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Zpráva o činnosti Knihovny UP 2013 

 

Knihovna Univerzity Palackého (dále KUP) je centrální knihovnou Univerzity Palackého       

a je jedním z univerzitních zařízení UP. Jejími uživateli jsou především studenti, učitelé, 

vědečtí pracovníci a zaměstnanci univerzity. Podle přesně stanovených vnitřních pravidel 

je také přístupná veřejnosti.  

KUP je složena z Ústřední knihovny, Britského centra a knihoven na fakultách: 

Cyrilometodějské teologické, Lékařské, Přírodovědecké, Právnické, Fakultě tělesné 

kultury a Fakultě zdravotnických věd. 

Jejím hlavním úkolem je kvalitní zabezpečení informací pro podporu seriózní vědecké, 

výzkumné a vzdělávací činnosti, neboť úroveň univerzity je závislá především                              

na špičkovém vzdělávání a výzkumu. 

Řada oddělení Ústřední knihovny poskytuje servis všem součástem KUP. Jedná se o nákup 

tradičního knihovního fondu (knih a časopisů) a jeho katalogizaci do souborného katalogu 

univerzity, nákup přístupů k elektronickým informačním fondům, budování katalogu 

knihovních dokumentů a katalogu závěrečných prací. 

Knihovní fond Ústřední knihovny je rozdělen podle oborů úměrně zájmu, který je mu                 

na UP věnován, také s ohledem na existenci oborových knihoven na fakultách. Postupně 

však se snižujícím se rozpočtem KUP dochází ke snižování výše financí věnovaných 

nákupu tištěných dokumentů do Ústřední knihovny. V roce 2013 musel být z nedostatku 

peněz zastaven nákup dokumentů do Ústřední knihovny již v říjnu a jeho výše dosáhla 

pouze 312 tisíc Kč, což je pro tak velkou instituci naprosto nedostatečné a nedostatek nově 

zakoupených dokumentů se bohužel začíná na kvalitě fondu výrazně projevovat. 

Oborové knihovny umožňují uživatelům rychlý přístup k fondu a snadnou dosažitelnost 

v době výuky, navíc fakulty své oborové knihovny zásobují hodnotnými tištěnými 

knihami. Je škoda, že neexistuje stejný přístup k naplňování fondu Ústřední knihovny.  

Výpůjčka knih ve všech součástech KUP je prováděna elektronicky. Klasické 

knihovnicko-informační služby podporují speciální elektronické služby KUP, jedná                    

se především o zabezpečení přístupu k  EIZ, které jsou umístěny na portálu 

http://ezdroje.upol.cz. Portál byl v průběhu celého roku aktualizován.                                

 

http://ezdroje.upol.cz/
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Rok 2013 byl však především ve znamení řešení rozsáhlých evropských projektů, které 

umožnily přístup k řadě významných elektronických informačních zdrojů, nákup tištěných 

dokumentů a e-knih, nákup biblioboxů pro vracení knih, vytváření předmětu C pro 

studenty, školení pro akademické pracovníky ve vyhledávání v elektronických 

informačních zdrojích. Britské centrum bylo v tomto roce garantem klíčové aktivity KA3 

projektu INTEFTEK, jejímž cílem je posílení jazykových kompetencí pracovníků FTK UP 

a KUP. 

V září byl slavnostně zahájen provoz noční studovny v Ústřední knihovně, kterou                        

si vyžádali sami studenti sepsáním petice. 

V říjnu bylo vypsáno výběrové řízení na funkci ředitelky KUP, neboť odcházím                         

do důchodu. 

Zvítězila paní Mgr. Helena Sedláčková, současná vedoucí oddělení zpracování fondů. 

Přeji jí úspěšný start do práce ředitelky, spoustu nových nápadů a hodně úspěchů při řízení 

knihovny. 

   

                                                                                                  RNDr. Danuše Lošťáková 

                                                                                                  ředitelka KUP 
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Oddělení doplňování fondu 

Na rozdíl od  předchozímu roku se v oddělení doplňování fondu ustálilo personální 

obsazení. V květnu se vrátila z rodičovské dovolené Bc. Michaela Dadáková, která                     

po velmi rychlém zapracování převzala především agendu nákupu zahraničních 

neperiodických publikací. Obsazení ostatních pozic zůstalo beze změn. 

Akvizice neperiodických knihovních dokumentů 

Prostředky určené na nákup knihovních dokumentů byly v letošním roce mírně vyšší než 

v roce 2012. Zůstal přitom zachován poměr mezi publikacemi zakoupenými z grantů 

(83%)  a knihami pořízených z prostředků knihovny (17%). Na zachování této situace mají 

zásluhu především prostředky určené pro fakultní knihovny. V roce 2012 byly z těch 

prostředků nakoupeny publikace za 581.373,- Kč. V roce 2013 to byli již 872.624,- Kč. 

Naopak výrazně byl ponížen rozpočet určený na nákup knih do Ústřední knihovny, kde 

bylo v letošním roce čerpáno 311.885,- Kč (v roce 2012 to bylo 452.031,- Kč). 

 

 

Rok 

Knihovní dokumenty 

financované 

z rozpočtu UP (Kč) 

 

% 

Knihovní dokumenty 

financované 

z grantu (Kč) 

 

% 

2001 1.147.204,- 78 322.975,- 22 

2002 1.344.948,- 71 557.284,- 29 

2003 1.377.595,- 72 526.651,- 28 

2004 1.657.364,- 79 449.555,- 21 

2005 1.494.738,- 60 1.009.641,- 40 

2006 1.828.450,- 59 1.248.451,- 41 

2007 1.930.562,- 59 1.333.922,- 41 

2008 1.849.689,- 62 1.118.516,- 38 

2009 2.298.345,- 56 1.830.462,- 44 

2010 1.497.363,- 39 2.333.179,- 61 

2011 1.205.046,- 31 2.713.312,- 69 

2012 1.111.756,- 17 5.258.149,- 83 

2013 1.256.609,- 17 6.030.828,- 83 
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Akvizice periodických dokumentů 

Akvizice periodických dokumentů probíhala v porovnání s předchozími roky standardně. 

Největší změnou je nový způsob distribuce časopisů na fakultní knihovny. Od roku 2013 

jsou všechny časopisy přijímány a evidovány centrálně v oddělení doplňování fondu                     

a posléze distribuovány na fakultní knihovny. Výrazně se tak snížila agenda spojená 

s fakturací a naopak se zlepšila kontrola dodávaných periodik. Katalogizaci nových 

periodik nově provádí pouze pracovníci oddělení katalogizace. 

 

 

                                                                                  Zpracoval: Mgr. Antonín Pokorný 

                                                                                         vedoucí oddělení doplňování fondů 
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Oddělení zpracování fondu 

Oblasti činnosti v roce 2013 

Oddělení zpracování fondu opět v tomto roce čelilo dalším neplánovaným personálním 

změnám. Nastoupily dvě nové pracovnice – Pavla Lžičařová a Bronislava Podškubková, 

která bohužel v září odešla pracovat do místa trvalého bydliště. Výborně se zapracovala                            

Z. Kokošová, a proto jí byla od června předána funkce věcného redaktora, které se ujala               

se vší zodpovědností. Všichni pracovníci OZF tyto změny výborně a velmi tolerantně 

akceptovali  a i při nadále se zvyšujících kvantitativních požadavcích kvalita zpracování 

záznamů nejen neutrpěla, ale ještě se podařila snížit chybovost, v minulém roce již tak 

minimální.  

Statistické údaje: 

 Na rok 2013 byl dvěma pracovnicím OZF podruhé schválen Grant z MK ČR-VISK9 

na harmonizaci jmenných autorit KUP s autoritami NK v Souborném katalogu ČR               

a díky tomu se podařilo sladit a odeslat cca 7.700 jmenných autorit, z toho 576 nových                       

(v r. 2011 bez grantu desetinu - 300), tedy dvojnásobek množství, než při grantu                  

r. 2012. 

 Nadále se díky tzv. fakultní registraci daří zpracovávat knihy nejen z grantů kateder              

a fakult, ale i starší dokumenty (např. knihovna Arbeitsstelle při katedře germanistiky 

FF UP, cca 1000 knihovních jednotek), a vystavit je tak přes souborný katalog KUP 

v SK ČR i dál do The Europeana Library. 

 Použili jsme metodu Konspektu pro získání představy o věcném profilu zpracovaného 

fondu - nejvíce dokumentů v roce 2013 bylo zpracováno z (viz graf č. 1). 

Zvýšili jsme opět roční počet odeslaných a přijatých záznamů do SK ČR na celkových 

14.279, takže se opět podařilo navýšit o cca 2.729 záznamů v porovnání se záznamy 

odeslanými v roce 2012. Celkem bylo přijato do SK 43.811 záznamů, z toho jsme 

v nadpoloviční většině vlastníky záznamu (vyhotovíme záznam jako první a je vystaven                

na stránkách SK ČR, ostatní knihovny se k němu připojují). Úspěšnost přijetí tak činí               

97,5 % (graf č. 2).  
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Graf č. 1 

 

 

 

Graf č. 2 

 

 

 

                                                                                    Zpracovala: Mgr. Helena Sedláčková,  

                                                         vedoucí oddělení zpracování fondu 
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Oddělení ochrany fondu  

 

Činnost oddělení ochrany fondu KUP v roce 2013 zajišťoval tým s úvazkem 9,75 

zaměstnanců. V polovině roku odešel do důchodu pracovník úseku distribuce (pomocná 

síla na 0,75 úvazku) a úsek byl posílen o úvazek 0,25 s náplní práce distribuce a drobná 

údržba budovy Ústřední knihovny.  

Oddělení zahrnuje tři relativně samostatné, pracovně propojené úseky: informace a šatnu, 

ochranu knihovního  fondu, ke které jsou připojeny  práce spojené s distribucí knih                      

a časopisů a poštovní agendu (Magion) a úsek skladů. V oddělení pracují dva 

vysokoškoláci s neknihovnickým vzděláním, sedm středoškoláků (z toho dva 

s knihovnickým vzděláním), jeden pracovník je vyučen. 

