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KUP 2017 – co se podařilo 
 
Knihy do KUP: 

- zakoupeny nové knihy do KUP za 1 milion Kč: 400 000,- Kč z dotace Olomouckého kraje pro 
UP + 600 000,- Kč z rozpočtové dotace UP 
 
EIZ: 

- projekt NATURA – zajištění udržitelnosti projektu na roky 2018/2019 (9 výběrových řízení) 
- projekt CzechELib – administrativa a zajištění veškerých požadavků ze strany projektu pro 

úspěšné zapojení UP do celostátního centrálního nákupu EIZ s 50% příspěvkem státu 
- projekt MEDINFO – zajištění udržitelnosti projektu na roky 2018/2019 
- semináře a školení EIZ  

https://www.knihovna.upol.cz/nc/zprava/clanek/seminare-na-vyhledavani-v-e-zdrojich/ 
- kvíz pro studenty k EIZ o ceny 
- více viz zpráva oddělení BIS 

Konference a mezinárodní spolupráce: 
- 6.-8.9.2017 spolupořadatelství KUP a KAS FF UP na 4denní 37th Annual Conference of 

European Association of Sinological Librarians  
- 8.-12.10.2017 pořádala Knihovna UP 4denní 22. mezinárodní konferenci CASLIN 2017 

http://caslin2017.upol.cz/program_cz.html 
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-palackeho-je-poprve-hostitelem-
knihovnicke-konference-caslin-2017/ 

- 10/2017 Na celostátní konferenci Bibliotheca Academica 2017  Mgr. Věra Ondřichová, 
specialistka PR a lektorka komunikace, ve své přednášce dala KUP za příklad v oblasti PR – 
v komunikaci se studenty (akce Valentýn – Rande naslepo s knihou, bonbony pro studenty 
k Mikuláši, MDD, přání ke zkouškám atd.), dále za facebook, instagram, za origami výzdobu, 
cílenou na studenty a často jim rozdávanou jako dárek 
 
Aktivity k 20. výročí KUP ve Zbrojnici:  

- https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/ustredni-knihovna-up-ve-zbrojnici-slavi-dvacate-
narozeniny/ 

- https://issuu.com/knihovna/docs/mf_dnes_120517_knihovna-up20let 
https://issuu.com/knihovna/docs/00000001 

- 01/2017 zpracování hesla KUP ve Wikipedii 
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_Univerzity_Palack%C3%A9ho_v_Olomouci 
- 05/2017 Chat KUP, knihovníci jsou online 8-22 hodin  
- 05/2017 otevření Jazykové, týmové i individuální učebny ve Zbrojnici – volný přístup + 

rezervace online pro studenty i akademiky UP 
- půjčování prezenčních knih do noční studovny Zbrojnice 
- noční studovna nonstop 24 hodin denně (díky řešení na zřízení služebního vchodu pro 

knihovníky odstraněna výjimka zdánlivě neodstranitelná pro pobyt uživatelů ve studovně 
mezi 6-8 hodinou ranní) 

- https://www.zurnal.upol.cz/nc/funkce/zprava/clanek/knihovna-otevrela-novou-studovnu/ 

https://www.knihovna.upol.cz/nc/zprava/clanek/seminare-na-vyhledavani-v-e-zdrojich/
http://caslin2017.upol.cz/program_cz.html
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-palackeho-je-poprve-hostitelem-knihovnicke-konference-caslin-2017/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-palackeho-je-poprve-hostitelem-knihovnicke-konference-caslin-2017/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/ustredni-knihovna-up-ve-zbrojnici-slavi-dvacate-narozeniny/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/ustredni-knihovna-up-ve-zbrojnici-slavi-dvacate-narozeniny/
https://issuu.com/knihovna/docs/mf_dnes_120517_knihovna-up20let
https://issuu.com/knihovna/docs/00000001
https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_Univerzity_Palack%C3%A9ho_v_Olomouci
https://www.zurnal.upol.cz/nc/funkce/zprava/clanek/knihovna-otevrela-novou-studovnu/
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- 05-06/2017 KUP uspořádala 1. olomoucký knihovnický turnaj 3 knihoven (VKOL, KMOL, 
KUP) v pétanque 

- od 09/2017 registrace do Knihovny Britského centra zdarma pro studenty, akademiky a 
zaměstnance UP (dříve 400 Kč/rok), pro absolventy UP 100 Kč/rok, veřejnost nadále za 
400/Kč 
https://www.knihovna.upol.cz/nc/zprava/clanek/britske-centrum-registrace-zdarma/ 

