Přihlášení - ostatní ID :
Zadáte své osobní číslo   (najdete pod 
fotografií na průkazu  UK)

Čárový kód/PIN (heslo) :    
písmena pod čárovým kódem

2



REZERVACE 

Rezervovat si můžete 
-    jste – li přihlášeni v systému a máte funkční elektronickou adresu
-    vypůjčené dokumenty jejichž status rezervování povoluje

Požadavek na výpůjčku zadejte ve sloupci
Akce 

kliknutím na podtržený řádek
Požadavek



potvrďte tlačítkem OK

Na obrazovce 
Požadavek na výpůjčku

REZERVACE 



REZERVACE

Na obrazovce Podrobnosti 
požadavku na výpůjčku 

Vyrozumění k vyzvednutí rezervovaného dokumentu je Vám zasíláno  na Vaši 
aktuální e-mailovou adresu

a opět potvrďte tlačítkem OK

ověřte údaje rezervovaného 
dokumentu



ZRUŠENÍ REZERVACE 

Pokud jste již dokument získali jinde nebo ho již nepotřebujete
zrušte jeho rezervaci

Ve svém  Kontu čtenáře otevřete 
v řádku Požadavky na výpůjčku 

kliknutím na potržené číslo  obrazovku 
se seznamem rezervovaných 

dokumentů



ZRUŠENÍ REZERVACE

Vyberete dokument o který již nemáte zájem a kliknete 
v prvním sloupci na podtržené číslo



ZRUŠENÍ REZERVACE

Na konci záznamu  Podrobnosti požadavku 
klikněte na tlačítko Vymazat

Záznam o Vašem požadavku bude vymazán ze systému
 a dokument bude poskytnut dalšímu čtenáři v pořadí



PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK 

V Kontu čtenáře

otevřete obrazovku umožňující prodloužení výpůjček

kliknutím v řádku Výpůjčky 
na podtržené číslo



PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK

Nebo použijete tlačítko „Prodloužit 
vše pro prodloužení všech výpůjček

Ve druhém sloupci označíte (zaškrtnutím 
ve čtverečku) výpůjčky které chcete 

prodloužit

Na následující obrazovce získáte informaci o prodloužení výpůjček

a kliknete na tlačítko  „Prodloužit 
vybrané“



PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK

V případě, že Vás systém informuje o neprodloužení 
výpůjčky kontaktujte pracovníky knihovny  na 
elektronickou adresu :   knihovna@pedf.cuni.cz



ZMĚNA E-MAILOVÉ ADRESY 

Kliknutím na tlačítko Aktualizace adres

přejdete na obrazovku pro zadání změny Vaší e-mailové adresy



ZMĚNA E-MAILOVÉ ADRESY

Do řádku  E-mail zadejte Vaši novou adresupotvrďte tlačítkem Aktualizovat



UKONČENÍ ČINNOSTI 

Z bezpečnostních důvodů se po ukončení práce odhlašte 
a zavřete všechna okna prohlížeče



POTŘEBUJETE PORADIT ?

OBRAŤTE SE NA PRACOVNÍKY

VÝPŮJČNÍHO PROTOKOLU

knihovna@pedf.cuni.cz

Telefon : 224 491 148

mailto:knihovna@pedf.cuni.cz
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