Od října 2013 byl do oddělení ochrany fondu nově začleněn provoz noční studovny 

s pětidenním pracovním režimem a 24 studijními místy. Provoz je zajišťován ve spolupráci    

se strážní službou budovy (RUP) za pomoci technických úprav vstupních prostor budovy 

(čtecí zařízení ISIC karet při vstupu, kamerový systém ve všech prostorách noční 

studovny). Od října 2013 do konce roku využilo studovnu 413 návštěvníků. Denní průměr 

činil 8 osob. 

Zabezpečovacím zařízením prošlo přes vstupní prostory knihovny 312.000 uživatelů, denní 

průměr činil 1.073 osob. Nejvyšší návštěvnost měl měsíc říjen s 1.752 návštěvníky.  

V roce 2013 nebyly zaznamenány krádeže v šatních skříňkách a snížil se počet pokusů            

o nelegální vynášení knih z prostor knihovny (uzavřen bočního vchod do prostor volného 

výběru). 

Na úseku informací a šatny pracují dvě pracovnice v dvousměnném provozu, jejich 

případná nepřítomnost (zastupitelnost) je řešena pracovníky v rámci oddělení                               

a brigádnickou smlouvou (DPP). 

Úsek zaměřený na ochranu knihovního fondu a distribuce do jisté míry ovlivnilo  zavedení  

elektronického systému pro doručování poštovních zásilek Magion, který si vyžádal 

zvýšené časové zatížení pracovníků v určitých úsecích pracovního dne oproti původnímu 

stavu, přesto se daří kontinuálně zabezpečovat práce spojené s ochranou knihovního fondu 

(tisk identifikačních znaků knih, polepování knih, ošetření knih mgf ochranou, provádění 

drobných oprav knihovního fondu, balení do ochranných fólií).  
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V průběhu roku pracovníci úseku průběžně zabezpečovali distribuci knih a časopisů 

v rámci celé KUP. 

Z knihovního fondu Ústřední knihovny v souladu s knihovním zákonem bylo odepsáno             

a vyřazeno 1995 knih a 128 audiomateriálů (multiplikáty, obsahově zastaralé a poničené 

knihovní jednotky), z celkového množství bylo 23 ztrát (klesající tendence).  

Knižní vazbou (zadavatelsky, profesionální dílna) bylo ošetřeno 233 knih a časopisů. 

Digitalizací titulních listů cenných tisků (svépomocí) prošlo 38 položek. 

Na úseku práce ve skladech pokračovala ve spolupráci s oddělením katalogizace 

retrokatalogizace skladových materiálů (jmenná, předmětová). Bylo přiděleno 6 164 

nových signatur. Byla provedena revize nových skladových signatur, v rámci přemísťování  

knihovního fondu z volného výběru byly provedeny posuny fondu umístěného                           

ve skladových prostorách. Knihovní fond byl přesunován také z důvodu dílčího vyřešení 

úložných kapacit. Byly vytvářeny soubory knihovních jednotek určitých rozměrů                      

pro úspornější využití skladovacích prostor v regálech. Díky tomuto opatření se daří ušetřit 

6 m úložné plochy  v jednotlivé skříni posuvných regálů. Průběžně jsou navrhovány knihy 

na odpis a zařazovány do tzv. čekacích protokolů, jsou navrhovány knihovní jednotky                

pro vazbu prováděnou v profesionálním zařízení.  V prázdninových měsících                             

se uskutečnila pravidelná každoroční kontrola stavění skladového fondu.  Pracovníci úseku 

soustavně provádějí drobnou údržbu  a očistu fondu. Byly zahájeny práce pro ochranu 

knihovního fondu před spadem nekvalitně provedených omítek ve skladových prostorách. 

Regály jsou chráněny formou zavěšených  ochranných fólií. Spad omítek patří 

k dlouhodobým problémům, se kterými je knihovna nucena se potýkat.  

Z knihovního fondu skladů bylo v roce 2013 půjčeno 14.056 položek. 

Oddělení ochrany fondu dlouhodobě spolupracuje s organizací SPOLU (agentura pro 

podporované zaměstnávání) a umožňuje roční bezplatnou praxi jednomu klientovi 

organizace. Pro KUP je tato spolupráce pracovně nevýznamná (klient s těžkým 

psychosomatickým postižením), pro docházejícího klienta je přínosem pro jeho začlenění   

a orientaci v pracovním i společenském kolektivu.   

Oddělením ochrany fondu jsou zabezpečovány administrativní práce spojené s nákupem                    

a prodejem stravenek a uzavíráním smluv s brigádníky KUP. Ve spolupráci s úsekem 

správy budov RUP pracovník oddělení ochrany fondu provádí drobnou údržbu budovy 

KUP. 
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Vedoucí oddělení se zúčastnila konference Knihovny, archivy a muzea v digitálním světě 

(Praha). 

K negativním aspektům se řadí nedostatek skladových prostor, který je doposud operativně 

řešen odpisy skladového knihovního fondu, přesuny fondu a podle možností doplňováním 

polic do stávajících regálů. Nedostatek skladových prostor může zapříčinit, že knihovna                    

v blízkém časovém horizontu  nebude z kapacitních důvodů schopna přijímat větší dary 

soukromníků  nebo organizací. Situaci zkomplikovalo mj. zrušení studovny na 

Pedagogické fakultě UP a přesun jejího knihovního fondu do prostor Ústřední knihovny.  

Nedořešen je i technický stav budovy (opadávající omítky v suterénních prostorách skladů, 

nadměrná vlhkost skladových prostor a v zimních měsících nízká teplota v prostorách 

šatny). 

Pozitivně lze hodnotit provázanost jednotlivých úseků oddělení a schopnost zajištění 

provozu včetně sobotních služeb v šatně a skladech i v krizových situacích (nemoci apod.)                            

při fungování dvousměnného provozu. 

 

                                                                                        Zpracovala: Mgr. Zdeňka Žvaková,  

                                                                                  vedoucí oddělení ochrany fondů 

 

 

 

Oddělení výpůjčních služeb  

Výpůjční služby (VS) 

Během roku 2013 navštívilo knihovnu 312.513 uživatelů, kteří si vypůjčili 83.015 

dokumentů. Bylo provedeno 343.607 xerokopií a tisku na samoobslužných kopírkách                       

a 11.627 nabití kreditů na IKarty v celkové částce 705.741,- Kč v hotovosti. 

Mimo výpůjční protokol pracovníci založili do regálů 195.000 dokumentů (sledováno 

elektronicky). 

Od 11.3 do 17.3. byla pro uživatele Knihovny UP vyhlášena amnestie na nevrácené knihy 

zatížené pokutou.  

V květnu byly uživatelům zprovozněny on-line žádanky pro knihy a časopisy ze skladu.  
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Významným počinem knihovny bylo její otevření o svátcích: 1. a 8. května a také 28. října. 

Knihovna sloužila pouze jako studovna, službu zajišťovali dva pracovníci od 8.00 do 16.00 

hod. 

Informační služby:   

 Pro odbornou a laickou veřejnost, ale převážně pro studenty prvních ročníků UP, 

pracovníci zajišťovali knihovnické lekce spojené s prohlídkou knihovny. 

 Veškeré informace uživatelům byly poskytovány osobně, telefonicky nebo e-mailem.          

Bylo vyřízeno 649 dotazů e-mailem. 

 V průběhu roku pracovníci aktualizovali, tiskli a překládali informační letáky také       

do anglického jazyka. 

 Na přání uživatelů Jindřich Juráš vytvořil návody na připojení k WiFi pro operační 

systémy Android, Linux, Mac, iOS a Windows Mobile. 

 Vyučujícím, kteří si podali žádost na zakoupení dokumentů do Ústřední knihovny, 

bylo oznamováno dodání těchto dokumentů do studovny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další činnosti oddělení: 

 20.7. – 17.8. od 11.00 do 17.00 hod. pracovníci oddělení zajistili provoz pro „Letní 

školu slovanských studií“ . 

 V červenci proběhla revize časopisů v časopisecké studovně. 

 Z důvodu nedostatku prostoru pro nové knihy bylo zahájeno postupné přeřazování             

málo využívaných knih z volného výběru do skladu. Byla použita uložená data              
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z ručních skenerů, kterými pracovníci načítají přírůstková čísla knih z odkládacích              

stolků před založením zpět do polic. Do konce roku bylo přeřazeno 4.146 knih.  

 V rámci „Dne kulturního dědictví“ byl zajištěn provoz v Ústřední knihovně v sobotu             

7.9. i v neděli 8.9. od 9.00 do 16.00 hod. Knihovnu navštívilo 246 návštěvníků.  

 Také v loňském roce se věnoval Jindřich Juráš (ve spolupráci s Antonínem 

Pokorným) provozování Facebookových stránek Knihovny UP. Odpověděl              

na 111 dotazů,  týkajících se oddělení výpůjčních služeb. 

 Večerní čtení pro studenty a zaměstnance UP  - listopad  na téma „Horror“                              

a v prosinci  na téma „Moje NEJ kniha“. Organizátorem byl Jindřich Juráš                             

ve spolupráci se Z. Kelnarovou, P. Lžičařovou, J. Škrobákem  a  A. Pokorným. 

 28.1. se J. Davidová účastnila semináře k projektu Mystery shopping v knihovnách,              

který pořádal tým Mys3 (studentský projekt Mys3), FF Masarykovy univerzity,                     

pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU v Brně.              

Spolupracovala na tvorbě metodiky pro mystery shopping, který představuje             

objektivní metodu pro hodnocení služeb v knihovnách pohledem očima uživatele.  

 26.3.2 se konala „miniKonference“ věnovaná hodnocení služeb v knihovnách                       

a mystery shoppingu, kterou navštívila L. Bobáčková, J. Davidová a J. Kovářová. 

