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KNIHOVNA VŠFS - ČASTO KLADENÉ DOTAZY 

 

 Jaká je otevírací doba a kde najdu kontakty? 

Otevírací doba všech knihoven (Praha, Karlovy Vary, Most) a příslušné kontakty jsou k nalezení 

na webových stránkách. 

 

 Výpůjčky, rezervace, pokuty, Knihovní řád a ceník? 

Limit výpůjček: 5 titulů na čtenáře 

Výpůjční doba: 14 dní, možno 2x prodloužit, pokud není titul rezervován. Prodloužení možné e-

mailem, telefonicky, zprávou na FB, případně samostatně v online katalogu (nutná osobní registrace 

v knihovně). 

Rezervace: přes online katalog (nutná osobní registrace v knihovně), případně možno zaslat 

požadavek e-mailem (viz web). Zpráva o připravené rezervaci bude zaslána na e-mail sdělený při 

registraci, vyzvedávejte do 2 pracovních dnů od obdržení potvrzovací zprávy. 

Pokuty za prodlení: 10 Kč/kniha/den 

Registrace: pro studenty zdarma, pro veřejnost 200 Kč/rok 

Kompletní znění Knihovního řádu a Ceníku k nalezení na tomto odkazu 

Konto si lze otevřít jen osobní registrací v knihovně. K vytvoření registrace budete potřebovat 

studentskou kartu (VŠFS, příp. ISIC) a doklad totožnosti (OP, pas, ŘP, povolení k pobytu).  

 

 V čem mi pomůže online katalog? 

Online katalog knihovny je kompletním seznamem všech titulů dostupných k vypůjčení v knihovně 

VŠFS. Vyhledávání v online katalogu je dostupné i bez nutnosti být přihlášen. Katalog neobsahuje 

plné digitální verze titulů pro čtení online.  

Po přihlášení, které je možné jen po osobní registraci v knihovně, se vám zpřístupní např. možnost 

knihy rezervovat a prodlužovat, nebo přístup k historii výpůjček.  

Jak na první přihlášení do katalogu a podrobný návod k práci s online katalogem je k nalezení zde.  

 

 Kde najdu závěrečné práce? 

Závěrečné práce (BP, DP, doktorské) obhájené od roku 2017 jsou veřejně dostupné k nahlédnutí v IS 

VŠFS – na hlavní stránce IS zadejte do vyhledávacího řádku zvolené téma a poté vyfiltrujte ZP pomocí 

filtrů „Všechny agendy“ -> „Závěrečné práce“ pod vyhledávacím polem. 

Práce obhájené před rokem 2017 jsou k nahlédnutí v knihovně v elektronické podobě – zde prosíme 

o ohlášení předem, nejlépe přes e-mail společně se seznamem prací, abychom je mohli k nahlédnutí 

připravit.  

 

 

https://www.vsfs.cz/?id=1024
https://knihovna.vsfs.cz/#!/
https://www.vsfs.cz/?id=1875-knihovna
https://www.vsfs.cz/prilohy/knihovni_a_vypujcni_rad_cks_2018.pdf
https://knihovna.vsfs.cz/#!/
https://www.vsfs.cz/prilohy/cz_online_katalog_navod.pdf
https://is.vsfs.cz/
https://is.vsfs.cz/


 Má knihovna k dispozici elektronické zdroje? 

Ano – důvěryhodné volně přístupné elektronické zdroje jsou k nalezení zde.  

Knihovna VŠFS také poskytuje studentům přístup do vybraných databází přes hlavní stránku IS VŠFS 

(dlaždice „Knihovna VŠFS“), a to: 

- Databáze ProQuest Central, ProQuest Ebooks Central 

Jedná se o jednu z největších multioborových databází na světě. V ProQuest Central najdete 

články z odborných periodik; v ProQuest Ebooks Central i kompletní e-knihy dostupné online 

bez omezení. Přístup do obou databází je z IS.  

Pro lepší využití obou databází doporučujeme vytvořit účet na ProQuest Central (zdarma), 

kterým se zpřístupní např. funkce stahování e-knih.  

Návody a podrobný popis obsahu je k nalezení zde; video návody doporučujeme hledat na 

YouTube po zadání hesla „ProQuest“. 

 

- Databáze MONITORA – popis, přístup 

Monitora je služba monitorující významná online média, sociální sítě, tištěná média a média 

audiovizuální (televizní a rádiové stanice). Slouží ke sledování mediálního obrazu společnosti, 

konkurence, výrobků, služeb.  

Přístup do databáze umožněn pouze ze školních PC nebo zařízení připojeného ke školní WiFi. 

Návod na práci s databází naleznete na tomto odkazu. 

 

- EBSCO eBooks 

Databáze a její e-knihy jsou dostupné z IS VŠFS – záložka EBSCO, odkud budete přesměrováni 

do databáze. Upozorňujeme, že e-kniha není přístupná, pokud ji má otevřenou jiný uživatel.  

Návod na práci s databází je k nalezení zde. 