- nové propagační materiály k prodeji: tašky, čokolády, placky s autorskou kresbou Zbrojnice 
 
Majáles UP 2017, zaměřený na literaturu a KUP 

- věnovala UP a organizátoři Majálesu 20.tému výročí Zbrojnice: 
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/letosnimu-majalesu-kraluje-reditelka-knihovny-
up-helena-sedlackova/ 

- Královnou Majálesu byla zvolena Mgr. Helena Sedláčková, ředitelka KUP 
- rozhovor Heleny Sedláčkové pro Český rozhlas Olomouc o knihovně UP a knihovnictví: 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3856992 
 
Odborné - další: 

- KUP zakoupila software Citace.Pro jako nástroj pro lepší práci s citacemi, pro UP je užití 
zdarma: 
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vyuzijte-nabidku-knihovny-up-novy-software-
usnadni-praci-s-citacemi/ 

- zpracování podkladů a statistik pro institucionální akreditaci UP 
- spolupráce na projektu výstavby nové knihovny PF UP 
- spolupráce s KDU FF na realizaci nové Richterovy knihovny, zpracování knih pro tuto 

knihovnu, knihovnice ze Zbrojnice slouží na 0,5 úvazku k obsluze této knihovny: 
https://www.zurnal.upol.cz/nc/de/zprava/clanek/katedra-dejin-umeni-otevre-novou-odbornou-
knihovnu/ 
 
Vybrané akce a aktivity: 

- Stánek KUP na Meet UP 
- https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/akademicky-rok-zahajen-premiera-meet-up-se-

vydarila/ 
- Účast na veřejné sbírce ke Dni válečných veteránů - Paměť národa 
- Dar 2000 vyřazených knih KUP pro Česká centra na Ukrajině k podpoře studia českého 

jazyka 
- 05/2017 Olomoucká muzejní noc – prodloužení do 24 hod, komentované prohlídky, výstava 

Nej knih 
- 09/2017 Dny evropského kulturního dědictví, otevřeno so+ne, komentované prohlídky 
- 05/2017 akce Živá knihovna v KUP Zbrojnici 
- 10/2017 Dny dobrovolnictví v KUP 
- 11/2017 návštěva Jan Thompson, velvyslankyně UK, v Knihovně BC 
- 12/2017 zázemí pro dobrovolnickou studentskou akci Vánoce pro všechny 

 

https://www.knihovna.upol.cz/nc/zprava/clanek/britske-centrum-registrace-zdarma/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/letosnimu-majalesu-kraluje-reditelka-knihovny-up-helena-sedlackova/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/letosnimu-majalesu-kraluje-reditelka-knihovny-up-helena-sedlackova/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3856992
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vyuzijte-nabidku-knihovny-up-novy-software-usnadni-praci-s-citacemi/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vyuzijte-nabidku-knihovny-up-novy-software-usnadni-praci-s-citacemi/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/de/zprava/clanek/katedra-dejin-umeni-otevre-novou-odbornou-knihovnu/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/de/zprava/clanek/katedra-dejin-umeni-otevre-novou-odbornou-knihovnu/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/akademicky-rok-zahajen-premiera-meet-up-se-vydarila/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/akademicky-rok-zahajen-premiera-meet-up-se-vydarila/
https://www.facebook.com/pamet.naroda/?fref=mentions
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Výstavy: 
- Výstava Svědkové lidskosti 
- Výstava fotografií Hany Martinkové Zblízka (projekt PřF BotanGis) 
- Výstava fotografií Daniela Schulze Adorea 
- „Abcdef & Sebastian wolf / realtwenty – paper works“ výstava německých umělců v rámci 

Festival Olmützer Kulturtage 
- Komiksové večerní čtení 

        
Mgr. Helena Sedláčková 
ředitelka KUP 
 
 
 

Oddělení bibliograficko-informačních služeb (BIS)  
 
Elektronické informační zdroje (EIZ)  
Projekty OP VaVpI  
I v roce 2017 pokračuje etapa udržitelnosti projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace (dále OP VaVpI), vyhlášeného v prioritní ose 3 jako Výzva č. 4.3 – Vybavení 
odborných vědeckých a oborových knihoven, kterými je pokryta většina EIZ přírodovědeckého 
a medicínského zaměření. Jedná se o následující projekty:  
• „NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd“, jehož řešitelem je Univerzita 
Palackého v Olomouci.  
• „Chemické elektronické informační zdroje pro V a V“, jehož řešitelem je Univerzita 
Pardubice.  
• „SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR“, jehož řešitelem je Západočeská univerzita 
v Plzni.  
• „VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj“, jehož řešitelem je Univerzita J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem.  
• „STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj“, jehož řešitelem je Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně.  
 