MiniKonferenci pořádal tým Mys3 v Knihovně Jiřího Mahena Brno. 

 V dubnu proběhl Mystery shopping v oddělení výpůjčních služeb, které bylo v jeho 

rámci velmi dobře hodnoceno.     

 http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/knihovna-na-94-procent/ 

         https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9uhUwdpHojI 

 V květnu Anna Pajerská uspořádala anketu „Spokojenost našich čtenářů“, na kterou 

odpovědělo přes 1.100 uživatelů knihovny. Anketa pomohla zjistit, jak knihovnu 

vnímají uživatelé, a tímto získat další náměty k vylepšování služeb. 

http://reporty.jdem.cz 

 V dubnu  na Knihovnickém Barcampu v Národní technické knihovně v Praze 

Jindřich Juráš uskutečnil přednášku: „Vaše facebooková stránka může být ještě 

lepší“. 

 10.-12.9. se konala v Olomouci konference „Knihovny současnosti“, které                   

se zúčastnila Hana Balcárková a Jaroslava Davidová. 

 Pracovníci absolvovali dvakrát školení na vyhledávání v databázích  pořádané                         

Z. Kelnarovou a školení E-knihy pořádané  A. Pokorným. 

http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/knihovna-na-94-procent/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9uhUwdpHojI
http://reporty.jdem.cz/
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 O prázdninách byla z počítačové učebny vytvořena „studijní místnost“ s mikrovlnou 

troubou a varnou konvicí. 

 Pracovníci po celý rok navštěvovali kurz anglického jazyka. 

 17.-18.9. Katarzyna Kvapilíková provázela po odděleních Knihovny UP dvě 

knihovnice z Polska. Zároveň těmto stážistkám dělala překladatelku v polském 

jazyce.  

 Tématické nástěnky s přáním hezkých svátků velikonočních, vánočních a přáním 

hezkých prázdnin také v loňském roce vytvořila pro uživatele knihovny Vladislava 

Szitaiová.  

 Pro uživatele knihovny byla opět na Mikuláše přichystaná v košíčku drobná sladkost. 

 Ze zrušené počítačové učebny jsme přemístili 8 počítačů do časopisecké studovny.   

Studenti, kteří potřebují pracovat pouze na počítači, tímto přemístěním nemusí 

docházet za počítačem přes celou knihovnu. Vyřazením nepoužívaných videí jsme 

získali v časopisecké studovně volná místa pro počítače. 

 

Publikační činnost: 

Jindřich Juráš: Už zase o Facebooku. In: VÍCHOVÁ, Eva. Komunity, sítě a spolupráce: 20 

pohledů pro knihovny. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978–80–210–6115–6,             

s. 30–35.  

Výstava obrazů, obrázků a fotek: 

 Od 5.2. výstava výtvarných prací: Cesta do světa fantazie. Žákyně Studia Experiment 

o.s. v Olomouci 

 Od 6.4. fotografie: Barvy Maroka od I. Višinkové  

 Od 13.5. Helena Pirohová vystavovala obrazy   

 Od 2.9.  fotografie Fair Trade 

 Od 21.10. fotografie: Šalom Izrael ve fotografii od J. Buxbauma.  
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Přehled prezenčně a absenčně založených dokumentů v ÚK v jednotlivých měsících 

2013 (sledováno elektronicky) 

 leden únor březen duben květen červen červec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

Pondělí 3493 4708 5830 5497 3260 2293 556 760 2359 2918 4748 2566 38958 

Úterý 3370 5627 6209 6543 3398 2390 581 703 1639 5916 5269 3504 45149 

Středa 4210 5557 6485 5949 1379 2202 500 530 1405 5564 5221 3084 42086 

Čtvrtek 3384 3969 4898 4277 5496 2068 336 762 1499 4526 3958 2088 37261 

Pátek 2077 1991 3519 2850 2681 1529 189 750 888 1594 2937 1233 22238 

Sobota 805 942 1609 1284 987 859    703 1480 639 9308 

Celkem 17339 22794 28550 26400 17201 11341 2162 3475 7790 21221 23613 13114 195000 

 

Počet xerokopií a tisků v jednotlivých měsících 2013 

        A4 ČB    A4 barva   celkem 

Leden 30227   85   30312 

Únor 37998   76   38074 

Březen 40655   167   40822 

Duben 44768   137   44905 

Květen 34106   128   34234 

Červen 13630   35   13665 

Červenec 4024   3   4027 

Srpen 6558   3   6561 

Září 23052   50   23102 

Říjen 46579   74   46653 

Listopad 37949   153   38102 

Prosinec 23097   53   23150 

Celkem         343607 

 

Personální změny: 

2.1. nastoupila do oddělení paní Linda Kollárová a od 1.7. odešla do důchodu paní Jarmila 

Kollárová.                                                                    

                                                                                 Zpracovala: Jaroslava Davidová 

                                                                                        vedoucí oddělení výpůjčních služeb  
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Oddělení bibliograficko-informačních služeb (BIS) 

 

Elektronické informační zdroje (EIZ) 

Projekt NATURA 

Knihovna UP je řešitelským pracovištěm projektu Operačního programu Výzkum a vývoj    

pro inovace „NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd“, jehož realizace 

byla zahájena v lednu 2013. Jeho hlavním cílem bylo podpořit dostupnost odborných 

informačních zdrojů v oblasti přírodních věd v letech 2013–2017.  

V rámci projektu byly v roce 2013 zpřístupněny vybrané kolekce světoznámého 

vydavatelství Nature Publishing Group, BioOne 1, BioOne 2, Institute of Physics Science, 

EnviroNetBase, GeoRef, GeoBase, GeoScienceWorld, Zoological Record, kolekce 

časopisů American Chemical Society a Gold Collection Royal Society of Chemistry. 

Na projektu spolupracují Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i., Fakultní 

nemocnice u sv. Anny v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova 

univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutická 

univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Výzkumný ústav geodetický, 

topografický a kartografický, v.v.i. 

Sekundární a doplňkovou aktivitou projektu bylo pořízení hardwarového a knihovnického 

vybavení pro Knihovnu UP (30 počítačových sestav, 4 scannery, 2 tiskárny,                                 

2 dataprojektory, 2 biblioboxy), kolekce tištěných knih v hodnotě 853 tis. Kč a kolekce 

elektronických knih v hodnotě 2 mil. Kč. 

Aktivitami projektu bylo i pořízení nástrojů pro práci s EIZ. Byly to: 

  „EBSCO Discovery Services“ – nástroj pro zpřístupnění dokumentů z různých 

zdrojů prostřednictvím jednoho vyhledávacího rozhraní. Základ systému tvoří                    

tzv. centrální index.  

 „360 Counter“ – evaluační nástroj pro sledování statistických přístupů                                

do jednotlivých informačních zdrojů. 

 

Na výše uvedené aktivity projektu NATURA bylo v r. 2013 celkem vyhlášeno                              

a realizováno 18 veřejných zakázek. 
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Další projekty OP VaVpI 

UP v roce 2013 uzavřela partnerství s dalšími univerzitami a vysokými školami, které 

v rámci projektů OP VaVpI zajišťovaly dostupnost elektronických informačních zdrojů. 

Byly to: 

 „Chemické elektronické informační zdroje pro V a V“  

      Řešitelem je Univerzita Pardubice. Projekt zahrnuje  přístup do databází SciFinder,       

      Reaxys, American Chemical Society (archivy), Royal Society of Chemistry (archivy).  

 „SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR“  

      Řešitelem je Západočeská univerzita v Plzni. Projekt zahrnuje datábáze Academic 

Search   

      Complete, EBSCO E-Books.  

 „VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj“  

      Řešitelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem. Projekt zahrnuje         

      datábáze Oxford Journals STM Collection, Oxford  Journals Archive Science and     

      Medicine, Cambridge Journals.  

 „STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj“  

      Řešitelem je Univerzita T. Bati ve Zlíně. Projekt zahrnuje přístup do databáze ProQuest      

      STM.  

 „Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory“ 

      Řešitelem je Masarykova univerzita v Brně. Projekt pokrývá přístup do BMJ Online +     

     BMJ Journals Online, LWW High Impact Collection, LWW Definitive Archive,  

      Nursing@Ovid, Karger Journal Collection Current, New England Journal of Medicine,  

     Thieme e-books Library, Annual Reviews Biom/LifeSci Collection.  

 

Projekty LR 

Od srpna 2013 byla zahájena realizace programu MŠMT „Informace – základ výzkumu“ 

(program LR), jehož cílem je podporovat výzkum, experimentální vývoj a inovace v letech 

2013 – 2017.  UP se v rámci tohoto programu připojila k následujícím projektům: 

 „Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační  

      infrastruktury výzkumu a vzdělávání“. Řešitelem projektu je Národní technická   

      knihovna v Praze.  
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 „Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory“. 

Řešitelem   

      projektu je Západočeská univerzita v Plzni. 

 „Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy“. Řešitelem  

projektu je Masarykova univerzita v Brně.  

 „Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní     

obory“. Řešitelem projektu je Národní knihovna v Praze.  

 „Integrovaný přístup k EIZ pro vybrané exaktní obory a psychologii“. Řešitelem     

projektu je Univerzita Karlova v Praze.  

  

Portál EIZ UP  

Portál EIZ (http://ezdroje.upol.cz) byl v průběhu celého roku aktualizován, aby poskytoval 

uživatelům UP plnohodnotné informace o všech přístupech do elektronických 

informačních zdrojů na UP, o novinkách jednotlivých producentů, o změnách                               

ve vyhledávacích prostředích, o vzdělávacích akcích, které se týkaly EIZ i o zkušebních 

přístupech.  

Přístupy na portál EIZ byly sledovány pomocí Google Analytics. Viz následující graf. 

