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Proč používat EIZ?
Získáte přístup k velkému množství 
odborných zdrojů – k článkům, 
abstraktům, časopisům, sborníkům 
či e-knihám, které jsou uloženy v tzv. 
databázích. Databáze předplácí 
univerzita. Zdroje jsou aktuální 
a kvalitní. Garancí kvality a odbornosti 
se prostředí EIZ odlišuje od obecného 
vyhledávání na internetu.

Jaké typy EIZ máme k dispozici? 
VUT má k dispozici široké spektrum EIZ 
napříč obory. Najdeme v něm časopisy 
a knihy významných vydavatelů 
od EBSCO po Proquest. Plnotextové 
databáze obsahují plné texty (např. 

celý článek). Bibliografické databáze 
zahrnují bibliografické informace 
o zdroji (např. abstrakt). Další možností 
jsou databáze či kolekce e-knih. Ty 
mají oproti klasickým knihám mnoho 
výhod (např. fulltextové vyhledávání, 
kopírování částí).

Jak hledat v EIZ?
Existují dvě základní možnosti. Buď si 
vyberete databázi v přehledu zdrojů, 
které má VUT aktuálně k dispozici 
(seznam databází: goo.gl/v1Cedh) 
a vyhledávat budete přímo (a pouze) 
v této databázi. Nebo využijete 
univerzální vyhledávač Primo 
na primo.vutbr.cz – položíte jediný 
dotaz a Primo  vám nabídne výsledky ze 
všech dostupných databází najednou. 
Odpadá tak zdlouhavé vyhledávání 
v jednotlivých databázích.

Kudy se dostat k EIZ na VUT?
K EIZ se lze dostat kdykoliv 
a odkudkoliv, kde máme připojení 
k internetu. EIZ jsou k dispozici 
prostřednictvím počítačů, které jsou 
připojeny v univerzitní síti, vzdáleně 
pomocí přístupu přes proxy server 
nebo systém Shibboleth. Podrobný 
návod, jak na vzdálený přístup, lze 
nalézt na goo.gl/zW35tL. Zvládne to 
bez problému každý.

Příklady prestižních zdrojů 
dostupných na VUT
Science Direct 
Kolekce 2 500 vědeckých časopisů 
a knih od vydavatelství Elsevier. 
Zaměřuje se na přírodní vědy, 
technologie, výpočetní techniku, 
matematiku, ekonomiku, aj.
EBSCO Academic Search Complete
Multioborová databáze fulltextů více 
jak 8500 odborných časopisů.
Taylor & Francis – 
Science & Technology Library
Plnotextová databáze se zaměřením 
na vědu a techniku.
Web of Knowledge a Scopus
Pro měření vědeckých výsledků. 
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Elektronické informační zdroje (EIZ) nám poskytují odborné informace 
v  elektronické podobě z  celého světa. Jsou nepostradatelným 
partnerem všem ve  vědě a  výzkumu. A  studenti je využijí např. při 
psaní svých školních prací. 

Vážení čtenáři,
přinášíme vám první číslo 
knihovního newsletteru v roce 
2017. Úvodní článek popisuje 
elektronické informační zdroje, 
ke kterým máte na VUT v Brně 
přístup. Díky těmto zdrojům se 
můžete dostat k té nejkvalitnější 
odborné literatuře z celého světa, 
a to nejen ze školní počítačové sítě, 
ale i z domova. Jistě Vám pomohou 
k lepšímu studiu nebo vědecké 
práci. 
Dále bychom vám rádi postupně 
přiblížili  služby poskytované  
jednotlivými knihovnami na VUT. 
Jako první se vám v newsletteru 
představí Knihovnické informační 
centrum FAST.
 

Martin Fasura
ředitel Ústřední knihovny

Elektronické informační 
zdroje na VUT v Brně

Využijte nabídky Ústřední knihovny 
a zapište si předměty jako

Vědecké publikování od A do Z, 
Citování ve vědecké praxi nebo 

Informační gramotnost 2. 
Tady vám ukážou, jak na EIZ.

primo.vutbr.cz
univerzální vyhledávač 

pro EIZ na VUT

Novinky a informace
z knihovního prostředí

http://goo.gl/v1Cedh
https://primo.vutbr.cz
http://goo.gl/zW35tL
https://primo.vutbr.cz
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Portál knihoven se nezměnil pouze 
po designové stránce. Radikální 
změnou prošel obsah jednotlivých 
stránek. Důraz je kladen na dvě hlavní 
osy. První je systém knihoven, které 
poskytují knihovnicko-informační 
služby na VUT v Brně - naleznete zde 
podrobné informace o knihovnách 
a jejich zaměstnancích.  Rychle se 
tak dostanete na webové prezentace 
jednotlivých knihoven, které 
pak poskytují detailní informace 
o poskytovaných službách. 
Druhou osou jsou pak celoškolské 
služby, které knihovny nabízí 
uživatelům. Na novém Portálu 
knihoven jsou tyto oblasti 
pojmenovány takto:
• Půjčujeme knihy
• Zpřístupňujeme ezdroje
• Najdeme vše díky Primo
• Usnadňujeme citování
• Podporujeme publikování
• Nabízíme možnosti Open Access
• Spravujeme Digitální knihovnu 

