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Hodnocení vědy je v české vědecké 
komunitě žhavé téma již mnoho let 
a o to více se diskutuje od doby, kdy  8. 
února 2017 vstoupila v platnost nová 
Metodika hodnocení výzkumných or-
ganizací a hodnocení programů účelo-
vé podpory výzkumu, vývoje a inovací  
(dále Metodika 17+) vypracovaná Ra-
dou vlády pro výzkum a vývoj a ino-
vace (RVVI). Pro zájemce je celé zně-
ní dostupné z adresy https://www.
vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsek-
ce=799796.
To, co rezonuje akademickou obcí, 
se samozřejmě odráží i na aktivitách 
vysokoškolských knihoven. Knihovny 
jako servisní centra pro vědce posky-
tují služby a informační podporu k po-
třebným oblastem. Mnohé akademic-
ké knihovny se věnují i vykazování 
výsledků vědy a výzkumu na daných 
institucích. I naše knihovna aktualizo-
vala pro vědce působící na VUT infor-
mační stránky k dané problematice. 
Aktualizované informace naleznete 
na stránkách Ústřední knihovny v sek-
ci Podpora publikování (https://www.
vutbr.cz/uk/podpora-publikovani), 

zejména jejich podstránky Hodnocení 
VaV a Kde publikovat.
Nová metodika se snaží změnit pa-
radigma hodnocení vědy v České  
republice a je postavena na několika 
pilířích hodnocení, které se budou 
postupně zavádět do praxe. V sou-
časné době jsme ve stavu přechodné 
fáze od systému hodnocení tzv. „ka-
femlejnku“, kdy se rozdělovaly body 
na instituce podle bibliometrických 
ukazatelů a často byl velmi kriticky 
hodnocen, k plnému zprovoznění 
nové metodiky, se kterým se zatím 
počítá od roku 2020.
Metodika17+přináší několik poměrně 
zásadních  změn. Po její implementaci 
by mělo hodnocení probíhat jednou 
za 5 let a to na základě 5 modulů. Pro 
vykazování výsledků vědecké práce je 
podstatný modul 1 a 2. Ostatní mo-
duly se týkají dalších oblastí činnosti 
výzkumné organizace. Zásadní změny 
ve vykazování výsledků vědecké práce 
v modulu 1 přináší vstup vzdálených 
recenzí vybraných výsledků meziná-
rodními odbornými panely. Za danou 
instituci je vybrán určitý počet exce-

lentních výsledků a ty jsou pak zaslá-
ny k hodnocení. V modulu 2 se nadále 
bude vykazovat kompletní produkce 
výsledků vědeckých organizací s růz-
nými změnami v jejich posuzování.
Hlavní změna, kterou se Metodika17+  
snaží zavést, je důraz na kvalitu vý-
sledků, a ne na kvantitu, jak tomu bylo 
dosud. Nová metodika také není finál-
ní a neměnná. Po prvním roce hodno-
cení výsledků za rok 2017 se ukázalo 
velké množství nedostatků jak v hod-
nocení bibliometrických ukazatelů, 
tak v systému hodnocení odbornými 
panely. Všichni nyní čekáme na pra-
vidla pro Hodnocení 2018. Ústřední 
knihovna bude nadále situaci sledo-
vat, informační stránky aktualizovat 
a do budoucna připraví vzdělávací se-
mináře k této problematice.

(pd)

Newsletter
Ústřední  k nihovna vám přináší :

2. ČÍSLO
červenec 2018

Úvodní slovo

Od  minulého roku je platná nová metodika pro hodnocení vědy 
a výzkumu v České republice. Pojďme se blíže podívat na změny, které 
se dotknou vědců na VUT v Brně.