Projekty LR  
V roce 2017 pokračují projekty z programu MŠMT „Informace – základ výzkumu (program LR), 
jehož cílem je podporovat výzkum, experimentální vývoj a inovace v letech 2013 – 2017.  
UP je v rámci tohoto programu partnerem v následujících projektech, které podporují přístup 
k EIZ:  
• „Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační 
infrastruktury výzkumu a vzdělávání“. Řešitelem projektu je Národní technická knihovna v 
Praze.  
• „Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory“. Řešitelem 
projektu je Západočeská univerzita v Plzni.  

https://www.facebook.com/Abcdef-292629477604813/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sebastianwolf.realtwenty/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Festival-Olm%C3%BCtzer-Kulturtage-456862984469346/?hc_location=ufi
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• „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.  
 
V roce 2017 byla ve spolupráci s Oddělením veřejných zakázek UP realizována výběrová 
řízení na zajištění udržitelnosti zdrojů v rámci projektu NATURA na období 2018 až 2019. 
Všechna proběhla úspěšně a přístup pro UP i partnerské organizace projektu (tj. MU Brno, 
Mendelova univerzita Brno, UJEP Ústí n. L., UTB Zlín, VFU Brno, VUT Brno, FNUSA Brno, 
Biologické centrum AVČR a JČU České Budějovice) je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 
zabezpečen. 
 
CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje 
Vzhledem ke konci realizace některých projektů k 31. 12. 2017 se UP zapojila do projektu 
CzechELib, který bude na období 2018 – 2022 zajišťovat přístup do vybraných databází. 
Proběhl výběr zdrojů, které budou tímto projektem podpořeny (dotace EU 50 – 70%). Následně 
bylo provedeno několik kol hlasování a podepsána smlouva za UP se souhlasem k uspořádání 
výběrových řízení mezi CzechELibem a dodavateli databází pro zúčastněné instituce.  
 
Portál EIZ UP  
Webová aplikace Portál EIZ UP (http://ezdroje.upol.cz) je vstupní branou pro přístup k EIZ. 
Poskytuje nejen přístupové linky, ale rovněž informace o obsahu a aktuálních změnách v EIZ, 
případně nabídky zkušebních přístupů do databází. V roce 2017 byla vytvořena nová záložka 
Discovery, kde mají studenti a zaměstnanci k dispozici veškeré informace k tomuto 
multivyhledávači.  
 
Aktivita na Portálu byla sledována pomocí Google Analytics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ezdroje.upol.cz/
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Graf návštěv za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017: 
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Přehled nejvyužívanějších titulů časopisů (dle Reportu JR1):  

 
 
 
 
 
 
 
Přehled nejvyužívanějších databází* (dle Reportu DB1): 

                                                   
* Statistický nástroj Intota Assessment neobsahuje výsledky ze všech databází dostupných na UP. 
Dlouhodobě hojně využívané jsou také např. databáze EBSCOhost nebo ScienceDirect.  
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Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)  
UP v roce 2017 ukončila spolupráci s Univerzitou v Regensburgu na vytváření databáze EZB, 
která plnila funkci vyhledávání A-Z časopisů. Tento systém již neodpovídal požadavkům 
dnešní doby a byl nahrazen obdobnou funkcí, která je již zabudována ve stávajícím systému 
Ebsco Discovery Service – Publication Finder (http://ezdroje.upol.cz/ecasopisy/?lang=cs).  
 
Rešeršní a adresné informační služby  
Pro zájemce z řad uživatelů kategorie A bylo zpracováno 178 rešeršních požadavků 
zaměřených na odbornou problematiku.  
Prostřednictvím služby E-novinky byli uživatelé emailem informováni o změnách ve 
vyhledávacích prostředích elektronických informačních zdrojů, o rozšiřování obsahu 
stávajících databází, o nových zkušebních přístupech atd. V roce 2017 bylo celkem zasláno 
1474 emailů.  
V průběhu roku bylo poskytnuto 51 osobních individuálních konzultací, týkajících se práce 
s elektronickými informačními zdroji, které byly vyžádány především z řad studentů. Rovněž 
byly zodpovídány dotazy (telefonicky, emailem), které souvisely s přístupem k EIZ v rámci 
celouniverzitní sítě UP i prostřednictvím vzdáleného přístupu, rozšiřováním EIZ v rámci 
připravovaných projektů atd. Těchto dotazů bylo 143.  
 
