
Výpůjční lhůty

studenti MUP, 
členové Klubu 

absolventů MUP
studenti ZTP* veřejnost

české knihy  
(max. prodloužení)

1 měsíc  
(150 dní)

180 dní  
(360 dní)

14 dní  
(30 dní)

cizojazyčné knihy  
(max. prodloužení)

1 týden  
(50 dní)

1 týden  
(50 dní) prezenčně

časopisy  
(max. prodloužení)

1 týden  
(20 dní)

1 týden  
(20 dní) prezenčně

závěrečné práce prezenčně prezenčně prezenčně

* studenti programu Škola bez bariér

Otevírací doba knihovny

pondělí 9:00 – 18:00

úterý 9:00 – 18:00

středa 9:00 – 18:00

čtvrtek 9:00 – 18:00

pátek 9:00 – 16:00

sobota* 9:00 – 16:00

* pouze ve dnech výuky

Kontakty
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Odborná knihovna Jiřího Hájka

1. patro  
Dubečská 900/10 
100 00 Praha 10 

tel.: 274 815 044
mob.: 724 831 985

e-mail: knihovna@mup.cz
URL: knihovna.mup.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Dubečská 900/10,

100 00 Praha 10 - Strašnice Odborná knihovna Jiřího Hájka

Online katalog
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Vyhledávání v online katalogu
•	 URL: https://tritius.mup.cz/

•	 Najdete zde všechny publikace, studentské  závěrečné 
práce, časopisy a CD na MUP.

•	 Pro vyhledávání dokumentů můžete použít základní, 
pokročilé i kombinované vyhledávání.

Rezervování a objednávání dokumentů
•	 Pro odložení z poličky, rezervaci i objednání 

dokumentů ze skladu se nejprve přihlaste do 
čtenářského konta (přihlašovací údaje stejné 
jako do SIS) a poté klikněte na tlačítko „Získat“ 
u záznamu vyhledaného dokumentu.

•	 Zadejte přihlašovací údaje (stejné jako do SIS).

•	 Pokud je dokument k dispozici v knihovně,  
publikaci pro vás ihned připravíme. Pokud je 
titul rozpůjčovaný, provede se rezervace a systém Vás 
zařadí do fronty rezervací.

•	 Objednání studentské závěrečné práce (obhájené do 
r. 2017) a knihy  ze skladu nejméně 1 pracovní den 
(pondělí-sobota) před datem výpůjčky (datum na 
kdy připravit). Maximálně 10 dní předem. Objednávky 
na následující pracovní den přijímáme pouze pondělí – 
sobota do 16:00.

•	 Informaci o tom, že je pro Vás  dokument připravený 
k vypůjčení, obdržíte na Váš studentský email.

•	 Studentský email můžete nastavit tak, aby byly zprávy  
přeposílány  do Vaší osobní emailové schránky, kterou 
běžně používáte.
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Přihlášení do čtenářského konta
•	 Přihlašovací údaje do čtenářského konta jsou stejné 

jako do SIS.

•	 Po přihlášení do čtenářského konta vidíte veškerou 
historii transakcí (výpůjček, rezervací, objednávek, 
poplatků) a vidíte také do kdy jsou knihy půjčené a do 

jakého data je třeba je vrátit.

•	 Přes čtenářské konto můžete 
odkudkoli přistupovat do 
plnotextových databází odborných 
článků EBSCO, JSTOR a knih E-Books 
Cambridge Core.

Poplatky z prodlení za každý započatý den
•	 5 Kč česká kniha

•	 20 Kč zahraniční kniha ; časopis

Platba hotově v knihovně Strašnice nebo převodem 
na účet č.: 5736762/0800 (mezinárodní formát IBAN: 
CZ9408000000000005736762, BIC/SWIFT: GIBACZPX).
Variabilním symbolem je číslo „ID studenta“ u studentské 
karty a číslo karty u ostatních karet uživatelů knihovny.

Prodlužování výpůjční lhůty
•	 Prodlužování výpůjční lhůty knih je možné po  

přihlášení do čtenářského konta.

•	 K prodloužení výpůjční lhůty využijte tlačítko 
„Prodloužit“, případně je dole pod seznamem 
vypůjčených knih také možnost „Prodloužit vše“.

•	 Před uplynutím výpůjční lhůty Vám systém zašle  
upozornění na Váš studentský email.

•	 Pokud je kniha rezervována jiným čtenářem, je 
v seznamu knih označena ikonou tužky.“ 
Výpůjční lhůtu těchto knih nelze prodloužit.

•	 Prodloužení výpůjční lhůty přes čtenářské konto je  
možné pouze před uplynutím výpůjční doby a před  
dosažením maximální výpůjční doby, která činí 150 dnů 
u českých knih a 50 dnů u cizojazyčných knih.

•	 Po uplynutí výpůjční doby můžete o prodloužení  
výpůjční lhůty požádat emailem,  telefonicky nebo 
osobně v knihovně.

Není	možné	rezervovat	knihy,	které	již	máte	vypůjčené	nebo	které	lze	vypůjčit	pouze	prezenčně.