Počet návštěv je mírně vyšší než za stejné období předcházejícího roku.:  

http://ezdroje.upol.cz/
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Propagační činnost  

Informace o všech novinách v oblasti elektronických informačních zdrojů byly 

zveřejňovány na „Portálu EIZ UP“ (http://ezdroje.upol.cz), na Portálu UP, v Aktualitách    

na webové stránce UP a na Facebooku KUP. 

Byly využívány i grafické upoutávky v prostorách Zbrojnice a ve vývěsní skříňce před 

jejím vchodem Na podporu informovanosti byly pracovníky odd. BIS zpracovávány tištěné 

letáky nebo byly využívány propagační materiály poskytovatelů databází. Celkem bylo 

natištěno 1250  letáků formátu A4. 

 

 

 

 

 

 

http://ezdroje.upol.cz/
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Využívání  EIZ 

Přehled nejvyužívanějších databází dle reportu DB1: 

 

 

Přehled databází podle počtu stažených fulltextů: 
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Přehled nejvyužívanějších titulů časopisů: 

 

 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 

UP i v roce 2013 pokračovala ve spolupráci s Univerzitou v Regensburgu na vytváření 

databáze EZB, která plní funkci A-Z časopisů.  

(http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UPOL&colors=7&lang=en). 

V průběhu roku byla databáze aktualizována a doplňována o nové tituly časopisů. 

 

Rešerše a adresné informační služby 

Pro vyučující a doktorandy byly stejně jako v minulých letech zpracovávány odborné 

rešerše. Vzhledem k narůstajícímu množství přístupů k odborným informacím, byla tato 

časově náročná služba velmi žádána. Bonusem bylo finanční zajištění služby projektem 

POMEZI, kde byla rešeršní činnost jednou z aktivit projektu.  

V roce 2013 bylo zpracováno 457 rešeršních požadavků, což je o 38 % více než 

v předcházejícím období. 

Adresné informační služby byly určeny vyučujícím a doktorandům na základě jejich 

individuálních požadavků. Byly realizovány dvěma formami: 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UPOL&colors=7&lang=en
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 Formou SDI profilu (Selective Dissemination of Information) – uživatelé byli 

informováni o nových přírůstcích v KUP. Přestože automatizovaný knihovnický 

systém umožňuje nastavení SDI profilu samotným uživatelem, využívá tuto službu 

řada vyučujících. V průběhu roku bylo zasláno 1588 SDI profilů. 

 Formou E-novinek. Na základě individuálních požadavků byly rozesílány informace 

o všech novinkách v přístupu k EIZ (nákup nových databází, rozšíření a změny                    

ve stávajících elektronických zdrojích atd.) se zaměřením na oborové zaměření 

uživatele. 

 Celkem bylo rozesláno 576 E-novinek 

 

Vzdělávací aktivity 

Pracovnice BIS se zapojily do tvorby a realizace kurzů v rámci projektu POMEZI 

(Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP v Olomouci), které 

byly zaměřeny na informační služby. 

Ve spolupráci s odbornými pracovníky fakult byl vypracován kurz pro vyučující                          

a výukový předmět statutu C pro studenty UP.  Jejich realizace byla zahájena                             

v ZS 2013/2014.  

V rámci projektů OP VaVpI byla pro koncové uživatele realizována školení zaměřená                   

na elektronické informační zdroje. Celkem proběhlo 16 školení, které organizačně 

i pedagogicky realizovali pracovnice BIS -  PhDr. Kelnarová, Mgr. Applová a vedoucí 

fakutních knihoven – Mgr. Mazal, PhDr. Daubnerová a Mgr. Sommerová.  

Organizačně byly zajištěny vzdělávací akce na nové produkty EIZ (NPG, nové prostředí 

SciFinder, nákup e-knih prostřednictvím EBSCOhost Collection Manager aj.), které 

provedly firmy SUWECO, EBSCO, Albertina icome Praha a ing. Šilhánek, zástupce ACS. 

V letním a zimním semestru pořádalo odd. BIS, tak jako každý rok, pravidelné vzdělávací 

akce zaměřené na vyhledávání v EIZ. 

Celkem byly v r. 2013 zajištěny vzdělávací akce v rozsahu 133  hodin s účastí 652 

studentů a zaměstnanců UP.  

V roce 2013 byl, stejně jako v minulých letech, velký zájem o poskytování individuálních 

konzultací na vyhledávání literatury v odborných databázích. Vzhledem k množství                        

a  rozmanitosti elektronických informačních zdrojů byly tyto konzultace pro mnohé 
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studenty velkou pomocí při zpracování ročníkových, diplomových a dalších prací. Byly 

realizovány formou osobního rozhovoru nebo elektronickou poštou. Celkem bylo 

poskytnuto 178  konzultací.  

Meziknihovní výpůjční služba 

Primární dokumenty, které nejsou ve fondu Knihovny UP ani ve fondu jiných knihoven 

v Olomouci, zajistí uživatelům z UP na základě požadavku oddělení meziknihovní 

výpůjční služby (MVS). Oddělení MVS zpracovávalo v roce 2013 požadavky všech fakult 

UP kromě LF. Knihovna LF UP zajišťovala MVS pro své uživatele samostatně. 

Tuzemská MVS je zajišťována prostřednictvím České pošty, mezinárodní meziknihovní 

služba je realizována formou document delivery service (DDS), tištěné dokumenty                         

ze zahraničí jsou zajišťovány prostřednictvím Vědecké knihovny v Olomouci.                            

Je využívána DDS Národní technické knihovny a německá doručovací služba SUBITO. 

Oddělení MVS v Ústřední knihovně zajistilo 362 požadavků z jiných knihoven,                      

1717 požadavků, které směřovaly na jiné knihovny a 635 požadavků v rámci mezinárodní 

meziknihovní výpůjční služby. 

 

 

Další aktivity 

Pracovnice odd. BIS PhDr. Kelnarová a Mgr. Applová se v říjnu 2013 zúčastnily 

mezinárodní  konference ECIL (European Conference on Information Literacy), která                 

se konala v Istanbulu. Konference byla zaměřená na oblast informační gramotnosti                     

a celoživotního  vzdělávání.  

                                                        

                                                     Zpracovala: PhDr. Ludmila Slezáková 

                                                             vedoucí oddělení bibliograficko-informačních služeb    
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Oddělení automatizace 

Pracovníci oddělení se věnovali veškeré rutinní činnosti, související s vývojem, údržbou            

a správou informačního systému KUP.  

Další činnosti prováděné v roce 2013: 

 Byl zahájen přesun služeb ze serveru publib.upol.cz (EIZ, listserver s několika 

celostátními listy, systém MVS, bootování bezdiskových stanic v knihovně)  na  nový 

server a nové diskové pole.   

 Probíhal vývoj a upgrade portálu EIZ a jeho přestěhování na nový server. 

 Vedení UP změnilo strukturu metadat kvalifikačních prací, což si na straně OAK 

vynutilo změny v systému přebírání prací ze systému STAG do ARL. 

 Na jednom z nových serverů byl vytvořen zálohovací systém pro celý informační 

systém KUP. 

 Ladění a customizace systému ARL, pravidelné konzultace a připomínkování systému                    

u dodavatele (firma Cosmotron). 

 Školení nových zaměstnanců knihovny na jednotlivé moduly systému ARL                          

a průběžná školení všech zaměstnanců knihovny související jednak s výše uvedenými 

změnami, jednak s kontinuálním vývojem informačního systému.  

 Průběžná oprava dat v systému ARL. 

Zpracoval: ing. Aleš Horák 

vedoucí oddělení automatizace 

 

 

 

Facebooková stránka Knihovny UP 

Správa facebookové stránky neprošla žádnou změnou. Od roku 2010 jsou správci Antonín 

Pokorný a Jindřich Juráš. 

Během roku 2013 se počet fanoušků zvýšil o 1 065. Celkový počet dosáhl ke dni 31.12.          

3.859 fanoušků.  

V celém roce bylo na facebookové stránce publikováno 414 příspěvků, které přinesly 

celkem 16 994 reakcí (palců a komentářů dohromady), tzn. průměrně 41 reakcí                        

na příspěvek. Pouze  7 příspěvků bylo zcela bez reakce, což činí 1,66 % z celkového počtu. 
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Nejúspěšnějším příspěvkem byl status z 5. 3. „Olomouc – What My Granny Thinks“, který 

nasbíral 496 reakcí a byl 196x sdílen. 

Z příspěvků, soukromých zpráv a komentářů se 111 týkalo přímo služeb knihovny.                  

Ve většině případů se jednalo o dotazy na otevírací dobu a výpůjční služby. 

 

          

                                                                                                  Mgr. Jindřich Juráš 

         Mgr. Antonín Pokorný 

 

 

 

Britské centrum  

Britské centrum je od roku 2002 součástí Knihovny UP. Vzniklo z původního British 

Council Resource Centre založeného v roce 1991. S British Council dále spolupracuje                 

na základě dlouhodobé partnerské smlouvy.   

Britské centrum se v roce 2013 ve své činnosti soustředilo na šest hlavních oblastí: 

 Knihovna a veškeré související služby 

Knihovní fond se rozrostl celkem o téměř 500 nových položek. Od nakladatelství 

zaměřených na literaturu ELT získáváme značné množství darů. Jedná se o nové tituly, 
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které dostáváme v kompletních sadách hned poté, jakmile vyjdou. Knihovní fond se rozvíjí 

i díky finančnímu příspěvku British Council, který v roce 2013 činil 55.607 Kč. Knihovní 

fond je již tradičně velmi využíván, v roce 2013 se uskutečnilo celkem 49 269 výpůjček. 

 

 Jazykové projekty 

1) projekt INTEFTEK (OPVK) 

Britské centrum je garantem klíčové aktivity KA3 projektu INTEFTEK, jejímž 

cílem je posílení jazykových kompetencí pracovníků FTK UP a Knihovny UP. 

