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Kvalitní zdroj informací? Knihovna! 
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Knihovna – co, kde, jak? 
 

• Budova A4/214a * 

• Otevírací hodiny během semestru: PO-ČT 8.30-18.00,  

PÁ 8.30-13.00. Během zkouškového období změna – viz 

www stránky knihovny http://knihovna.fme.vutbr.cz 

 

Areálová knihovna FSI může nabídnout: 

 

• Informační zdroje – tištěné i elektronické 

• Služby pro vás - prezenční a absenční výpůjčky 

    - služby MVS/MMVS 

   - normy ČSN v el. podobě k prohlížení 

   - tisk, kopírování, skenování, laminování, 

     kroužková vazba 
 

 

 

http://knihovna.fme.vutbr.cz/
http://knihovna.fme.vutbr.cz/


Informační zdroje 

• Primární - knihy, periodika, šedá literatura (dokumenty, které nejsou 
publikovány obvyklým způsobem – nejsou dostupné na běžném knižním 
trhu) * 

• Sekundární - katalogy, bibliografie, Current contents (dokument zaměřený 
na obsah nejnovějších vědeckých časopisů vybraného oboru) * 

 



Sekundární informační zdroje - 
databáze 

• Hledání z počítačové sítě VUT nebo při připojení přes VPN z jakéhokoliv 
místa (návod na stránkách knihovny) 

• Plnotextové – nejpoužívanější: ScienceDirect, SpringerLink, EBSCO * 

• Bibliografické – doporučené RVVI (Rada pro vývoj, výzkum a inovace – 
odborný a poradní orgán vlády ČR) pro hodnocení vědy a výzkumu: Web of 
science, Scopus * 



Sekundární informační zdroje – 
katalogy knihoven 

• Jednotná informační brána = www.jib.cz 

• Souborný katalog NK Praha = www.nkp.cz (záložka „Katalogy, databáze) 

• Každý kraj má svou vědeckou nebo krajskou knihovnu – stačí najít nejbližší 
vašemu bydlišti 

• Každá knihovna poskytuje službu MVS/MMVS, žadatel nemusí shánět 
literaturu pouze v AK FSI (i když zde je to pro všechny uživatele dosud 
zdarma) 

• Cena registračního poplatku 100-200 Kč/rok 

http://www.jib.cz/
http://www.nkp.cz/


MVS/MMVS 

Meziknihovní výpůjční služba/Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba * 

• Půjčování knih, získávání plných textů článků z jiných knihoven 

• Pouze z mimobrněnských knihovnen 

• Stačí zaslat bibliografickou citaci dokumentu, který potřebujete 

• Nutno počítat s delšími dodacími lhůtami, pokud žádáme o knihu ze 
zahraničí – nebude do týdne 

• Zajišťuje Simona Havlíčková (havlickova@fme.vutbr.cz) 

 

 

mailto:havlickova@fme.vutbr.cz


České normy 

• České normy jsou dostupné v knihovně. Jsou určeny 2 počítače  

k prohlížení. Služba v knihovně zájemce do databáze přihlásí. * 

• Existuje možnost tisku normy – musí zažádat školitel (nebo jiný 
zaměstnanec ústavu) – praxe už je zaběhnuta 

• Zahraniční normy si musí žadatel koupit sám. * 

• Moravská zemská knihovna – 6. patro – normy a patenty, 7. patro – firemní 
literatura. Německé normy DIN z let 1978-1992 (neúplná sbírka), 1993-
2000 včetně návrhů a předběžných norem. Normy nelze kopírovat. 

 



Normy, citace 

• Nová verze normy ČSN ISO 690 – Informace a dokumentace – Pravidla pro 
bibliografické odkazy as citace informačních zdrojů * 
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• Platí od 1. dubna 2011 

• Nová verze normy v porovnání s již neplatnou verzí – benevolentní 

• Ústřední knihovna  VUT ve spolupráci s knihovnou UTB ve Zlíně 

vypracovala interpretaci normy: http://www.citace.com/dokumenty.php   

Cíl dokumentu:  Podání jednotného a srozumitelného výkladu normy,  

v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument bude 

dále rozvíjen a aktualizován na základě připomínek odborné veřejnosti. 

 

Musíte citovat a umět citovat dobře, aby nevzniklo podezření z 

plagiátorství. 

http://www.citace.com/dokumenty.php


Důležité normy 

• ČSN 01 3107 - Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné 
požadavky na kreslení 
- neplatí pro elektrotechnická schémata 
- platí již od r. 1982 

• ČSN 01 3180 - Technické výkresy. Kreslení diagramů  
- neplatí pro diagramy kreslené registračními stroji 
- platí již od r. 1983 



Autorský zákon 

• Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých  zákonů č. 121/2000 Sb.  * 
 - rozmnoženiny povoleny pouze nekomerční, pro vlastní potřebu 
(tištěné i elektronické) 
   - porušení zákona je zneužití rozmnoženiny, ne její pořízení * 

         - zveřejnění kvalifikační práce – povinnost VŠ zveřejnit práci, formu 
zveřejnění upravuje škola vnitřním předpisem. 

                 - Dle zákona má VUT právo nekomerčně kvalifikační práci využívat. 
           - Kvalifikační práce je zveřejněna v systému VUT, výjimky z úplného 
zveřejnění jsou ošetřeny licenční smlouvou. 

  

• Plagiátorství – kvalifikační práce nesmí obsahovat dílo (ani jeho 

část) jiného autora bez řádného citování zdroje. Nesmí obsahovat 

ani autorovo starší dílo publikované jinde opět bez řádného citování.  
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Děkuji za pozornost. 

drabantova@fme.vutbr.cz 

tel.: 5 4114 2172 
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