
JAK PRACOVAT S CENTRÁLNÍM KATALOGEM UK? 

Centrální katalog knihoven Univerzity Karlovy (CKIS) Vám nabízí možnost online vyhledávání 

v centrálním katalogu i v katalozích jednotlivých knihoven a správu Vašeho uživatelského konta 

(sledování výpůjček, prodlužování, rezervace, volba hesla, změna emailu).  

CKIS naleznete na adrese http://ckis.cuni.cz.  
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Přihlášení – uživatelé z UK 

Jste-li student nebo zaměstnanec Univerzity Karlovy, využijte pro přihlášení možnost Přihlášení – UK 

v horním menu. Po kliknutí budete přesměrováni do Centrální autentizační služby UK (CAS). 

Přihlašovací jméno je Vaše univerzitní ID (číslo pod fotografií na Průkazu UK) a heslo do CAS.  

Pracujete-li na veřejném počítači, nezapomeňte se po ukončení práce s katalogem odhlásit kliknutím 

na Odhlášení v levém horním rohu rozhraní CKIS. 

 

Přihlášení - ostatní 

Nejste-li studentem nebo zaměstnancem Univerzity Karlovy, využijte pro přihlášení možnost Přihlášení 

– ostatní v horním menu. Jako login slouží číslo pod fotografií na Vašem průkazu, heslem je čárový kód 

z průkazky.  

 

Pracujete-li na veřejném počítači, nezapomeňte se po ukončení práce s katalogem odhlásit kliknutím 

na Odhlášení v levém horním rohu rozhraní CKIS.  

  



Jak vyhledávat v CKIS? 
CKIS umožňuje buď vyhledávat v centrálním katalogu UK (tzn. katalogy všech knihoven naráz), nebo si 

v sekci Databáze můžete vybrat pro vyhledávání katalog dílčí (fakultní) knihovny. 

 

V rámci rozhraní je Vám k dispozici základní vyhledávání, kde můžete hledat buď slova z různých polí, 

dle autora, slov z názvu, roku vydání, nakladatele, ISBN/ISSN/ISMN, předmětu (klíčových slov) a slov z 

obsahu. Vyhledávání můžete dále omezit dle jazyku, roku vydání od - do, druhu dokumentu a umístění 

v knihovnách. Pro pokročilé uživatele je k dispozici dále vyhledávání dle rejstříků, z více polí a z více 

bází.  

Vyhledané výsledky se řadí dle roku vydání. Kliknutím na „Autora“ nebo „Název“ v záhlaví tabulky 

můžete změnit způsob řazení.  

 



Základní informaci o počtu jednotek ve fondu knihoven naleznete ve sloupci „Exempláře“. Pro přesné 

informace o dostupnosti a aktuálním stavu jednotek je potřeba se prokliknout přes odkaz na vybranou 

knihovnu, případně z detailu záznamu přes odkaz Všechny jednotky. 

U jednotek rozlišujeme tyto statusy: 

 Běžná v. I. – výpůjční doba 30 dní (absenční výpůjčka) 

 Studijní výp. – výpůjční doba 150 dní (absenční výpůjčka) 

 Prezenčně – k prezenčnímu studiu pouze ve studovně ÚVI 

 Grantová výp. – výpůjční doba 365 dní  

 Deponováno – jednotka je umístěna ve sbírce dílčí knihovny  

 

Př.: Detail záznamu č. 1 – Anatomie / Radomír Čihák; upravili a doplnili Radomír Čihák, Miloš Grim 

 

 

Abyste si knihu mohli půjčit domů (absenční výpůjčka), musí mít status Běžná v. I. nebo Studijní 

a zároveň musí být na místě (sloupec „Vypůjčeno do“). Pro urychlení odbavení u výpůjčního pultu 

je nutné si přinést seznam signatur požadovaných knih (viz sloupec „Signatura“). Pokud jsou všechny 

jednotky k absenčnímu vypůjčení od daného titulu v knihovně vypůjčené, je možné si zadat rezervaci 

(požadavek na výpůjčku). 

  



Jak si mohu zarezervovat knihu? 
Rezervaci (požadavek na výpůjčku) je možné si zadat pouze na titul, jehož všechny jednotky jsou 

vypůjčeny, tzn. u žádného exempláře se statusem Běžná v. I. nebo Studijní výp. není uvedeno na místě.  

Pro rezervaci klikněte na odkaz Požadavek v prvním sloupci tabulky (pouze u Běžná v. I. a Studijní).  

 

Po otevření formuláře pro zadání požadavku na výpůjčku (pokud nejste přihlášení, budete k tomu 

vyzváni) můžete upřesnit dobu zájmu o jednotku (defaultně jsou nastaveny 3 měsíce) a následně 

potvrďte požadavek kliknutím na OK. 

 

Zobrazí se souhrn informací o požadavku a nechcete-li nic změnit, stačí požadavek potvrdit kliknutím 

na OK.  

Při zadávání požadavku nezáleží na tom, u které jednotky na Požadavek kliknete – vždy se zařadíte do 

fronty za předchozí zájemce o titul. Jakmile je pro Vás kniha připravená v knihovně, odešle se Vám e-

mail s upozorněním a kniha pro Vás bude rezervovaná 3 pracovní dny.  



Souhrn všech rezervací naleznete v sekci Vaše konto > Požadavky na výpůjčky. Pokud již nemáte zájem 

o rezervaci, můžete ji vymazat kliknutím na číslo u daného požadavku a dole pod souhrnem klikněte 

na tlačítko Vymazat. 

 

 

Jak si mohu prodloužit výpůjčky? 

Své výpůjčky si můžete kdykoliv online zkontrolovat po přihlášení v sekci Vaše konto. Zde jsou uvedené 

Vaše aktuální výpůjčky, historie výpůjček, aktuální požadavky na výpůjčky, historie požadavků 

na výpůjčku a platební transakce. Při prodlužování v části Výpůjčky je možné Prodloužit vše nebo 

Prodloužit vybrané (viz možnosti v horizontálním menu nad seznamem výpůjček). Systém 

srozumitelně označí výpůjčky, které prodlouženy byly a které prodlouženy nebyly.  

Výpůjčku není možné prodloužit, pokud:  

 je titul rezervovaný jiným uživatelem; 

 byla dosažena maximální výpůjční lhůta (90 dní, 720 dní); pokud byla překročená výpůjční 

lhůta, byť jen u jedné výpůjčky, není možné prodloužit ani ostatní výpůjčky a je potřeba dojít 

osobně do knihovny; 

 se blíží konec Vaší roční registrace, pak se výpůjčky prodlouží maximálně k tomuto datu. 

Př.: Ukázka výpůjček na uživatelském kontu 

 


