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Knihovny ČVUT

 systém knihoven ČVUT
– knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven 

VIC
 jednotné online služby

– webové stránky (knihovny.cvut.cz)
– informační zdroje získané na základě 

konsorciálních licencí  (Brána EIZ)
– nadstavbové služby: EDD ČVUT, Správa titulů 

Safari Tech Books Online, RefWorks, Serials 
Solutions

http://knihovny.cvut.cz/
http://knihovny.cvut.cz/
https://dialog.cvut.cz/
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Správa titulů Safari Tech Books OnLine 

 Safari Tech Books Online 
-unikátní světové knižní 
produkce v oblasti informačních a 
komunikačních technologií 

 obsahuje 5734 knih
 přístup ke kolekci omezen 

počtem součastně 
otevřených knih

 licenční smlouva je 
podepsána na nákup slotů

 možnost vytvořit kolekci 
podle momentálních 
požadavků uživatelů



 Inforum 2008

Správa titulů – nástroj online služby

 naprogramované webové 
rozhraní přístupné z hlavní 
lišty Safari Tech Books

 umožňuje hlasovat
 hledání v celé kolekci knih 
 nastaveny pravidla pro 

zpřístupňování knih
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Administrátor systému

 žádané knihy zařazuje 
do kolekce knih ČVUT

 knihy, které již nejsou 
čteny a není pro ně 
hlasováno, z kolekce 
odebírá.

 sleduje a vyhodnocuje 
statistiky přístupů a 
čtení
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Služba Refworks umožňuje: 
•vytvářet osobní a institucionální bibliografické databáze
• neomezeně importovat bibliografické záznamy
• třídit a spravovat záznamy v různých adresářích
• vyhledávat a formátovat záznamy podle potřeb
• exportovat do několika set předdefinovaných 

  bibliografických formátů
•využívat nadstavbové nástroje (RefGrabIt, Write-N-Cite)

---------------------------
Producent CSA (Cambridge Scientific Abstract), data uložena u něho 
(webový systém), roční předplatné
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 přístup: Brána EIZ 
(http://knihovny.cvut.cz)

 registrace na 
serveru RefWorks, 
uživatel může založit 
neomezený počet 
účtů
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Vkládání citací pomocí textového 
souboru nebo schránky
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 RefShare je modul Refworks určený ke sdílení 
adresářů

 jednoduchý způsob vytvoření sdíleného adresáře
 sdílený prostor ČVUT(příklad využití – knihovnami)
 umožňuje jednoduše vytvořit RSS kanál
 silný nástroj, a to jak z hlediska poskytování 

sdílených dat, tak i pro samotnou publikační a 
vědeckou práci uživatelů 
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 knihovny ČVUT –  sdílení informací, prezentace 
nových zdrojů, komunikace s uživateli 

 podpora studia – RefWorks lze dobře využít 
k potřebám výuky (doporučená literatura, diplomní 
semináře …)

 podpora vědy a výzkumu – zveřejňování 
aktuálních informací o publikační činnosti ve WoS, 
dobrá strategie pro informování vědeckých 
pracovníků

 statistické údaje o využití (zpětná vazba na 
adresnou spolupráci s uživateli)

Využití



 Inforum 2008

 administrátor služby
 adresa refworks@cvut.cz 
 školení ve skupinách, individuální 

konzultace, webová sekce 
Referenční služby 

 propagace, letáky, online nápovědy, 
pomůcky

a související služby

http://knihovny.cvut.cz/reference/index.html
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 komplexní řešení pro řízení a správu e-zdrojů
 potřeba usnadnit práci s EIZ a zajistit jejich 

efektivnější využívání
 služba je určena ke snížení bariér pro nacházení 

relevantních zdrojů 
 pro ČVUT zakoupeny 2 služby:

– 360Search (paralelní prohledávač)
– E-Journal Portal 
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 vyhledávání z jednoho místa v nejen předplacených 
e-zdrojích (plnotextové a bibiografické databáze, e-
knihy, OPAC, www stránky, OAI repozitáře)

 producent vytváří a udržuje propojení v e-kolekci 
 nastavení konektorů WebFeat, předmětových 

kategorií podle potřeb ČVUT
 funkce Vivisimo Clustering – seskupování do klastrů
 umožňuje získat přehled o poskytovaných e-zdrojích
 lokalizace do češtiny
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 E-Journal Portal - přístup ke všem elektronickým 
časopisům předplaceným ČVUT 

 vyhledávání v názvech časopisů a ISSN 
 třídit časopisy podle předmětových kategorií 
 prohlížet seznam časopisů podle abecedy 
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Zkušenosti

 systematické zavádění
 nové služby jsou vítané,ale uživatel si musí zvyknout 

je používat
 nutno propagovat

– školení
– letáčky
– online podpora - kurzy, návody, pomůcky
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Děkuji za pozornost!

trtikova@vc.cvut.cz