 

- ASPI (Automatizovaný systém právních informací) 

Databáze ASPI obsahuje kompletní platnou legislativu, dále komentáře i odborné 

monografie, zejména nakladatelství Wolters Kluwer. Návod k práci s databází naleznete zde. 

 

 Jsou v knihovně dostupná skripta a učebnice z nakladatelství EUPRESS? 

Ano – v knihovně je vždy jeden výtisk prezenční (který není možno půjčovat) a dále omezené 

množství výtisků k vypůjčení. Upozorňujeme, že se začátkem semestru a ve zkouškovém období, kdy 

je o tyto publikace zvýšený zájem, jsou obvyklé delší čekací doby na vyřízení rezervací.  

Zároveň upozorňujeme, že z těchto školních publikací a skript není možné zhotovovat kopie ve 

školních copy centrech.  

https://www.vsfs.cz/?id=1876-volne-elektronicke-zdroje
https://www.aip.cz/produkty/1270-proquest-central/
https://www.vsfs.cz/prilohy/monitora-manual.pdf
https://www.vsfs.cz/prilohy/cz_ebsco_ebooks.pdf
https://www.vsfs.cz/prilohy/aspi-manual.pdf


Doporučujeme také zvážit možnost zakoupení učebnic, pokud víte, že je budete potřebovat na 

delší období než je výpůjční lhůta. Tituly lze zakoupit na e-shopu VŠFS, případně na prodejních 

místech (Estonská – recepce, Vltavská – knihovna). 

Zajímavé jsou především balíčky učebnic pro jednotlivé studijní obory za zvýhodněnou cenu. 

 

 Jsou k dispozici seznamy přírůstků ve fondu? 

Ano, seznamy jsou dostupné na tomto odkazu 

 

 Kde se dozvím něco o citacích a přípravě ZP? 

Součástí studijního plánu je seminář o psaní ZP (předmět Bakalářský seminář a Diplomový seminář), 

který má za úkol studenty uvést do problematiky vědecké práce a seznámit je s pravidly, postupy a 

technikou tvorby odborných textů.  

Pro další informace doporučujeme navštívit odkazy „Jak na citace“ a „Příprava ZP a odborných prací“ 

a o radu lze požádat i pracovníky knihovny. 

 

 Ukončil/a jsem studium na VŠFS, ale chci služby Knihovny VŠFS využívat i nadále, je 

to možné? 

Ano – podmínkou je ale členství v Klubu Absolventů VŠFS. Po vyplnění přihlášky bude žadateli 

vystaven průkaz absolventa, který jeho držitele vedle ostatních výhod také opravňuje k bezplatnému 

využívání služeb Knihovny VŠFS. 

V případě, že nemáte zájem o členství v Klubu Absolventů, služby knihovny můžete případně využívat 

jako externí uživatel, kde je poplatek 200 Kč / rok. 

 

 Nemám cestu do knihovny – může za mě knihy vypůjčit/vrátit někdo jiný?  

Vypůjčení – pokud máte rezervované knihy, může je za vás vyzvednout i někdo jiný po prokázání se 

občanským průkazem a příp. vaší vstupní kartou. 

Vrácení – pro vrácení knih se není nutné prokazovat vstupní kartou nebo dokladem; knihy jsou 

načteny na vaše čtenářské konto a po odečtení knihy v systému tedy víme, komu byly půjčeny.  

 

V případě vzniku pokuty za pozdní vrácení – pokutu může uhradit osoba, která za vás knihy vrací, 

vystavíme potvrzení o zaplacení; případně neuhrazená pokuta zůstane na kontě do doby, než budete 

mít cestu do knihovny. Do doby uhrazení bude konto zablokováno a nebude možné na něj nic 

vypůjčovat.  

V případě dlouhodobě nevrácených knih nebo neuhrazených dluhů bude vyrozuměno studijní 

oddělení a do vyrovnání všech dluhů nemusí být studentovi umožněno skládání zkoušek. 

 

 

https://eshop.vsfs.cz/
https://eshop.vsfs.cz/kategorie/balicky/
https://www.vsfs.cz/?id=1877-prirustky-ve-fondu
https://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
https://www.vsfs.cz/?id=1991-priprava-zp-a-odbornych-vedeckych-publikaci
https://www.vsfs.cz/?id=1012-absolventi


 Lze knihy k vrácení zaslat poštou? 

Ano, ale nejlépe po předchozí domluvě s námi – pokud knihy posíláte, preferujeme Českou poštu 

nebo službu Zásilkovna. O doručení dáme vědět e-mailem.  

Upozorňujeme, že knihy k vrácení zasílané poštou nebo jiným přepravcem zasílá uživatel na vlastní 

náklady a nebezpečí. 

  

 Kde se dozvím aktuální informace o knihovně? 

Pro aktuality doporučujeme sledovat Facebook Knihovny VŠFS.  

Veškeré informace k provozu jsou vždy zveřejňovány i na webu a hlavní stránce online katalogu 

knihovny. 

 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, dejte nám vědět na e-mail 

knihovna@vsfs.cz nebo nám napište zprávu na Facebooku. 

http://facebook.com/knihovna.vsfs
mailto:knihovna@vsfs.cz