Novinky a informace
z knihovního prostředí

Novinky v hodnocení 
vědy a výzkumu v ČR

Vážení čtenáři,
i v průběhu léta se v univerzitních 
knihovnách pracuje. My jsme si pro 
vás připravili nové číslo newsletteru 
a věříme, že si v něm každý najde 
něco zajímavého.
Hodnocení vědy prochází poslední 
roky velkou změnou. Shrnující člá-
nek o tom, co naše vědce čeká, při-
pravila Petra Dědičová.
Pokračujeme také v úspěšných Ti-
pech z Ústřední knihovny - všechny 
knihy o sebevzdělávání jsou samo-
zřejmě dostupné v našem katalogu. 
V seriálu o knihovnách VUT se před-
staví Areálová knihovna FSI. Nechy-
bí ani další povídání o informačním 
vzdělávání, Eva Sedláková se v něm 
zaměřila na magistry a doktorandy.
A na závěr nesmím zapomenout 
na článek o nově dostupných elek-
tronických zdrojích.

Příjemné čtení přeje
Martin Fasura

ředitel Ústření knihovny
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Jak získat hodinu denně
K tématu vzdělávání se jistě neod-
myslitelně pojí také téma prokrasti-
nace. O knize Petra Ludwiga Konec 
prokrastinace slyšel snad každý. 
Protože nechceme, jak se říká, nosit 
dříví do lesa, zaměříme se na o něco 
novější, méně známou, ale neméně 
dobrou knihu Michaela Heppella Jak 
získat hodinu denně. Autor v osmi 
kapitolách uvádí množství tipů, 
díky kterým budete potřebnou prá-
ci stíhat snáz. O tom, že to Heppell 
s úsporou vašeho času myslí vážně, 
vypovídá již první věta této knihy, 
kde čtenáře vyzývá, aby ji nečetli ce-
lou a vybrali si pouze ty nápady, kte-
ré jim padnou. Knihu tedy nejprve 
prolistujte, protřiďte a až pak můžete 
začít. Nenechte se ovlivnit názvem, 
pokud se budete řídit uvedenými ra-
dami, času můžete ušetřit i mnohem 
více! Ušetřený čas si do knihy může-
te zapisovat – postupně připisujte 
minuty za každou činnost, kterou 
jste dříve vykonávali déle. Po jejich 
sečtení možná budete překvapeni, 
kolik jste reálně nashromáždili času 
navíc. Představte si, že na najednou 
můžete o něco déle sportovat, trávit 
čas s rodinou nebo prostě jen odpo-
čívat… Nebo si přečíst následující 
knihu od Michala Černého!

Jak učit sám sebe
Michal Černý je autorem mnoha od-
borných článků a knih, které souvisí 
nejen se vzděláváním akademických 
pracovníků, ale také studentů samot-
ných. Před dvěma lety (2016) napsal 
knihu s názvem Jak učit sám sebe 
s myšlenkovými mapami, kreativní-
mi technikami a online nástroji. Tato 
kniha je často označována jako prak-
tický průvodce pro vzdělávání v in-
formační společnosti. Jak už název 
napovídá, nečekejte příliš tradičních 
metod učení, těšte se na kreativní 
způsoby a postupy, které povedou 
k vašemu efektivnímu sebevzdělává-

ní. Celkem jich autor uvádí 69! Tyto 
postupy jsou mixem online a offline 
forem – vybere si tedy každý. Sezná-
míte se například s myšlenkovými 
a konceptuálními mapami a jejich 
využitím, efektivním čtením, organi-
zací informací a mnoha dalšími. To 
vše na 170 stranách jasně, stručně, 
přehledně. 

Prvních 20 hodin: jak se naučit co-
koli... rychle
Trojici doporučených knih v tomto 
čísle uzavírá dílo Joshe Kaufmana 
Prvních 20 hodin aneb Jak se na-
učit cokoli… rychle. Proč věci, kte-
ré za něco opravdu stojí, neustále 
odkládáme? Nemáme na ně čas, 
energii, dostatečné úsilí nebo jsme 
frustrovaní…takže proč se do nich 
pouštět, když tušíme, že to tak lehce 
nepůjde? Josh Kaufman vám ukáže, 
jak je plnit s větší lehkostí, za mno-
hem méně času i úsilí a jak rychle 
odbourat veškeré bariéry. A ještě 
k tomu co nejrychleji. Sám autor 
knihu popisuje jako systematický 
návod k co nejrychlejšímu rozvoji 
dovedností. Metody, které předsta-
vuje, jsou zcela univerzální a může-

te je aplikovat do libovolné oblasti, 
které se chcete věnovat – ať už se 
jedná o studium jazyků nebo zalo-
žení podniku. Za 20 hodin se z vás 
nestane světový expert, oproti ostat-
ním však dosáhnete odborné úrovně 
v rekordním čase. Seznámíte se např. 
s deseti principy rychlého získávání 
dovedností, efektivního studia nebo 
zásady programování.