V rámci projektu INTEFTEK byly pro neakademické pracovníky FTK UP                          

a zaměstnance Knihovny UP organizovány kurzy praktické angličtiny zaměřené             

na podporu jejich profesních dovedností a obecné komunikace s anglicky 

mluvící klientelou. V současné době se cca 100 zaměstnanců UP v 15 

skupinách na 5 úrovních pokročilosti dále zdokonaluje v angličtině 

prostřednictvím šedesátiminutových kurzů pořádaných jednou týdně                        

v prostorách UP. Kurzy vedou kvalifikovaní lektoři – absolventi KAA FF              

a KAJ PdF a praktické dovednosti zaměstnanců jsou průběžně testovány formou 

rozhovorů s rodilým mluvčím. V průběhu projektu bude pracovníkům nabídnuta 

možnost získat některý z mezinárodních jazykových certifikátů University                   

of Cambridge dle jejich aktuálně dosažené jazykové úrovně.  

2) jazykové kurzy DVPP  

BC má akreditaci MŠMT pro účely zákona č. 563/2004 Sb. k provádění                           

a vydávání osvědčení o absolvování kurzů angličtiny pro pokročilé. Kurzy 

vedou zkušení a kvalifikovaní lektoři a jejich obsah je založen na nejnovějších 

poznatcích z oblasti ELT, vychází z formátu jazykových zkoušek pořádaných 

University of Cambridge a zkušeností z dlouholeté úzké spolupráce s British 

Council. V průběhu roku se konalo 6 kurzů na třech úrovních pokročilosti. 

3) spolupráce s jazykovou školou FF UP – Uplift 

V roce 2013 byla založena jazyková škola Uplift, se kterou BC spolupracuje                   

na organizaci jazykových kurzů vedoucích k mezinárodním zkouškám 

z angličtiny.  
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 Mezinárodní zkoušky 

Bylo zorganizováno celkem 8 typů Cambridgeských zkoušek. Ve spolupráci s British 

Council se konalo odborné školení a následné testování 10 examinátorů 

Cambridgeských zkoušek. Cambridgeské zkoušky se v Olomouci díky modernímu 

vybavení v Knihovně UP mohou konat nejen v klasické papírové verzi, ale                            

i v počítačové podobě. 

 Metodické semináře pro učitele angličtiny 

Novinky v oblasti ELTL nabízí Britské centrum nejen v knižní podobě, ale i formou 

metodických seminářů. V roce 2013 se uskutečnilo deset seminářů ve spolupráci 

s British Council a s předními ELT nakladatelstvími. 

 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost  

V průběhu celého roku se uskutečnilo celkem 85 vzdělávacích exkurzí pro více než 

1000 studentů všech typů škol. Během každé exkurze návštěvníci dostanou detailní 

informace o UP, British Council, o mezinárodních zkouškách z angličtiny, různých 

formách studia cizího jazyka, mají možnost se seznámit s knihovním fondem, 

vyzkoušet si poslechový nebo rozřazovací test na PC.  

 Činnost čtenářské skupiny 

Již osmým rokem pokračuje činnost čtenářské skupiny, která se věnuje monitorování                

a percepci aktuální britské beletrie. Skupina se schází přibližně jednou za měsíc, jejími 

členy jsou převážně vysokoškolští pedagogové - angličtináři. Čtenářská skupina                           

je pro ně vítaná možnost, jak si rozšířit své znalosti současné britské beletrie, které                  

pak dále předávají svým studentům.  

 

Akce roku:  

 105 účastníků projektu INTEFTEK 

 55 účastníků jazykových kurzů DVPP  

 85 řízených exkurzí 

 20 zkouškových dnů Cambridgeských zkoušek  

 10 metodických seminářů pro učitele angličtiny 

 8 prezentací o činnosti BC na školách v regionu 

 8 večerů čtenářské skupiny 

 4 Cambridgeské zkoušky nanečisto  
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 1 celodenní školení examinátorů Cambridgeských zkoušek  

 1 přednáška Prof. Martina Hilského  

 

 

Spolupráce 

BC dlouhodobě spolupracuje s jazykovými kabinety na FF, PdF, PřF a FTK. S FTK 

spolupracujeme na projektu INTEFTEK (2012-2014) a s FF na jazykových kurzech 

a dalších službách pro klienty Jazykové školy Uplift (2013-2014). Vzhledem k tomu,                   

že angličtina je dnes hlavním nástrojem komunikace ve všech přírodovědných 

i společenskovědných oborech, využívají služeb Britského centra nejen učitelé angličtiny, 

ale i další zaměstnanci UP z různých univerzitních pracovišť. Hlavním partnerem 

Britského centra je British Council, dalšími partnery jsou Cambridge English Language 

Assessment, nakladatelství zaměřená na ELT literaturu, regionální vzdělávací instituce, 

jazykové agentury a ostatní britská centra v ČR.  

                                                                                       Zpracoval Mgr. Martin Štěrba 

                                                                                       vedoucí Britského centra 

 

 

 

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty UP (K CMTF) 

V K CMTF UP probíhaly tyto  činnosti: 

 Do knihovního fondu  K CMTF a kateder CMTF v roce 2013 přibyly 2 knihy přijaté 

nákupem a zpracované v ústřední knihovně, 412  knih zakoupených přímo na katedrách                 

a zpracovaných v K CMTF, 1094 darů a grantů  zpracovaných v ústřední knihovně                       

či K CMTF (575 na katedry, 519 do knihovny) .  

 Ve spolupráci s vedoucími kateder CMTF  byl zajištěn nákup informačních dokumentů           

za obor teologie  do ústřední knihovny.  

 V roce 2013 byl vytvořen požadavek na objednání 79 titulů časopisů, dalších 37 titulů 

bylo získáno výměnou či darem.  

 Byla  prováděna průběžná redakce neúplných záznamů CMTF v AKS.  
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 V průběhu roku docházelo k převodům většího množství knih z katederních knihoven                  

do K CMTF, zejména z katedry církevních dějin. 

 Byla vypracována 1 náročná rešerše pro katedru křesťanské výchovy (Mgr. Juráňová) 

 

Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb: 

Týdenní otevírací doba knihovny je 36 hodin, v době konzultací studentů dálkového studia  

otevřeno je i v sobotu od 9.30 do 13.30 hodin. 

Na začátku prvního semestru provedla vedoucí K CMTF 3x školení o Knihovně UP                          

a vyhledávání v OPACU pro 35 studentů 1. ročníků. Rovněž byly uskutečněny 2 exkurze                 

pro 23 účastníků. 

Pracovníci K CMTF pomáhali studentům při práci se souborným katalogem,               

internetovém vyhledávání, práci s databázemi, při  využívání  kopírek TARAN v knihovně                

a počítačové učebně. 

Zájemcům z řad studentů v knihovně prodávali tituly z produkce CMTF UP.  

Do nově získávaného fondu byly průběžně vlepovány zabezpečovací pásky pro 

magnetickou ochranu.  

Ve spolupráci s oddělením MVS zajišťuje K CMTF knihy z kateder či knihovny CMTF                       

či kopie článků pro meziknihovní výpůjční službu. 

Pro Vědeckou knihovnu v Olomouci a Evangelickou teologickou fakultu UK v Praze byly 

aktualizovány požadované seznamy periodik. 

Evidence periodik pro Národní knihovnu v Praze byla provedena on-line přes její webovou 

stránku. Tuto činnost zabezpečila vedoucí K CMTF.  

Ve dnech 30.-31. října se vedoucí knihovny CMTF účastnila konference BIBLIOTHECA 

ACADEMICA 2013. 

Vedoucí knihovny CMTF je členkou Knihovní rady K CMTF. 

Pracovníci knihovny se podílejí na projektu POMEZI: Podpora mezioborových studií                   

a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci. (Rešerše, příprava                       

a realizace vzdělávacích kurzů pro studenty, příprava a realizace konzultací s vyučujícími 

k elektronickým informačním zdrojům z oboru.)  
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Zabezpečení informačního systému knihovny:  

V knihovně je k dispozici 15 počítačů. 

                                                                                  Zpracovala: Mgr. Hana Frycová 

                       vedoucí Knihovny CMTF 

 

 

 

Knihovna Fakulty tělesné kultury (K FTK) 

Rok 2013 byl pro K FTK nejen ve znamení zajišťování běžných služeb, ale také ve 

znamení personálních změn, vzdělávání a vylepšování prostředí.  

V pololetí odešla do důchodu Jitka Dostalíková a na přechodnou dobu ji zastoupila 

Vendula Plevová Marková z Knihovny Právnické fakulty. Na konci roku se vrátila 

z mateřské dovolené Anna Šindelářová. 

 

Výpůjční a informační služby 

V průběhu roku 2013 navštívilo knihovnu 34 680 uživatelů, kteří si absenčně vypůjčili 

34 258 dokumentů. Studenti si v K FTK udělali 44 153 xerokopií. Studenti mají také 

v knihovně k dispozici skener a možnost tisku.  
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Stále preferujeme individuální práci se studenty u počítače – seznámení s vyhledáváním 

v knihovním katalogu, s databází kvalifikačních prací, seznámení s kontem čtenáře. Stále 

více dotazů se týká vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. 

Uživatelé mají k dispozici 54 studijních míst, 18 počítačů, 2 videa. V prostorách knihovny                                    

je k dispozici připojení prostřednictvím wifi.  

Doplňování knihovního fondu 

Fond K FTK byl doplněn o 1 397 dokumentů. Z toho 640 dokumentů jsou nákup a dary a 

757 dokumentů tvoří kvalifikační práce. Náklady na nákup knih a časopisů dosáhly výše 

cca. 1 063 000 Kč.  

Knihovna nabízí 134 aktuálních titulů časopisů. 

Z vybraných českých odborných časopisů a sborníků bylo do knihovního katalogu 

excerpováno 106 článků.  

