Vyhledávání v online katalogu
Základní vyhledávání
Tento způsob využijeme pro obecnější vyhledávání. Jestliže chceme najít dokument na určité téma,
například nemoci ovcí, použijeme pole „téma“ (viz příklad).
Také můžeme hledat dokumenty od konkrétního autora, podle názvu atd.
Přesnějšího výsledku lze dosáhnout omezením prohledávaných druhů dokumentů – v příkladu nás
zajímají pouze knihy.

Kombinovaný dotaz
Odkazem „kombinovaný dotaz“ se dostaneme k pokročilejším možnostem vyhledávání.
Opět můžeme zpřesnit druh dokumentu; navíc máme několik možností:
•

vyhledávat z více polí

•

tato pole různě kombinovat

•

v každém poli určit, jak bude zadaný dotaz interpretován (část textu, rozsah...)

Jednotlivé řádky se spojují vztahy „A“ (zároveň) a „NEBO“:
• Vztahem „A“ říkáme, že musí platit současně všechny vztažené podmínky – jde tedy o
zpřesňování.
•

Vztahem „NEBO“ říkáme, že vztažené podmínky se sčítají – jde tedy o rozšiřování.

Příklad 3: Hledáme knihu na téma „ovce“ A vydanou v r. 1980. Pokud je v katalogu přesně taková kniha,

systém ji najde. Pokud ovšem nebude platit jediná z podínek, systém nenajde nic.
Příklad 3a: V případě, že bychom zde použili vztah „NEBO“, systém najde všechny knihy o ovcích nehledě
na rok vydání a všechny knihy vydané v roce 1980 – jak ovcích, tak o čemkoliv jiném.
Příklad 4: Hledáme knihu na téma „ovce“ NEBO na téma „žirafa“. Ve výsledku hledání budeme mít jak
knihy o ovcích, tak o žirafách, a pokud knihy o jednom z témat v katalogu nejsou, systém vyhledá
alespoň knihy na téma druhé.
Příklad 4a: V případě, že bychom zde použili vztah „A“, získáme pouze takové knihy, které se věnují
současně ovcím i žirafám.

Výsledky hledání
Filtrování
Výsledek hledání můžeme zpřesnit pouze na dokumenty, které jsou aktuálně k dispozici. (Funci najdete
pod tabulkou s výsledky.)

Řazení
Vyhledané záznamy lze také různě řadit, např. podle autora:

Tisk
K rychlému poznačení vyhledaných záznamu lze využít funce „tisk“:

Nejprve zatrhněte záznamy, které si chcete vytisknout. Dále klikněte na ikonku tiskárny. V následujícím
okamžiku bude chtít webový prohlížeč tisknout stránku obsahující již pouze vybrané záznamy.
V závislosti na softwarovém vybavení počítače můžete např. místo tisku vytvořit pdf. Také si můžete
poslat url vytvořené stránky na e-mail apod.

Prohlížení záznamů

Kliknutím na odkaz v tabulce výsledků se přeneseme na kartu konkrétního záznamu. Vidíme tu jednak
podrobné údaje o dokumentu, jednak údaje o jeho dostupnosti.Bude nás zajímat umístění dokumentu v
knihovně, možnost výpůjčky a možnost rezervace. Mohlo by nás také napadnout zkusit získat podobné
dokumenty.O umístění dokumentu nás informují údaje „lokace exemplářů“ a „signatura“. Lokace nám
říká, ve které dílčí knihovně Univerzitní knihovny VFU Brno se dokument nachází. Pro seznam zkratek
lokací viz <link>. Signatura označuje umístění exempláře dokumentu v dané knihovně – podle ní knihu
snadno najdete v policích.
Možnost výpůjčky vidíme v poli „status“. Kniha může být:
•

k dispozici („k vypůjčení“)

•

pouze k prezenčnímu půjčení

•

aktuálně půjčená (zobrazuje se dokdy je půjčená)

• elektronická kniha (pro přístup k e-knihám zpravidla musíte být v síti VFU Brno, popřípadě být
připojeni prostřednictvím EZ Proxy)
Rezervovat dokument lze pokud je alespoň jeden exemplář aktuálně půjčený. Při rezervaci bude
systém evidovat Váš požadavek a jakmile bude požadovaná kniha vrácena, upozorní knihovníka, aby Vám
ji odložil stranou. Současně Vás systém automaticky upozorní e-mailem. Pro podrobnější návod, jak
rezervovat knihu, viz <link>.
V záznamu dokumentu se objevují různé údaje ve formě hypertextu (odkazy). To platí především u
klíčových slov, názvů edic, jmen autorů apod. Můžete kliknout např. na některé klíčové slovo a získáte tak
seznam podobných dokumentů.
Kartu záznamu lze využít také k jednoduchému vytvoření bibliografického záznamu dokumentu, zejm. pro
účely citování. Pozor: vždy si vytvořený bibliografický záznam zkontrolujte a případně doupravte tak, aby
odpovídal Vámi používanému citačnímu stylu.