Socratica
Na tomto YouTube kanále naleznete 
množství videí z oblasti sebevzdělá-
vání (Study Tips), biologie, chemie, as-
tronomie, lekce angličtiny a mnoho 
dalších. Videa jsou v anglickém jazy-
ce s možností zapnutí titulků (i s au-
tomatickým překladem).
https://www.youtube.com/user/
SocraticaStudios/playlists

Ne(z)kreslená věda
Opět YouTube kanál, který tentokrát 
potěší ty, kterým angličtina není blíz-
ká. Jedná se o vzdělávácí cyklus pod 
záštitou Akademie věd ČR. Dozvíte 
se např. o vývoji člověka, vzniku ves-
míru nebo mikrosvětě. Komentáře 
namluvil Pavel Liška.
https://youtu.be/6SzXdSdiiog

Daily Bits Of
Posledním doporučeným online 
zdrojem je portál Daily Bits of. Na-
jdete zde množství online kurzů  
pro oblast osobního rozvoje či od-
borných kompetencí. Všechny kurzy 
jsou dostupné zdarma. Chcete per-
fektně ovládat konverzaci, být leade-
rem společnosti nebo se začít zdravě 
stravovat? Tento zdroj pro vás bude 
ten pravý. 
https://dailybitsof.com/courses

(es)

V  minulém čísle jsme zahájili miniseriál Tipy z  ÚK, kde jsme vám 
představili několik publikací na  téma fake news, které jsme rozšířili 
o užitečné nástroje a online zdroje. Dnes se budeme věnovat tématu 
sebevzdělávání. Podíváme se na  3 knihy, které vám na  tomto poli 
pomohou a  které jsou volně k  zapůjčení ve  fakultních knihovnách. 
Navážeme dvěma YouTube kanály a jedním online zdrojem.

VYDÁNÍ PŘIPRAVILI
PETRA DĚDIČOVÁ
MARTIN FASURA

HANA JANEČKOVÁ
EVA SEDLÁKOVÁ

JAN SKŮPA
OLDŘIŠKA ŠEPELOVÁ

Knižní tipy z Ústřední 
knihovny

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU

NEWSLETTER.LIB.VUTBR.CZ
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Prostor knihovny
Areálová knihovna FSI oslavila 20 let 
od svého založení v roce 2016. Dotazo-
vala se tehdy poprvé uživatelů na to, 
co jim v knihovně chybí. Výsledky z do-
tazníku ukázaly, že stávajících bezmála  
40 tisíc svazků dostačuje. Lidé chtěli 
v knihovně hlavně větší pohodlí a del-
ší otevírací dobu. K výročí uspořádala 
knihovna nově i rozmanité akce. Do-
tazník a akce se pak staly počátkem 
nového směřování – knihovna ne jako 
přísná studijní instituce, ale jako přá-
telské místo na fakultě. 
V roce 2016 knihovna na přání studen-
tů prodloužila výpůjční dobu, v roce 
2017 byly díky podpoře vedení fakulty 
a SKAS zřízeny Tichá studovna, Skupi-
nová učebna a Společenská místnost. 
Vznikly další typy posezení, gauče, 
vyšší i nízké stolky. Přestože se za dva 
roky počet míst zvýšil o 60, kapacita 
ani dnes není dostačující. Do knihov-
ny přichází sice stále asi 60 tisíc osob 
ročně, nyní zde však tráví více času.