VUT

• Zajišťujeme infromační vzdělávání
• Pomáháme budovat specifickou 

knihovnu

Portál jako rozcestník
Portál knihoven by měl být 
jednoduchým a přehledným 
rozcestníkem, který vás rychle přenese 
na ty informace, které vás nejvíce 
zajímají. Podrobný popis jednotlivých 
služeb, návody a manuály (i ke stažení) 
pak najdete zejména na stránkách 
Ústřední knihovny.
Výsledná podoba portálu byla 
podrobena uživatelskému testování. 
Budeme rádi za každou zpětnou vazbu 
nejen ke vzhledu, ale i k obsahové 
stránce.
Poděkování za vznik portálu patří 
zejména Ing. Marku Strakošovi 
z Centra výpočetních a informačních 
služeb, který se na tvorbě podílel 
po technické stránce.
Originální sadou snímků přispěl 
fotograf MgA. Igor Šefr.

(js)

Od  března se můžete setkávat s  novou podobou Portálu knihoven 
dostupného na  adrese www.vutbr.cz/knihovny. Ve  spolupráci s  CVIS 
jsme pro vás připravil nový moderní vzhled, který se díky reponzivitě 
přizpůsobí zařízení, ze kterého se k portálu připojíte. 

Nabídka

Kurzy pořádané 
Ústřední
knihovnou

Nový portál knihoven

Knihovny a knihovníci vás mohou 
naučit spoustu užitečných 
znalostí a dovedností, které vám 
pomohou nejen při vašem studiu, 
ale využijete je i v běžném životě. 
Ukážeme vám, jak rychle najít 
informaci, kterou potřebujete. 
Dozvíte se, že existují i jiné 
vyhledávače než Google 
a seznámíme vás se zajímavými 
zdroji odborných informací. 
Vysvětlíme vám, proč a jak 
citovat a taky vám předvedeme 
nástroje, které vám tvorbu citací 
ulehčí. Provedeme vás procesem 
publikování odborného článku 
a nenecháme vás na pospas 
predátorským nakladatelům.
To a spoustu dalšího vás naučíme 
nejen prostřednictvím našich 
kurzů a předmětů na jednotlivých 
fakultách (např. na FEKT můžete 
aktuálně navštěvovat předmět 
Citování ve vědecké praxi), ale rádi 
pro vás připravíme i jednorázová 
školení. 
Pro jarní semestr chystáme školení 
o citování a práci s citačním 
manažerem. V plánu jsou semináře 
na 5 fakultách, podrobnější 
infromace naleznete na webu 
formulare.lib.vutbr.cz/citace/.
Nenechte si ujít další semináře 

- sledujte Portál knihoven a také 
Facebook stránku Ústřední 
knihovny VUT.

(hj)

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VUT V BRNĚ

ADRESA: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
EMAIL: info@lib.vutbr.cz

NEWSLETTER VYDÁVÁ

VYDÁNÍ PŘIPRAVILI
TEXTY: MARIE DAVIDOVÁ
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HANA JANEČKOVÁ

JAN SKŮPA
EVA VÍCHOVÁ

FOTO: IGOR ŠEFR, KAREL ŠOPEK

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU
NEWSLETTER.LIB.VUTBR.CZ

http://www.vutbr.cz/knihovny
http://formulare.lib.vutbr.cz/citace/
http://newsletter.lib.vutbr.cz
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Knihovnické informační centrum 
(KIC) poskytuje prostřednictvím svých 
knihovních fondů a služeb informační 
zázemí pro vzdělávací, pedagogickou, 
vědeckou a výzkumnou činnost 
Fakulty stavební. Příjemné prostředí 
studoven a účelné vybavení nabízí 
dostatečný počet míst ke studiu 
jak klasických, tak i elektronických 
dokumentů.
Knihovní fond je profilován podle 
akreditovaných studijních programů 
a podle vědecko-výzkumné činnosti 
Fakulty stavební. Je tematicky 
zaměřen na technické obory, zejména 
stavebnictví, přírodní vědy, ekonomii 
a výpočetní techniku. Obsahuje téměř 
55 000 knihovních jednotek, z toho 
více než 17 000 svazků je přístupných 
ve volném výběru ve studovnách 
KIC. Elektronické informační zdroje 
poskytují přístup k odborným 
databázím, elektronickým knihám 
a časopisům.

Uživatelé KIC
Knihovnické a informační služby 
využívají především studenti všech 
forem studia, akademičtí a vědečtí 
pracovníci a ostatní zaměstnanci 

Fakulty stavební. Menší měrou 
využívají služby také studenti či 
zaměstnanci z jiných fakult VUT 
a účastníci kurzů celoživotního 
vzdělávání. KIC má téměř 5 500 
registrovaných uživatelů.