Personálie 
V lednu 2017 odešla do zaslouženého důchodu dlouholetá vedoucí Oddělení BIS PhDr. 
Ludmila Slezáková, kterou nahradila PhDr. Zuzana Kelnarová. Ta ale k 30. 6. opustila 
Knihovnu UP z důvodu stěhování do Brna. Novou vedoucí se stala Mgr. Romana Applová. Její 
dosavadní místo lektorky informačního vzdělávání obsadila od září nová zaměstnankyně Mgr. 
Kristina Mikešová.  
 
Meziknihovní výpůjční služba  
Aktivní MVS  
Celkový počet požadavků od čtenářů …………………………………………    985 
Počet objednávek do tuzemských knihoven ………………………………….       519 
z toho vyřízených výpůjčkou ……………………………………………………            348 
z toho vyřízených tištěnou kopií ………………………………………………..            171 
Počet nevyřízených požadavků ……………………………………………...…            466*  
* z tohoto počtu nebylo 275 dokumentů nalezeno v českých knihovnách (a následně 
objednáno prostřednictvím mezinárodní MVS) a zbývajících 191 požadavků nebylo vyřízeno 
z následujících důvodů: 
1) dokument byl nalezen v KUP nebo ve VKOL 
2) dokument byl nalezen v našich databázích nebo na internetu 
3) dokument nebylo možno objednat kvůli nedostupnosti v konkrétní knihovně 
4) čtenář svoje požadavky stornoval 
 
 
 

http://ezdroje.upol.cz/ecasopisy/?lang=cs
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Pasivní MVS  
Celkový počet požadavků od tuzemských knihoven …………………….......           278 
z toho vyřízených výpůjčkou ……………………………………………...........           182 
z toho vyřízených tištěnou kopií …………………………………………..........            36 
Počet nevyřízených požadavků ………………………………………………...            60*  
 

* dokumenty byly v KUP nedostupné (prezenční výpůjčky) nebo byly objednávky nesprávně 
zaslány na KUP a dále postoupeny LF nebo VKOL nebo žádající knihovna svou objednávku 
stornovala 

Mezinárodní MVS  
Celkový počet požadavků MMVS …………………………………………   275 
       z toho celkový počet objednávek odeslaných do VKOL …………..   254 

z toho vyřízených výpůjčkou ………………………………………   193 
z toho vyřízených tištěnou kopií ……………………………………  61  

z toho vyřízených prostřednictvím SUBITO ………………………………   21  
 
Vzdělávací aktivity 
V roce 2017 se znovu sloučilo Oddělení informačního vzdělávání s Oddělením bibliograficko-
informačních služeb, jejímž vedoucím se stala PhDr. Zuzana Kelnarová.  V jarním i podzimním 
semestru proběhla pravidelná školení na práci s EIZ, kterých se účastnili zájemci z řad 
studentů i akademických pracovníků. Tématy jsou správná rešeršní strategie, možnosti 
vyhledávání v katalozích a licencovaných databázích, citování s citačním manažerem 
CitacePRO. Celkem bylo uskutečněno 45 seminářů, na kterých bylo proškoleno                        
698 uživatelů. Součástí informačního vzdělávání jsou i vstupy do diplomových seminářů nebo 
podobně zaměřených předmětů na fakultách UP. Pokračujeme také ve vedení předmětu 
Elektronické informační zdroje pro doktorandy na Filozofické fakultě (FIF/91MIZ), který je 
realizován formou pětihodinové blokové výuky jednou za semestr. 
 
Mgr. Romana Applová 
vedoucí oddělení BIS 
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Oddělení doplňování fondu 

V roce 2017 jsme hospodařili s podobnými finančními prostředky jako v minulých dvou 
letech. Pokles finančních prostředků čerpaných z jiných zdrojů, než je rozpočet knihovny 
(granty, rozpočty kateder apod.), nebyl v tomto roce tak výrazný. Rozpočet knihovny se od 
roku 2014 téměř nezměnil, a to i díky dotaci z Olomouckého kraje ve výši 400 000,-, kterou 
jsme opět získali díky vedení UP. Také dr. Filip i v tomto roce darem uhradil předplatné ve 
výši 12 075,- Kč za předplatné časopisů Time a Der Spiegel. 