Návštěvníci knihovny
Podle posledního průzkumu z jara 
2018 knihovnu navštěvují nejvíce dvě 
odlišné skupiny osob. Jedna skupina 
si zde dává sraz s kamarády, využívá 
aktivně všech služeb a nezřídka přijde 
i několikrát za den. Druhá skupina se 
v knihovně učí. Chce mít ke studiu klid 

a neutuchající pohyb osob ji velmi 
ruší. Knihovna věnovala dlouho po-
zornost první „nemlčící“ polovině uži-
vatelů. Potěšila je novou multifunkční 
kopírkou, velkokapacitními stoly, re-
zervacemi Skupinové učebny, před-
náškami. Nyní přichází s vylepšením 
i pro své „tiché“ studenty. Od nového 
semestru se zvětší kapacita tichých 
studoven a bude možné si objednat  
individuální konzultační hodinu 
na téma publikování, citování a celko-
vou orientaci ve zdrojích.
Areálová knihovna FSI myslí i na za-
městnance, kteří využívají jiné služby 
než studenti. Knihovníci nabízí vstup 
experta do výuky, zejména do diplo-
mových seminářů, lobují za pravidel-
nou aktualizaci doporučované litera-
tury a radí se s vyučujícími o nákupu 
zahraničních zdrojů. Osvědčil se 1. 
ročník podzimního Veletrhu nových 
knih, zaměstnanci se hromadně zapo-
jili do hlasování o vystavené literatuře 
a na jejich popud bylo do knihovny 
zakoupeno mnoho novinek. Vyučující 
tradičně hojně využívají meziknihov-
ní výpůjční službu a živě se zajímají 
o e-zdroje. 

Služby
Knihovna si v roce 2017 zřídila volný 
výběr monografií a statistiky potvrdily  
jeho oblíbenost. Na špici mezi vý-

půjčkami se ocitly knihy o auto-
mobilech a motorech, což ani  
nepřekvapilo. Černým koněm volného  
výběru se naopak staly publikace 
o svařování a anglická četba. Zklamá-
ním pak byly matematické a počítačo-
vé vědy, z nichž zaujalo jen pár titulů.
Z e-zdrojů si FSI pro své uživatele 
pořizuje některé tituly navíc kromě 
centrálně nakupovaných zdrojů. Uži-
vatelé z FSI mají letos přístupnou 
materiálovou databázi Scientific.net, 
časopisy Journal of Tribology a Jour-
nal of Fluids Engineering, nebo nově 
kolekci Engineering Cambridge Uni-
versity Press, která obsahuje téměř 
1200 e-knih. Velmi žádaný je přístup  
do databáze ČSN, která aktuálně fun-
guje na 4 PC.
V knihovně se také odehrává mnoho 
různorodých akcí, jako jsou odborné 
přednášky, večery deskových her či 
burzy skript.

Lidé
„V životě jsem do žádné knihovny ne-
chodil,“ napsal uživatel do dotazníku 
2018, „ale VUT FSI knihovna mi uká-
zala, že knihovny jsou celkem fajn.“ 
Důvěra zavazuje. Knihovníci na FSI si 
doplňují vzdělání, jezdí na konference 
a za zkušenostmi do jiných knihoven. 
Pro fakultu chtějí být nejen její usmě-
vavou součástí, ale také záchytným 
bodem, kde se mohou lidé na cokoli 
bez obav zeptat, snad s výjimkou těch 
na začátku zmíněných motorů, inte-
grálů a konstrukcí. 

(oš)

Představuje se Areálová knihovna 
Fakulty strojního inženýrství
Studenti na  Fakultě strojního inženýrství rádi ukazují, že nejsou 
žádní knihomolové. Jejich svět, to jsou motory, integrály, konstrukce.  
Při pozornějším pozorování však zjistíte, že se až tak neliší od jiných 
lidí. Mají touhu dozvídat se věci i  jinak než přes internet a i o něčem 
jiném než jsou vzorečky.

http://Scientific.net
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V rámci projektu CzechELib – Národní 
centrum pro elektronické informační 
zdroje, o kterém jsme vás informo-
vali v newsletteru 3/2017, byly pro  
VUT zpřístupněny tři nové elektronic-
ké informační zdroje - databáze SAGE, 
MathSciNet a American Mathematical 
Society Journals (AMS).