Další činnosti knihovny 

 spolupráce s  fakultou při řešení projektu Internacionalizace Fakulty tělesné kultury 

Univerzity Palackého v Olomouci, kde knihovna řeší 4. klíčovou aktivitu Zvyšování 

odborných kompetencí a gramotnosti v oblasti ICT u akademických a ostatních 

pracovníků 

 revize knihovního fondu 

 malování knihovny, mytí oken a čištění koberců 

 spolupráce s fakultou na Dni otevřených dveří 

 spolupráce s fakultou na Noci vědců  

 vytváření tematických nástěnek, které jsou často obměňovány (informace pro nové 

studenty, čtenářské konto, databáze, Den otevřených dveří, Mikulášské překvapení…) 

 v březnu proběhla tipovací soutěž pro studenty  

 pravidelně jsou zaměstnancům fakulty rozesílány měsíční přírůstky K FTK 

 miniškolení zaměřené na práci s databázemi 
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Účast na seminářích a školeních 

 účast na školení pořádaném odd. BIS KUP, zaměřeném na vyhledávání v databázích 

Dostalíková, Plevová Marková, Uvírová) 

 pracovnice knihovny se účastní kurzu angličtiny v rámci projektu Internacionalizace 

Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci  

 účast na vybraných přednáškách konference Knihovny současnosti  

 účast na workshopu Týmová spolupráce pořádaného KUP (Sýkorová, Uvírová) 

 Kurz rychlého čtení (Uvírová) 

 Konflikty, řešení problémů, sporů a krizí (Uvírová) 

 Marketing vzdělávacích akcí (Uvírová) 

 Bibliomeca Academica (Sýkorová) 

 Konference „Výsledky výzkumu a vývoje – proč a jak?“ v rámci Setkání správců OBD 

(Sýkorová) 

 3. letního setkání správců OBD (Sýkorová) 

 Zahraniční pracovní cesta do Finska (Sýkorová) 

 

Zpracovala Bc. Marie Sýkorová 

vedoucí Knihovny FTK UP 

 

 

Knihovna Fakulty zdravotnických věd (K FZV) 

Situační anonce 

Fakulta zdravotnických věd (FZV) sídlí ve více budovách UP, vlastní nemá. Největší počet 

pracovišť FZV je umístěno na děkanátu FZV (současně i děkanát LF) Tř. Svobody 8. 

Knihovna FZV sídlí na Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP (TÚ LF). Knihovna                

má velmi omezené prostory. Tyto skutečnosti kladou velký důraz a vysokou prioritu                               

na elektronické a digitální knihovnicko-informační služby online. 
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Fakulta zdravotnických věd ustanovila v „Pokynech pro psaní závěrečných prací studentů 

FZV“ prioritu využití elektronických informačních zdrojů. Prioritou ke psaní závěrečných 

prací jsou vědecké odborné články a studie, dostupné v elektronických informačních 

zdrojích UP, plné texty online přístupných časopiseckých titulů zdravotnických oborů              

a tištěné verze časopisů, archivované v Knihovně FZV. 

Ve spolupráci fakulty a oborové knihovny probíhají školení vyhledávání v elektronických 

informačních zdrojích, v jednotlivých titulech a ve volných online zdrojích dostupných                     

na internetu. Školící akce zajišťuje vedoucí Knihovny FZV v počítačových učebnách 

Ústavu ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd nebo na studentských počítačích 

v knihovně. Školení jsou od roku 2013 určena i pro 2. ročníky bakalářského                                 

a magisterského navazujícího studia. Do roku 2012 se školení prováděla absolventským 

ročníkům v rámci diplomových seminářů. 

Ze základního školení vyhledávání relevantních informací v elektronických informačních 

zdrojích a databázích vyplývají další knihovnicko-informační služby. Největší zájem 

zaznamenává Knihovna FZV o ověřování dostupnosti plných textů (r. 2013 celkem 1098)                 

a o konzultace (r. 2013 celkem 303). 

Studenti prezenční i kombinované formy studia jsou cíleně vedeni k využití vzdáleného 

přístupu do sítě Univerzity Palackého v Olomouci (tzv. VPN). 

 

Školící akce 

Základní školení studentů je nastaveno na 120 min., které jsou pro získání orientace 

minimální dobou. 

Pro školení vyhledávání studentů jsou využity profilované elektronické zdroje, dostupné               

na „Portálu elektronických informačních zdrojů UP“: 

http://ezdroje.upol.cz/ezdroje/abecedne.php?lang=cs 

Studenti jsou seznámeni se základní terminologií a principy vyhledávání informací. 

Součástí školení je osvojení práce s výsledky vyhledávání, práce s informacemi. Oborově 

profilovaných faktografických a vydavatelských databází je v rámci školení zmíněno                      

15 (patnáct).  

Při vyhledávání článků mohou využít také přístupů do jednotlivých periodických titulů, 

které jsou na webu Knihovny FZV. 

http://ezdroje.upol.cz/ezdroje/abecedne.php?lang=cs
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Akademičtí pracovníci a vyučující absolvují školení ve verzi pro pokročilé. V roce 2013 

mají k dispozici výukový systém EDIS, zaměřený na informační zdroje. EDIS je výstupem 

projektu POMEZI, kterého se Knihovna FZV aktivně účastní. 3 (tři) elektronické 

informační zdroje uvedené v systému EDIS jsou zpracovány v Knihovně FZV. Knihovna 

FZV se podílela na školících aktivitách pro projekt Natura. 

V roce 2013 bylo proškoleno celkem 309 uživatelů. Exponované období pro školení                       

je každým rokem zejména v zimním semestru akademického roku. 

 

Rešerše 

Projekt  POMEZÍ zahrnuje velké množství podpůrných aktivit pro akademické pracovníky                       

a vyučující. Jednou z aktivit je provádění rešerší. Vyhledávání odborné kvalitní literatury 

s důrazem na vědecké studie má v Knihovně FZV velkou tradici a zájem o tuto službu 

neustále roste. V roce 2013 bylo provedeno 286 rešerší akademickým pracovníkům                            

a vyučujícím UP. Studentům se rešerše neprovádí. 

 

Konzultace 

Na školící akce navazuje knihovnicko-informační služba v podobě konzultací. Jedná se                

o knihovnicko-informační dotazy napříč spektrem služeb knihovny. Oborová knihovna 

přizpůsobila služby požadavkům fakulty. Pro absolventské ročníky je povinný popis 

vyhledávací strategie a podrobná analýza využitých informačních zdrojů. 

Další návazné služby knihovny spočívají v ověřování dostupnosti plných textů 

z elektronických informačních zdrojů UP. 

Třetí velká skupina konzultací jsou bibliografické citace a citační odkazy. Studenti FZV                    

se podle pokynů fakulty mají řídit normou ISO690 Bibliografické citace. 

Za rok 2013 požádalo o konzultaci celkem 303 uživatelů.  

Projekty 

V průběhu roku 2013 se Knihovna FZV aktivně podílela na projektech Fakulty 

zdravotnických věd: 

- Klíčové aktivity projektu VaV FZV KA01-KA05 

- FRVŠ 2013: Tvorba nového předmětu 

- IGA 2013_002: Výzkumy SQUALA 
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- IGA 2013_004: Podpora zdraví 

- IGA 2013_006: Dětská neurologie v ošetřovatelství 

- IGA 2013_003: Syndrom vyhoření 

Akvizice 

Fakulta zdravotnických věd doplňuje knihovní fond pravidelně z finančních zdrojů 

projektů.  

Akviziční návrhy na nákup české a zahraniční monografické literatury vytváří Knihovna 

FZV průběžně podle požadavků uživatelů. Řešitelé projektů mají k dispozici akviziční 

formulář,    do kterého vyplňují požadovanou literaturu. V roce 2013činila celková částka 

za nákup monografií 645.074,- Kč. 

Časopisy, předplácené fakultou, prochází každoročně schvalovacím řízením. Za rok 2013 

bylo účtováno předplatné v hodnotě 27.732,- Kč za 23 titulů. 

Technické zabezpečení 

Knihovna FZV disponuje 1 (jedním) nízkokapacitním multifunkčním zařízením 

k pořizování kopií a tisků. Zařízení nemá snímač čipových karet, studenti platí hotově. Je 

připojeno  na 3 (tři) studentské počítače, umístěné v prostorách Knihovny FZV. Uživatelé 

mohou využít stroj na zalití dokumentu do plastové folie. 

 

                                                                                        Zpracovala PhDr. Irena Daubnerová 

                                                                                  vedoucí Knihovny FZV 

 

 

Knihovna Lékařské fakulty ( K LF) 

Situační zpráva 

V souvislosti s přemístěním Oborové knihovny lékařské fakulty do dostavby Teoretických 

ústavů pokračovaly v roce 2013  rozsáhlé přesuny informačních fondů, a to jak monografií, 

tak zejména trvale uchovávaných svazků časopisů. U monografií byla prováděna revize 

fondu a jeho umístění v souladu se záznamy v ARL. V půjčovně lékařské literatury                     

se takto zlepšil přehled o dostupných titulech, které jsou uspořádány podle studovaných 

předmětů na lékařské fakultě. Stejné třídění je zachováno i ve studovně s prezenčním 
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režimem, která má v současné době celkem 2960 dokumentů s přírůstkem za rok 2013 

v počtu 754 učebnic. Během revize byly zjišťovány prokazatelné duplikáty, resp. 

multiplikáty, a následně byly zpracovány odpisové seznamy o celkovém počtu 954 

knihovních jednotek, které jsou připraveny k dalšímu zpracování podle platných předpisů. 

Časopisecký fond je v zásadě umístěn podle původních propozic v prostorách časopisecké 

studovny a v suterénním archivu s mobilními a pevnými regály. Z téměř 50 tisíc trvale 

uchovávaných zkompletovaných svazků českých a zahraničních časopisů je umístěno 

v archivu s řádným označením lokací zhruba 70 %. Osvědčilo se postupné ukládání                    

a pořádání tohoto fondu s ohledem na možnost postupného vyřizování požadavků MVS 

z jiných knihoven. Tato činnost byla podpořena vedením Ústřední knihovny a jejím 

personálem.  