KIC zajišťuje tyto knihovnické 
a informační služby:

• přístup k tištěným a elektronickým 
informačním zdrojům,

• informační, konzultační, 
referenční a rešeršní služby,

• prezenční výpůjčky dokumentů 
(ve studovnách KIC),

• absenční výpůjčky dokumentů 
(mimo KIC na dobu stanovenou 
Knihovním a provozním řádem, 
obslužně nebo samoobslužně 
na zařízení SelfCheck),

• meziknihovní výpůjční služby 
z fondů českých i zahraničních 
knihoven,

• elektronické služby - přístup 
na internet a k elektronickým 
informačním zdrojům (odborné 
databáze, elektronické knihy 
a časopisy),

• informační vzdělávání studentů 
1. ročníků v kurzech „Využívání 
informačních zdrojů“,

• reprografické služby - kopírování, 
tisk, skenování vybraných 
informačních zdrojů v souladu 
s autorským zákonem, tisk 
vlastních prací a technických 
výkresů.

Prostorové a technické vybavení
• klasické studovny s volným 

výběrem knih a skript ,
• skupinové studovny pro 

samostudium či týmovou práci,
• počítačové studovny,
• programové vybavení pro 

zpracování technických výkresů
• možnost připojení vlastních 

notebooků,
• kopírovací centrum (kopírky, 

tiskárny A4, A3, A0, skenery, knižní 
skener).

Knihovnické informační centrum FAST 
je otevřeno denně od 8 do 20 hodin, 
v sobotu pak od 9 do 15 hodin.

http://library.fce.vutbr.cz/

(md)

Knihovnické informační 
centrum Fakulty stavební 
se představuje

http://library.fce.vutbr.cz/
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Vysoké učení technické v Brně spustilo 
novou mediální kampaň technicky 
vzato.cz. „Holky, vy nejste na matiku, 
fyzika je pro vás moc těžká.“ Toto 
slýchají dívky od kamarádů, rodičů, 
někdy i od výchovných poradců. 

Přitom k šíření podobných stereotypů 
není důvod. Středoškolačky mají 
často v těchto předmětech lepší 
výsledky než jejich spolužáci. 
Na technické vysoké školy se ale příliš 
nehlásí, protože si v tomto ohledu 
nevěří. VUT v Brně se proto rozhodlo 

dívky v letošní kampani směřované 
na uchazeče o studium podpořit 
a jako první univerzita v Česku tak 
upozornit na tento fenomén. 

Pro VUT v Brně byla dočasně 
zpřístupněna kolekce disertačních 
a diplomových prací ProQuest 
Dissertation a Theses. Tuto kolekci si 
můžete vyzkoušet do 30. dubna 2017. 
Obsahují více jak 2 miliony plných 
textů závěrečných prací studentů 
z předních světových univerzit USA, 
Kanady, Evropy nebo Austrálie. Přístup 
k databázi: 
http://search.proquest.com/.

Žádat o podporu na publikování 
v otevřených časopisech můžete 
i v letošním roce. Na základě 
Rozhodnutí rektora č. 23/2016 vznikl 
Fond Open Access 2017. Opět byl 
pro potřeby fondu vyčleněn 1 milion 
korun, žádát o podporu můžete 

na adrese formulare.lib.vutbr.cz/fond-
oa. V roce 2017 zažádalo již devět 
autorů (za celý rok 2016 jsme přijali 
patnáct žádostí).
Oproti minulým rokům musí být 
časopis navíc v databázi Directory 
of Open Access Journals (doaj.
org) a článek musí být licencován 
pod Creative Commons. Plné znění 
podmínek najdete na https://www.
vutbr.cz/uk/openaccess/dotace/
fond-oa.

Plnotextová databáze Science & 
Technology Library se zaměřením 
na vědu a techniku je tvořena více 
jak pěti sty odbornými tituly (peer-
reviewed časopisy). Produkuje ji 
Taylor & Francis. Kolekce dostupná 
VUT pokrývá tyto tematické okruhy: 
biologie, životní prostředí, chemie, 
inženýrství, informatika, technologie, 
matematika, statistika a fyzika. Archiv 
sahá dvacet let nazpět. 82% časopisů 
je zahrnuto ve Web of Science. Přístup 
k databázi: 
http://www.tandfonline.com.

NOVÁ KAMPAŇ VUT

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUP
K DATABÁZI PROQUEST

FOND OPEN ACCESS

TAYLOR&FRANCIS

Krátké 
zprávy

http://technickyvzato.cz
http://technickyvzato.cz
http://search.proquest.com/
https://formulare.lib.vutbr.cz/fond-oa
https://formulare.lib.vutbr.cz/fond-oa
http://doaj.org
http://doaj.org
https://www.vutbr.cz/uk/openaccess/dotace/fond-oa
https://www.vutbr.cz/uk/openaccess/dotace/fond-oa
https://www.vutbr.cz/uk/openaccess/dotace/fond-oa
http://www.tandfonline.com