SAGE
( h t t p s : / / w w w. v u t b r. c z / u k / e i z /
databaze/sage)
Databáze SAGE je produktem tejno-
jmenného nakladatelství a pro VUT 
byl zakoupen balíček 449 časopisů 
z oblasti přírodních věd, technických 
věd a medicíny. Více než polovina ob-
sahu je zařazena do Journal Citation 
Report (časopis má Impact Factor). 
Součástí předplatného je také přístup 
do archivů časopisů až do roku 1999.

AMS a MathSciNet
( h t t p s : / / w w w. v u t b r. c z / u k / e i z /
databaze/ams

h t t p s : / / w w w. v u t b r . c z / u k / e i z /
databaze/mathscinet)
Dvě databáze z produkce American 
Mathematical Society budou užiteč-
né především pro vědce zabývající se 
matematikou a příbuznými obory. Pl-
notextově dostupné časopisy v data-
bázi AMS se zabývají oblastí matema-
tického výzkumu. Kolekce obsahuje 

články, recenze knih a novinky od ka-
pacit v oboru. Součástí je také přístup 
do archivu časopisů, který sahá až 
do roku 1891. 
Bibliografická databáze MathSciNet 
nabízí přístup k pečlivě udržované 
a snadno vyhledatelné databázi re-
cenzí, abstraktů a bibliografických 
informací pro většinu matematické 
vědní literatury. Každý rok je přidáno 
více než 80 000 recenzí. Databáze 
obsahuje téměř 3 miliony položek 
a více než 1,7 milionu přímých odka-
zů na původní články. Bibliografické 
údaje z retrodigitalizovaných článků 
pocházejí z počátku 19. století. Tento 
web citací umožňuje uživatelům sle-
dovat historii a vliv výzkumných pub-
likací v matematických vědách.

Druhým projektem, který nám v roce 
2018 umožnil obohatit seznam pří-
stupných elektronických knih je 
Rozvoj studijního prostředí na VUT 
(ROSTU na VUT). V rámci projektu za-
tím byly zpřístupněny knihy z nakla-
datelství ICE Publishing (především 
stavební inženýrství), IOP Publishing 
(zejména fyzika) a ProQuest Ebook 
Central.

ICE Virtual library 
( h t t p s : / / w w w. v u t b r. c z / u k / e i z /
databaze/ice-ebooks)
Databáze dostupná na VUT obsahu-

je knihy zaměřené na stavební inže-
nýrství, konstrukce, materiálové vědy 
a další příbuzné obory. V současnosti 
je v databázi přístupná kompletní ko-
lekce. Následně budou vybrány kon-
krétní využívané a doporučené tituly 
pro trvalý nákup.

IOP ebooks 
( h t t p s : / / w w w. v u t b r. c z / u k / e i z /
databaze/iop-books)
V rámci platformy IOPscience, která je 
zaměřená především na oblast fyziky, 
jsou dostupné knihy ze dvou katego-
rií, a to stručná fyzika a rozšířená fyzika. 
Obsah pokrývá celou škálu fyzikálních 
oborů od fyziky plazmatu přes kvan-
tovou fyziku, astrofyziku až po envi-
ronmentální fyziku a mnoho dalšího.

ProQuest Ebook Central
( h t t p s : / / w w w. v u t b r. c z / u k / e i z /
databaze/proquest-ebook)
V rámci databáze je aktuálně zakoupe-
no 66 knih především pro technické  
obory, ale nejen pro ně. Databáze má 
omezení na přístup jednoho uživatele 
ke knize v jeden moment. Pro stažení 
jednotlivých kapitol je nutné si zřídit 
uživatelský účet (pro registraci přistu-
pujte z počítačové sítě VUT).

Plnotextové časopisy a knihy z no-
vých databází najdete i ve vyhledáva-
či Primo (primo.lib.vutbr.cz). O dalších 
nákupech vás budeme informovat.