Díky účasti na projektu MEDINFO byly významně rozšířeny možnosti přístupu 

k elektronickým časopisům, databázím i e-učebnicím.  Je nutno rovněž zmínit výraznou 

finanční podporu vedení Lékařské fakulty pro trvalou udržitelnost elektronických 

informačních zdrojů pro praxi založenou na důkazu (špičkové světové databáze UpToDate                

a DynaMed, databáze systematických přehledů The Cochrane Library). 

Z provozního hlediska došlo ke sjednocení otevírací doby všech studoven osazených 

personálem, sekretariát knihovny je přístupný pro naléhavé požadavky uživatelů                        

v denně době od 7 do 18 hod.  

V součinnosti s vedením LF a správci počítačové sítě byla vybudována multifunkční 

počítačová studovna pro 10 uživatelů, která je uzpůsobena pro interaktivní výuku menších 

skupin zájemců o práci s elektronickými informačními zdroji. Pro učitele lékařské fakulty, 

kteří pracují v prostředí počítačové sítě Fakultní nemocnice Olomouc, byla zřízena 

možnost používat technologii terminálového serveru pro vzdálený přístup k licencovaným 

elektronickým zdrojům. 

Lze konstatovat, že v roce 2013 se nám po předchozím několikanásobném stěhování 

podařilo obnovit veškeré základní služby čtenářům a uživatelům oborové knihovny LF 

(výpůjčky v ARL, prezenční studium, přístup k aktuální časopisecké kolekci včetně online 

licencí, elektronickou komunikaci pro zasílání dokumentů, meziknihovní služby, získávání 

článků nedostupných v ČR, akvizici monografií z grantů). V neposlední řadě také opadla 

nervozita a napětí spojené s provizorními podmínkami práce a náš denní pracovní život                      

se pomalu, ale jistě navracel do bývalých kolejí. 
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Vzdělávání uživatelů odborných informací 

Počet uskutečněných akcí: 32 v celkovém objemu 136 hodin. Bylo proškoleno                       

384 uživatelů knihovnicko-informačních služeb a knihovníci zajišťovali pregraduální                        

i postgraduální výuku pro 320 studentů lékařské fakulty, fakulty zdravotnických věd                        

a přírodovědecké fakulty.  

Pregraduální výuka – součást kurikula 

 Úvodní kurzy na začátku akademického roku o knihovnicko-informačním systému UP   

pro studenty 1. ročníku všeobecného směru, zubního lékařství a anglického programu. 

 Internetové informační zdroje pro medicínu a zdrav. – povinně volitelný předmět 

LBF/VCA61 s aktualizovanou e-learnigovou oporou dostupnou na: 

http://www.lf.upol.cz – Knihovna – Vzdělávání 

 Medicína založená na důkazu – volitelný předmět DET/VC061 s aktualizovanou                             

e-learnigovou oporou dostupnou na: http://www.lf.upol.cz – Knihovna – Vzdělávání.  

 Programové vybavení ordinace zub. lékaře – garance za 2-týdenní výukový blok 

věnovaný vyhledávání informací pro zubní lékařství založené na důkazu LBF/ZUB22 

 Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie - metodika vyhledávání informací                  

pro přípravu studentských prezentací v rámci předmětu Pediatrie I. Aktualizovaná                           

e-learningová opora dostupná na http://mefanet.upol.cz . 

 Zvýšení kompetencí řešitelů SVOČ – volitelný předmět LBF/VC089 vytvořený                       

na objednávku Ústavu lékařské biofyziky. E-learnigová opora dostupná                                 

na:  http://www.lf.upol.cz   – Knihovna – Vzdělávání. 

 Informační zdroje v chemických vědách: rešerše v oblasti biomedicíny - interaktivní 

seminář pro studenty organické chemie PřF UP v Olomouci. 

Doktorský studijní program – součást kurikula LF a FZV 

 Kurz BOO1 „Práce s literárními databázemi „ – interaktivní, pro posluchače LF UP 

v Olomouci, s aktualizovanou e-learningovou oporou dostupnou na: 

http://biomedicina.upol.cz/moodle  

 Kurz „Získávání literárních informací pro doktorský studijní program ošetřovatelství“,                

e-learningová opora vytvořena v rámci projektu POMEZÍ a je zveřejněna na portálu 

EDIS (http://edis.upol.cz)  

 Kurz „Prezentování a publikace výsledků“ – pro posluchače DSP FZV UP v Olomouci. 

http://www.lf.upol.cz/
http://www.lf.upol.cz/
http://mefanet.upol.cz/
http://www.lf.upol.cz/
http://biomedicina.upol.cz/moodle
http://edis.upol.cz/


37 

 

 Kurz „Medicína založená na důkazu“  – interaktivní,  pro posluchače DSP LF UP , 

v Olomouci, s aktualizovanou e-learningovou oporou dostupnou na 

http://mefanet.upol.cz  

 Kurz „Evidence based practice and learning“ – pro posluchače DSP FZV UP 

v Olomouci, spolupráce v rámci projektu POMEZÍ. 

  

1. Podíl na řešení projektů 

Knihovna LF byla zapojena do řešení 3 projektů: 

 CZ.1.07/2.4.00/12.0050 „Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými 

fakultami v rámci projektu MEFANET“.  Řešitel: Masarykova univerzita Brno.  

 Dílčím výstupem je informační portál „Virtuální dětská klinika“ 

http://dk.detskaklinika.cz rubrika Vzdělávání                                                                                                                                                                                                  

 CZ.1.07/2.2.00/28.0091 „ POMEZÍ“ - Podpora mezioborových studií a inovací 

studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci . Řešitel: FZV UP                           

v Olomouci 

 OPVaVpI CZ.105/3.2.00/12.022 „MEDINFO“ - Informační zdroje pro medicínu                         

a příbuzné obory.  Řešitel: Masarykova univerzita Brno. 

 

2. Vystoupení na seminářích a konferencích 

 Název akce: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International   

Conference, 4-7 June 2013, Rome (Italy). 

 Název posteru: Medical librarians ass developers of e-learning courses in evidence based 

practice.  Autoři: Bouzková H. (Národní lékařská knihovna Praha), Potomková J. (Knihovna LF 

UP v Olomouci), Lesenková E. (Národní lékařská knihovna Praha).                                                                

Odkaz:  http://www.isast.org/images/Book_of_ABSTRACTS_2013.pdf                                                                                                                                                          

 Název akce: Praxe založená na důkazu v pediatrii: praktické zkušenosti. Institut 

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,  Praha, 19. 9. 2013. Název interaktivní 

přednášky: Multizdrojové vyhledávání důkazů. Autor: Potomková J. (Knihovna LF UP 

v Olomouci)                                                                                

     Odkaz: www.nlk.cz – Služby - Vzdělávání 

 Název akce: 6th International Conferencefor EBHC Teachers and Developers,                      

30 October – 2 November 2013, Taormina (Italy) Název přednášky: Real patient cases 

http://mefanet.upol.cz/
http://www.mefanet.cz/index.php?pg=projekt-op-vk
http://www.mefanet.cz/index.php?pg=projekt-op-vk
http://dk.detskaklinika.cz/
http://www.isast.org/images/Book_of_ABSTRACTS_2013.pdf
http://www.nlk.cz/
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for teaching evidence-based paediatrics: long-term  course sustainability Autoři: Mihál 

V. (Dětská klinika LF UP v Olomouci), Potomková J. (Knihovna LF UP v Olomouci),  

Zapletalová J. (Dětská klinika LF UP v Olomouci), Šubová D. (Knihovna LF UP 

v Olomouci) 

     Odkaz: http://www.ebhc.org/pagine/983/it/report?elemento=day2 

 Název akce: 7th International Conference of Czech and Slovac Faculties of Medicine – 

Mefanet 2013, 26-27 November 2013, Brno. Název přednášky: Establishment                       

of paediatric virtual hospital and progress in education at Faculty of Medicine and 

Dentistry Palacky University in Olomouc. Autoři: Ludíková B. (Dětská klinika LF UP 

v Olomouci), Mihál V. (Dětská klinika LF UP v Olomouci), Potomková J. (Knihovna 

LF UP v Olomouci), Šubová D. (Knihovna LF UP v Olomouci). 

      Odkaz: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--ke-stazeni 

J. Potomková byla členkou programového výboru konference. 

 

                                                                             Zpracovala Mgr. Jarmila Potomková, PhD. 

                                                                          vedoucí Knihovny LF     

 

 

 

Knihovna Přírodovědecké fakulty 

Rok 2013 představoval pro knihovnu PřF zejména prohlubování spolupráce s fakultou                

a byly získány nemalé finanční prostředky od děkanátu PřF. 

Největší investiční akcí bylo pořízení kompaktních skladových regálů do studovny 

v Holici v hodnotě 470.085 Kč. Hrazeny byly z Projektu rozvoje přístrojového vybavení 

PřF. Ve studovně v Holici se tak nachází již dvě řady těchto regálů a představují významný 

skladový prostor. Z toho důvodu byla také přemístěna část periodik z Envelopy do Holice. 

Studovna na Envelopě byla doplněna dvěma regály, které se nacházely původně v Holici,           

a v předsálí knihovny byly získány další skříňky původně určené pro studenty na odkládání 

oděvů. Nedostatek místa tak byl částečně vyřešen. 

Velká pozornost byla věnována údržbě fondu, k níž doposud nedocházelo. Bylo 

renovováno 108 knih u brněnské firmy Tribun EU, byla zakoupena fólie na balení knih               

a také dva velké balíky samolepících etiket na knihy. Vše hradil děkanát PřF. 

http://www.ebhc.org/pagine/983/it/report?elemento=day2
http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--ke-stazeni
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Z prostředků děkanátu PřF byl také zakoupen laminovací stroj, žaluzie do oken v Holici          

a nový software pro server v Holici. Celkově děkanát PřF přispěl na činnost knihovny 

částkou 23.497,- Kč. 

