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REJSTŘÍKY  

 Odkaz se nachází vedle vyhledávacího    

pole.  

 Rejstříky umožňují procházet tištěné       

materiály dostupné v knihovnách VUT.  

 Jsou dostupné rejstříky autorské,          

předmětové a názvové.  

Práce s  e lektron ickými dokumenty  

VYHLEDÁVÁNÍ V ELEKTRONICKÝCH     

ZDROJÍCH 

 Pokud chcete vyhledávat v licencovaných 

zdrojích VUT, musíte se přihlásit.  

 Klikněte na odkaz Přihlásit se v horním   

pravém rohu obrazovky. 

 Pokud chcete vyhledat i texty bez možnosti 

fulltext, zatrhněte políčko Zobrazit             

i články bez plného textu.  

 Ve výsledcích vyhledávání se Vám poté  

objeví záznamy s neúplným textem,          

z bibliografické databáze nebo pouze      

záznamy z databází, které nemá VUT      

předplaceny.  

Z O B R A Z E N Í  P L N É H O  T E X T U                    

ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU  

 Pokud je plný text dostupný na VUT,      

zobrazí se u výsledku vyhledávání záložka 

Online zdroj.  

 Po kliknutí na tuto záložku se dostanete   

na plný text dokumentu.  

 Pro zobrazení dokumentu z externích licen-

covaných zdrojů je třeba, abyste se       

přihlásili přes službu EZproxy.  

 Přihlášení k EZproxy vyžaduje Váš        

VUTlogin a VUTheslo.  

SLUŽBA SFX  

 Umožňuje nalézt a odkázat na plný text 

dokumentu podle jeho bibliografických 

údajů.  

 Pokud je plný text dostupný ve více      

databázích, po kliknutí na tlačítko Online 

zdroj, otevře se Vám stránka SFX, kde si 

můžete vybrat, v jakém zdroji chcete plný 

text otevřít.  

 Pod odkazem Dalšími služby v Primo   

najdete třeba vytvoření bibliografické cita-

ce v systému Citace PRO a další.  

 Pokud prohledáváte přímo některou z od-

borných databázích a naleznete dokument 

bez plného textu, obvykle u něj najdete 

ikonu nebo text Plný text.  

 Kliknutím se přesunete do služby SFX,   

která vám plný text najde, pokud je      

dostupný v některém dalším zdroji před-

pláceným VUT.  

Úplné znění nápovědy naleznete           

na stránce: 
https://www.vutbr.cz/knihovny/primo 

 
Dotazy ohledně Prima můžete směřovat 

na Facebookové stránky:  
https://www.facebook.com/knihovny.vut 



Vyhledávání   

Přih lášen í  

Výsledky vyhledávání  

Údaje o vyhledaných záznamech  Práce s  t ištěnými dokumenty  

 Jděte na primo.vutbr.cz.  

 Klikněte na Přihlásit se.  

 Na Portálu VUT zadejte Váš VUTlogin a 

VUTheslo. 

 Jednoduché vyhledávání -  jednotlivě        

v katalogu VUT, digitální knihovně VUT, 

online zdrojích, nebo všechny tři zdroje 

dohromady.  

 Pokročilé vyhledávání - omezení      

dotazu dle určitých kritérií, filtrování vý-

sledků, řazení výsledků.  

 Seznam výsledků - uvedeny základní     

informace o dokumentu a dostupnosti,  

po kliknutí na záložku Podrobnosti       

se dostanete k podrobným informacím.    

o dokumentu   

 Vyhledávat můžete knihy, časopisy a 

skripta v katalogu knihoven (Katalog 

VUT), práce studentů a akademických 

pracovníků (Digitální knihovna VUT)  a 

elektronické informační zdroje (Online 

zdroje).  

 Omezení výsledku vyhledávání - podle   

typu zdroje, tématu, autora, sbírky, v níž 

se dokument nachází, data vytvoření,    

jazyka, periodika, v němž byl článek      

publikován. 

 Systém sám navrhne další alternativy       

k vyhledávání. 

 Výsledek vyhledávání může být dále     

omezen na recenzované časopisy,      

záznamy s plným textem nebo doku-

menty dostupné v knihovně.   

 Informace o vyhledaném záznamu - typ 

zdroje, název, autor, zdroj, datum, ikonka 

hvězdičky (přidání/odebrání položky z Vaší 

eSchránky)  

Více informací o zdroji:  

 Online zdroj - určuje, zda je daný zdroj k 

dispozici online. Po kliknutí na tento odkaz je 

vám zdroj zpřístupněn.  

 Umístění - u knihovních dokumentů,          

informace o tom, v jaké knihovně VUT se   

dokument nachází, jakou má signaturu a zda      

je dostupný.  

 Rezervovat - zamluvení fyzického       

exempláře (kniha, CD), vyžaduje přihlášení 

uživatele.  

 Další služby - SFX, impakt faktor, abstrakt, 

odkaz na elektronickou verzi…  

eSchránka  

 Odkaz naleznete v horní části obrazovky.  

 Primárně pro organizaci uložených záznamů.  

 Záznamy se přidávají pomocí hvězdičky    

uvedené u každého záznamu.  

 Další možné operace - výběr záznamu a jeho 

uložení do paměti, zkopírování záznamu     

do paměti, vložení naposledy kopírovaných 

záznamů do vybrané složky, vymazání      

záznamů, odesílání záznamů e-mailem, tisk 

vybraných položek, tvorba poznámek           

k záznamům a jejich editace   

Seznam „A -Z“  

 Seznam časopisů a elektronických knih VUT.  

 Odkaz naleznete v pravém horním rohu.  

 Vyhledávání dle názvu titulů nebo kategorií, 

které rozčlení časopisy podle jednotlivých 

vědních oborů.  

VYHLEDÁVÁNÍ DOKUMENTU V KNIHOVNĚ 

 Na úvodní obrazovce vyberete záložku     

Katalog VUT. 

 Zapište název dokumentu do vyhledávacího 

pole a stiskněte  Hledat.  

 V seznamu vyberte Vámi hledaný doku-

ment.  

 U dokumentu jsou zobrazeny informace pa-

trné na první pohled, a to v které knihovně 

je dokument uložen, jeho signatura (tedy 

přesné místo uložení dokumentu v knihov-

ně) a dostupnost.  

 Dokument se může nacházet ve více fakult-

ních knihovnách, proto nezapomeňte  

        rozkliknout  tlačítko Umístění, kde se Vám     

        zobrazí další možnosti.  

 Pokud není dokument dostupný v žádné  

        z fakultních knihoven, dokument si  

        rezervujte. 
 

REZERVACE DOKUMENTU  

 Pouze pokud je dokument ve Vámi vybrané 

knihovně vypůjčený.  

 Rezervaci provedete kliknutím na odkaz    

Výpůjčka ve sloupci Požadavky.  

 Rezervaci lze rovněž provést přímo              

v záznamu dokumentu kliknutím na záložku 

Rezervace.  

 Všechny své požadavky na výpůjčky najdete 

v sekci Můj účet v horním pravém rohu    

obrazovky. Zde můžete své požadavky také 

zrušit.  

PRODLOUŽENÍ DOKUMENTU 

 Klikněte na odkaz Můj účet.  

 U dokumentů, které chcete prodloužit,     

zatrhněte malý čtvereček, jenž se nachází 

před názvem každého dokumentu, a zvolte 

Prodloužit vybrané nebo Prodloužit vše.  

 Dokumenty lze prodloužit pouze dvakrát. 

Poté už to systém neumožní.  