(pd)

Záplava nových elektronických knih 
a časopisů
Ústřední knihovna spravuje centrálně nákup většiny elektronických 
databází a knih, ke kterým mají uživatelé VUT v Brně přístup. V tomto 
článku se můžete seznámit s  nově dostupnými zdroji, které byly 
zakoupeny díky dvěma projektům -  CzechELib a ROSTU na VUT.

https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/sage)
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/sage)
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/ams)
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/ams)
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/mathscinet
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/mathscinet
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/ice-ebooks)
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/ice-ebooks)
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/iop-books)
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/iop-books)
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/proquest-ebook)
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/proquest-ebook)
https://primo.lib.vutbr.cz
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O informačním vzdělávání studentů 
v prvních ročnících jste si mohli pře-
číst v minulém díle. Kurzy informač-
ní gramotnosti však nejsou určeny 
pouze nově příchozím bakalářům, 
ale také magistrům a doktorandům. 
Oproti bakalářským studentům jsou 
kurzy pro magistry a doktorandy 
úměrně náročnější a témata jdou více 
do hloubky. Hlavním cílem je připra-
vit účastníky na práci s odbornými 
zdroji a informacemi při studiu, ale 
také osobním životě, neboť znalosti 
z kurzu jsou univerzálně přenositel-
né. Témata mohou magisterští stu-
denti uplatnit také v doktorském stu-
dijním programu.

Magisterská témata:
• Vyhledávání informací
• Zdroje odborných informací
• Hodnocení informací
• Informační bezpečnost
• Tvorba práce
• Citování a Citační manažery
• Open Access a veřejné licence
• Akademické sociální sítě

Co se týče informačního vzdělává-
ní u doktorských studentů, Ústřední 
knihovna pro ně připravila dva kurzy. 
Prvním je Citování ve vědecké praxi. 
Jak vyplývá z názvu, tento kurz by měl 
poskytnout základní informace týka-
jící se citování, bibliografických citací, 
citačních manažerů a databází a také 
vyhledávání a kritického hodnocení 
informací. 
Účelem kurzu je vybavit doktorandy 

znalostmi z této problematiky tak, aby 
je mohli předávat mladším studen-
tům. Dále se výuka soustředí na vyhle-
dání v odborných databázích a hod-
nocení nalezených zdrojů. Nakonec 
se studenti seznámí také s problema-
tikou Open Access a predátorských 
nakladatelů.

Témata pro kurz Citování ve vědec-
ké praxi:
• Citování a plagiátorství
• Citace a citační manažery
• Autorskoprávní aspekty
• Open Access a predátorští nakla-

datelé
• Citační databáze a analýzy
• Prezentace informací
• Zdroje odborných informací
• Kritické myšlení

Druhým kurzem je Vědecké publiko-
vání od A do Z. Tento kurz by měl po-
skytnout základní informace potřebné 
k úspěšnému publikování odborných 
textů a jejich následné propagaci. 
Účelem je seznámit doktorandy se zá-
kladními pravidly publikování, a pře-
devším různými nástroji a informač-
ními zdroji, které mohou publikování 
usnadnit. 
Kurz obsahuje také informace o me-
todách hodnocení vědy v ČR a dopo-
ručení, jak na základě této metodiky 
a dalších aspektů vybrat správný časo-
pis nebo vědeckou konferenci vhod-
nou pro zveřejnění výsledků vědecké 
práce. V průběhu kurzu doktorandi  
pracují na svém článku a dostávají 

průběžnou zpětnou vazbu.

Témata pro kurz Vědecké publiko-
vání od A do Z:
• Kreativní techniky pro výběr té-

matu
• Odborné zdroje
• Výběr časopisu, konference a Me-

todika VaVaI
• Základy tvorby odborného textu
• Základy citování
• Citační manažery a Citace PRO
• Publikační proces a autorské prá-

vo
• Citační analýzy a altmetriky
• Propagace výsledků vědecké prá-

ce

V dalším čísle se můžete těšit na po-
kračování v podobě výzkumů, které 
byly v rámci kurzů informačního vzdě-
lávání realizovány a které se do bu-
doucna chystají. 

Pokud máte zájem zavést na své fakul-
ty či ústavu tyto kurzy nebo proškolit 
pouze na vybraná témata, můžete se 
obrátit na Hanu Janečkovou (janecko-
va@lib.vutbr.cz) nebo Evu Sedlákovou 
(sedlakova@lib.vutbr.cz).
Dotazy ohledně informační výcho-
vy můžete také zadat do kontaktní-
ho formuláře na stránkách Ústřední 
knihovny v sekci Informační výchova 
https://www.vutbr.cz/uk/informacni-
-vychova.