 

 

  Nákup knih 
financovaný 
z rozpočtu UP (Kč) 

  Nákup knih 
financovaný z 
ostatních zdrojů 
(granty) (Kč) 

  
Rok % % 
      

2008 1849689 62% 1118516 38% 
2009 2298345 56% 1830462 44% 
2010 1497363 39% 2333179 61% 
2011 1205046 31% 2713312 69% 
2012 1111756 17% 5258149 83% 
2013 1256609 17% 6030828 83% 
2014 1467607 17% 6985843 83% 
2015 1440474 29% 3546512 71% 
2016 1483423 41% 2 149 073 59% 
2017 1495622 45% 1 851 912 55% 
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Akvizice periodických dokumentů 
Akvizice českých i zahraničních periodických dokumentů proběhla standardním způsobem, 
bez  výrazných změn. Dodávka zahraničních periodik pro rok 2017 byla zajištěna 
v rámcovou smlouvou s firmou Suweco a byla čerpána částka 4 702 343,- Kč. Za předplatné 
českých periodik byla utracena částka 281 938,- Kč. 
Kolegyně, které zodpovídají za akvizici časopisů, přebraly kompletně také starost o jejich 
katalogizaci. Na podzim 2017 byla uzavřena dohoda s NK a katalogizaci nových 
periodických titulů provádí právě NK, což značně usnadnilo provoz oddělení. 

Personální změny 
Od července nastoupila na mateřskou dovolenou Monika Kohoutková. Na její místo byla 
přesunuta Adriana Zacpálková. Její agendu převzal Karel Svitavský. I přes tyto změny nebyl 
provoz oddělení nijak výrazně omezen. 
 

Mgr. Antonín Pokorný 
vedoucí Oddělení doplňování fondu 
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Oddělení zpracování fondu 

1. Krátké představení oddělení 

Oddělení zpracování fondu zpracovává knižní i speciální dokumenty (elektronické zdroje, 
hudebniny, kartografické dokumenty, zvukové záznamy a videozáznamy), pro všechny 
fakulty Univerzity Palackého (viz grafy). Všechny zpracované záznamy se objevují nejen 
v katalogu Knihovny Univerzity Palackého, ale zasíláme je i do Souborného katalogu ČR, a 
zároveň se spolupodílíme zasíláním jmenných, korporativních a věcných autorit na tvorbě 
souborů Národních autorit ČR. 

V našem oddělení pracuje 6 samostatných odborných knihovníků – katalogizátorů, kteří 
zpracovávají dokumenty kompletně, a to z jmenného i z věcného hlediska. Každý 
z katalogizátorů zpracovává knižní dokumenty ze všech oborů a ve všech jazykových 
variantách, které se v rámci Univerzity Palackého pořídí. Zároveň se každý katalogizátor 
specializuje na jeden konkrétní druh speciálního dokumentu.  

Tatiana Krejzová je katalogizátorkou, a zároveň věcnou redaktorkou katalogu. Je tedy 
garantem věcného zpracování dokumentů a vytváří nové věcné autority, které zasílá do 
rejstříku Národních autorit. Vedoucí oddělení Simona Uherková je zároveň jmennou 
redaktorkou katalogu, tudíž je garantem jmenného zpracování dokumentů. Tato je i 
supervizorem pro personální a korporativní autority, které zasílá do rejstříku Národních 
autorit, a dále zaštiťuje zpracování všech speciálních dokumentů. Obě redaktorky sledují 
metodiku Národní knihovny ve své oblasti, jsou členkami Pracovních skupin NK, a školí a 
informují ostatní katalogizátory. Od poloviny roku 2017 se stala Lenka Trojanová druhou 
supervizorkou personálních autorit, neboť velké množství vytvářených personálních autorit 
nebylo možno pokrýt pouze jednou supervizorkou. 

