
Hledání v UKAŽi 
UKAŽ – celouniverzitní Discovery spojující záznamy reálných knih, e-knih a dalších e-zdrojů 

Vyhledávání 
Při jednoduchém vyhledávání prohledává zadaný výraz nejen v názvu či autorovi, ale i v jiných údajích  

 Filtrování prostřednictvím faset v levém sloupci  
o Kromě výběru určitých výsledků také možnost zakázat 

jiné výsledky 
o Upřesnění druhu dokumentu a dostupnosti (fyzická 

kniha, článek, časopis, …) 
o Výběr konkrétní knihovny 
o Jazyky výsledků, rozmezí let, … 

 Zpřesnění díky pokročilému vyhledávání 
o Upřesnění, v jakém poli má systém vyhledávat (název, autor, ISBN, …) 
o Pole „obsahuje“, „je přesně“ nebo „začíná“ zadaným textem (šikovné upřesnění, 

pokud znáte přesné údaje, ale pozor na překlepy) 
o Možnost přidání dalších zpřesňujících údajů 
o I v pokročilém vyhledávání je následně možné výsledky filtrovat fasetami 

Je možné používat klasické operátory AND, NOT a OR stejně jako zástupné znaky „*“ a „?“  

Výsledky 
 V poli výsledků zkrácené záznamy, po rozkliknutí se objeví více podrobností  

o POZOR: u fyzických knih zastoupených ve více knihovnách se ve zkrácené verzi 
zobrazí zpravidla jen jedno či dvě knihovny, až po rozkliknutí se otevřou další 
knihovny, u nichž je možné knihu nalézt 

 Tituly je možné po přihlášení objednávat prostřednictvím tlačítka. POŽADAVEK 
o POZOR: požadavek je zpravidla zadáván na celý titul, nikoli konkrétní exemplář, proto 

si VŽDY ZKONTROLUJTE MÍSTO VYZVEDNUTÍ (pokud je například na UDU kniha 
pouze prezenční a absenční výpůjčka je možná pouze na KTF, rezervace se 
automaticky nastaví na KTF) 

o Pokud si zadáváte požadavek na knihu z našeho fondu, která má více dílů či 
exemplářů s rozdílnými statusy výpůjček, můžete do poznámky připsat, o kterou 
z nich máte zájem konkrétně  



o Pokud knihu není možné rezervovat v rámci systému, napište nám alespoň jeden den 
dopředu email, v němž bude Název knihy, autor, všechny signatury a den, kdy knihu 
plánujete studovat 

 U elektronických zdrojů se po otevření záznamu objeví jednotlivé dostupné texty, které jsou 
po rozkliknutí a přihlášení zpravidla rovnou k dispozici 

o V některých případech je platnost přístupů k dokumentům omezena na jednotlivé 
fakulty a pro přístupu je nutné navštívit počítač v jejich síti 

Konto čtenáře 
 Po přihlášení je možné otevřít konto čtenáře, kde lze přehledně najít informace o aktivních 

výpůjčkách, požadavcích na výpůjčky, pokutách a jiných blocích či překážkách 
 S přihlášením je možné zadávat požadavky na výpůjčky v katalogu 
 Ve výsledcích je také možné díky ikonce špendlíku si daný záznam uložit a v sekci oblíbených 

si tak dělat vlastní bibliografii, včetně vlastních nálepek označujících téma apod. 

 

Pro podrobné informace o práci s UKAŽ navštivte univerzitní Wiki: 
https://wiki.alma.cuni.cz/index.php?title=N%C3%A1vody_pro_u%C5%BEivatele  

 