(es)

Vzdělávání magistrů a doktorandů

mailto:janeckova%40lib.vutbr.cz?subject=
mailto:janeckova%40lib.vutbr.cz?subject=
mailto:sedlakova%40lib.vutbr.cz?subject=
https://www.vutbr.cz/uk/informacni-vychova
https://www.vutbr.cz/uk/informacni-vychova
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Před začátkem dalšího akademické-
ho roku jsme si pro vás připravili sérii 
praktických školení na témata spjatá 
(nejen) s vědeckým publikováním. 
Představíme vám nové informační 
zdroje, naučíme vás používat citační 
manažery, pomůžeme vám s výbě-
rem časopisu a přesvědčíme vás, že 
Open Access je správná volba!
Školení proběhne ve středu 29. srpna 
v Areálové knihovně FEKT (Technická 
12). Na celé školení či na jeho jednot-
livé části se můžete přihlásit na adrese 
http://formulare.lib.vutbr.cz/letni-sko-
leni/

Program školení:
9:00 - 11:30 Dopolední část
Elektronické informační zdroje
• představení nových zdrojů na VUT
• vyhledávání v discovery systému 

Primo
• linkovací služba SFX
• Google Scholar
• volně dostupné odborné zdroje
Citování a citační manažery
• citační etika, plagiátorství
• Citace PRO
• Mendeley
• Zotero

12:30 - 15:00 Odpolední část
Výběr časopisu, Metodika17+
• výběr časopisu pro publikování
• hodnocení vědy v ČR 
• Web of Sicence
• Scopus
Otevřený přístup a autorské identifi-
kátory
• co je otevřený přístup a jaké jsou 

možnosti (zelená a zlatá cesta)
• jak poznat, zda mohu článek sdí-

let otevřeně
• Digitální knihovna VUT jako insti-

tucionální repozitář
• Fond Open Access
• autorské identifikátory

Seminářem vás provedou zaměstnan-
ci Ústřední knihovna - Petra Dědičová, 
Hana Janečková a Jan Skůpa.

(hj,js)

Pozvánka na seminář na FEKT
Letní školení 2018

Věděli jste, že na VUT je dostupných 
457 elektronických časopisů z oboru 
telekomunikační technologií nebo 
236 z oboru architektury? Chtěli byste 
vědět, které to jsou? Chcete si ověřit, 
zda váš oblíbený oborový časopis 
není dostupný v elektronické podobě 
na VUT? To vše pro vás může zajistit 
A-Z seznam elektronických časopisů 
a knih. Seznam najdete pod odkazem 
A-Z na stránkách našeho vyhledávače 
Primo (https://primo.lib.vutbr.cz) 
v pravém horním rohu.

Kolekce předmětů s logem VUT 
se neustále rozrůstá. Posledním 
přírůstkem se stal možná nečekaně 
dva krabičky s bio čaji. V jedné najdete 
černý čaj Darjeeling, v druhé pak 
směs bylinných čajů „Poznávací cesta”.   
Čaje byly připraveny ve spolupráci 
se společnostmi Přirozenou cestou 
a Sonnentor. Zakoupením těchto čajů 

tak zároveň podporujete zaměstnání 
osob s tělesným postižením a  také 
trvale udržitelný rozvoj. Cena jednoho 
balení (16 nálevových sáčků) je 120Kč. 
Tyto a další propagační předměty lze 
zakoupit v otevírací době Ústřední 
knihovny VUT sídlící v budově 
Rektorátu (Antonínská 1).

SEZNAM DOSTUPNÝCH 
ELEKTRONICKÝCH KNIH 

A ČASOPISŮ NA JEDNOM 
MÍSTĚ

Krátké 
zprávy

NOVINKY V PRODEJI 
PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ

http://formulare.lib.vutbr.cz/letni-skoleni/
http://formulare.lib.vutbr.cz/letni-skoleni/
https://primo.lib.vutbr.cz