Knihovnicko-informační služby 

Ve studovně na Envelopě je k dispozici 87 studijních míst, ve studovně v Holici                        

32 studijních míst. Studovna na Envelopě má otevřeno 43 hodin týdně, studovna v Holici 

40 hodin týdně. Realizováno bylo celkem 15.386 absenčních výpůjček oproti 14.279 

v roce 2012, což znamená nárůst 8 %. Vzrostl i počet xerokopií, z 84.966 v roce 2012                 

na 87.186, což tvoří zvýšení o 2,6 %. Velký podíl představuje možnost vytištění 

dokumentů z počítače. 

Doplňování knihovního fondu 

Prostřednictvím Knihovny PřF bylo v roce 2013 získáno celkem 2.768 knih v hodnotě 

3.039.873,-Kč. Nejvíce knih bylo nakoupeno z grantů, s podílem 66%. Daří se přitom 

zvyšovat počet knih umístěných v knihovně, podíl činí 22% z grantů. K největším 

donátorům patřily granty Katedry informatiky, pana doc. Emanovského z Katedry algebry 

a geometrie a projekt Spolupráce vysokých škol z děkanátu PřF. Významný dar 

představuje 14 titulů skript (celkem 560 knih) z Katedry matematické analýzy. Naopak 

podíl knih pořízených nákupem z katederních prostředků činí pouze 7 %. 

I přes prohlubující se spolupráci některé katedry nejsou ochotny přispívat do fondu 

knihovny a přednostně doplňují své vlastní katederní knihovny. Týká se to zejména 

Katedry zoologie. Studenti mají také možnost oslovit knihovnu s požadavkem na koupi 

titulu, čehož bylo několikrát využito. Možnosti této volby jsou však omezené, knihovna má 

od fakulty na nákup k dispozici 25.000,- Kč.  Za periodika bylo vydáno celkem                

477.882,- Kč. 

Retrokatalogizace dokumentů je téměř hotova. Ve studovně na Envelopě jsou již 

zpracována všechna periodika, ve studovně v Holici zbývá několik posledních titulů. 

Ve spolupráci s knihkupectvím Malé Centrum Brno proběhly dvě prodejní výstavy 

zahraniční literatury. V dubnu se výstava uskutečnila v Holici, v listopadu na Envelopě. 

Listopadová výstava se potýkala s malým zájmem, pravděpodobně z důvodu nedostatku 

vhodných grantů. Pořádání dalších ročníků je tudíž nejisté. 
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Akvizice knih v roce 2013 (v Kč) 

Druh akvizice Kč 

Grantový nákup na katedry     2 510 712 Kč 

Grantový nákup do knihovny    214 538 Kč 

Nákup z prostředků kateder    261 294 Kč 

Dar do knihovny (negrantový)      27 353 Kč 

Rezerva děkana      25 976 Kč 

Celkem 3 039 873 Kč 

 

Akvizice knih v roce 2013 (v kusech) 

 

 

Vzdělávací aktivity 

V roce 2013 došlo k nárůstu vzdělávacích aktivit pořádaných Knihovnou PřF. Vedoucí 

Knihovny PřF každoročně zajišťuje výuku v oblasti elektronických informačních zdrojů 

dle požadavků vyučujících na Katedře organické chemie a Katedře geoinformatiky. Letos 

byl navíc uskutečněn informační seminář pro studenty prvních ročníků na Katedře 

geologie a Katedře experimentální fyziky. Knihovna uspořádala i dva termíny kurzů 

vyhledávání informací pro studenty, setkaly se však s malým zájmem. 

Po celý rok jsou prováděna individuální školení dle požadavků uživatelů knihovny a jsou 

zprostředkovávány kurzy nabízené jednak firmami nabízející informační zdroje                           
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(např. EBSCO, Albertina Icome), jednak pořádané ve Zbrojnici. Knihovna také zajišťuje 

propagaci pořízených informačních zdrojů nejen mezi studenty, ale zejména mezi 

vyučujícími. 

 

                                                                                                       Zpracoval Mgr. Jiří Mazal 

                                                                                                   vedoucí Knihovny PřF 

 

 

 

Knihovna Právnické fakulty (K PF) 

V období letních měsíců byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v knihovně PF, 

nové podhledy ve vstupní části knihovny a v přední části knihovny. Zároveň byly 

vyměněny zářivky za novější. 

Doplňování knihovního fondu 

Z rozpočtu knihovny ve výši 375.529,- Kč bylo zaevidováno 440 svazků. Dále bylo 

z rozpočtu knihovny nakoupeno 109 celkové hodnotě 117.126,- Kč. Dále byly 

zaevidovány knihy z nákupů na katedrách, grantů a darů v celkové hodnotě 979.258.- Kč                   

a počtu 1.050 svazků. Mezi největší granty, které umožnily nákup informačních 

dokumentů, patřilo „POMEZÍ“ a „Právo moderně“.  

Bylo zaevidováno 643 titulů bakalářských a diplomových prací, z toho 329 z roku 2013                

a 317 z roku 2012. 

Knihovna PF výběrově excerpuje některé odebírané časopisy, a to zejména produkce PF 

UP  a významné právnické časopisy. Články jsou vybírány zejména podle autorů s afiliací 

PF UP a dle témat, která jsou využívána a požadována uživateli knihovny PF. V roce 2013 

bylo zaevidováno 226 článků. Mezi nejvíce excerpovaná periodika patří: Právo a rodina, 

Právní rozhledy, Trestní právo, Trestněprávní revue, Právník, Bulletin advokacie. 

Ve volném výběru se nachází cca 13 311 knihovních jednotek. Vzhledem k tomu,                          

že se zvyšuje procento publikací, které jsou uloženy ve skladu, zvyšuje se i počet 

výpůjček, které je nutné obsloužit prostřednictvím skladu. Sklad knihovny zároveň 

přestává prostorově postačovat potřebám knihovny. 
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Statistika rozpočtů na monografie za léta 1995-2013 

 

Rok 
výdaje na monografie 

(Kč) 
počet svazků 

průměrná cena 

knihy 

1995 72.680 840 86,5 

1996 127.535 530 234,9 

1997 63.769 337 189,2 

1998 149.190 924 161,5 

1999 200.687 1046 191,9 

2000 226.685 787 288 

2001 175.067 563 310 

2002 241.626 861 280,6 

2003 213.283 325 656,3 

2004 225.072 449 501,3 

2005 206.627 445 464,3 

2006 224.594 400 561,5 

2007 269.376 499 539,8 

2008 238.082 472 504,4 

2009 300.863 472 637,4 

2010 314.555 517 608,4 

2011 (947.691 včetně grantů) (1.598) 593 

2012 268.663 (1.382.663 vč. gr.) 397 (2.157) 677 (641) 

2013 375.529 (1.354.787 vč. gr.) 440 (1.490) 853 (909) 

 

Další knihovnicko-informační služby  

Za r. 2013 bylo vypůjčeno 14.298 absenčních a 2.500 prezenčních výpůjček (evidovaných          

u pultu). Ze skladby prezenčních výpůjček je zřejmé, že studenti začínají intenzivně 

využívat databázi kvalifikačních prací. Počet výpůjček v papírové podobě se od roku 2009, 

kdy byl elektronický archív zpřístupněn, snížil postupně z cca 1.700 výpůjček ročně,                   

na 306. Počet prezenčních výpůjček časopisů a knih se v podstatě nemění, i když lze 

očekávat, že se vzrůstem elektronických knih a především časopisů můžeme očekávat                 

i klesající tendenci.  
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Kopírování a tisk umožňují 2 multifunkční kopírovací zařízení Xerox M 123 a M 128, 

které se nachází v prostorách knihovny, na kterých bylo zaznamenáno 101.410 tisků                       

a kopií. Studenti by uvítali také možnost skenování, což je na přístrojích technicky možné, 

avšak smluvní firmy toto dosud nezajistily. Knihovna slouží také jako místo pro nabíjení 

kreditů ke kopírování a tisku. Z dlouhodobého hlediska se počet kopírování a tisku mírně 

snižuje.  

Knihovna PF nadále umožňuje přístup k právnickým databázím Beck-online, ASPI                   

a Codexis a prostřednictvím „e-zdrojů“ k dalším databázím dostupným na UP. 

 

Školení  

Tradiční školení probíhalo od října do prosince. V roce 2013 proběhlo 20 „úvodních 

školení“ s účastí 283 studentů. 

Toto školení doplňuje předmět Kurz právnických dovedností na PF. Seznamuje studenty 

s fondem knihovny PF, katalogem knihovny a dalšími jejími službami. Část školení                          

je věnována elektronickým informačním zdrojům zaměřeným především na „právo“. 

 

Jiné akce s účastí  

Ve dnech 30. a 31. října se v aule Veterinární a farmaceutické univerzity Brno uskutečnila 

konference vysokoškolských knihovníků s názvem „Bibliotheca academica 2013“. 

Konferenci pořádala Asociace knihoven vysokých škol ve spolupráci Studijního                                

a informačního střediska VFU Brno a zúčastnila se jí Sylvie Sommerová. 

Setkání knihovníků právnických fakult v letošním roce neproběhlo.  

Eva Riedingerová se v prosinci zúčastnila akce Meeting EDC - školení Evropských 

dokumentačních středisek v Bruselu, kterou pořádala Evropská komise. 

 

V průběhu celého roku se zaměstnanci připojili k projektu Právo moderně a Pomezí. 

Z rozpočtu grantu Právo moderně byla financována prodloužená provozní doba knihovny          

o 10,5 hod. týdně. Prodloužení provozní doby bude financováno z grantu do září r. 2014. 

Všichni zaměstnanci knihovny byly účastníky projektu Inteftek, v rámci kterého mohou 

rozšiřovat znalosti anglického jazyka na své úrovni.  

                                                                                     Zpracovala: Sylvie Sommerová 

                                                                                     vedoucí Knihovny PF 