2. Knihovnicko-informační služby + novinky uplynulého roku 
Katalogizátoři zpracovávají knižní i speciální dokumenty podle katalogizačních pravidel RDA 
a všechny takto vytvořené záznamy zasíláme do Souborného katalogu ČR. Všichni 
katalogizátoři zároveň vytváří a doplňují personální autority, které potřebují použít do 
zpracovávaných dokumentů, a supervizorky takto vytvořené autority revidují a zasílají do 
souboru Národních autorit ČR. 
Pavla Lžičařová vytváří korporativní autority, které po supervizi taktéž zasíláme do souboru 
Národních autorit ČR. 

V létě 2017 byla vypracována metodika pro retrokatalogizaci starých tisků podle pravidel 
RDA na základě katalogizace PhDr. Václava Pumprly. Podle této metodiky byla zahájena 
retrokatalogizace starých tisků z fondu Knihovny Univerzity Palackého. 

Od léta 2017 zpracovává Oddělení zpracování fondu dokumenty také pro Britské centrum 
UP. 

Oddělení zpracování fondu nadále pokračuje ve spolupráci s Centrem podpory studentů se 
specifickými potřebami Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Centrum 
převádí dokumenty, potřebné ke studiu, do speciální elektronické podoby určené pro zrakově 
postižené uživatele, tyto dokumenty S. Uherková zpracuje do katalogu a zpřístupní je tak 
oprávněným uživatelům. Zároveň pokračuje Knihovna UP s přispíváním na portál Knihovní 
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brána pro zrakově postižené, který slouží jako souborný katalog speciálních dokumentů, 
určených pro zrakově postižené uživatele. 

Od října 2017 zahájila S. Uherková aktivní spolupráci s projektem ObalkyKnih.cz. Do té doby 
se do našeho katalogu stahovaly obálky a obsahy knih, které naskenovaly jiné spolupracující 
knihovny. Jelikož náš knihovní fond je značně odlišný od fondu ostatních knihoven, byl tento 
postup nedostačující a bylo potřeba aktivně se zapojit skenováním obálek i obsahů knih, 
abychom měli katalogizační záznamy všech dokumentů obohacené obálkami a obsahy. 

 
3. Knihovní fond – akvizice, dary, pohyb fondu 
Viz Výroční zpráva Oddělení tvorby fondu 
 
4. Statistiky 
Na rok 2017 byl P. Lžičařové opět schválen Grant Ministerstva kultury ČR - VISK9 na projekt 
Harmonizace lokálních autorit KUP se souborem národních autorit v Souborném katalogu 
Národní knihovny ČR. Díky tomu se podařilo zkontrolovat, zharmonizovat a opravit 6.418 
jmenných autorit. 

V roce 2017 bylo v rámci zpracování dokumentů v oddělení OZF vytvořeno, zrevidováno a 
zasláno do souboru Jmenných autorit ČR 2.471 jmenných a korporativních autorit. Celkově 
jsme od roku 2009, kdy naše knihovna zakoupila systém ARL a začala pracovat ve formátu 
Marc21, přispěli ke konci roku 2017 do souboru Národních autorit ČR počtem 9.685 nových 
autorit. 

V roce 2017 bylo zasláno do souboru Věcných autorit ČR 5 návrhů věcných autorit. 

Nadále jsme zpracovávali nejen nové knihy (zakoupené z rozpočtu na nákup knih KUP a 
grantů fakult a kateder), ale i starší dokumenty z některých kateder, které doposud nebyly 
zaevidované a zpracované v katalogu KUP (např. dokumenty z Katedry asijských studií, z 
CVNML při Katedře germanistiky, z Richterovy knihovny na Konviktu, a také z Katedry 
archeologie). V rámci tzv. fakultní registrace FF jsme v roce 2016 zpracovali 4.389 titulů. 

V roce 2017 jsme zaslali do Souborného katalogu ČR 3.921 nových záznamů dokumentů, a 
tím jsme navýšili celkový počet námi zaslaných nových záznamů na 42.071. U těchto záznamů 
jsme tzv. vlastníci záznamů, což znamená, že jsme záznam zpracovali jako první a ostatní 
knihovny se k nám připojují. Celkově bylo z naší knihovny do konce roku 2017 přijato do 
Souborného katalogu ČR 84.577 záznamů. 

Od října 2017, kdy jsme začali spolupracovat na projektu ObálkyKnih.cz, do konce roku 2017 
jsme naskenovali a poslali 826 obálek nově zpracovaných dokumentů a 2.019 stran obsahů 
nově zpracovaných dokumentů. 

5. Personálie 
V personálním obsazení nebyly v roce 2017 provedeny žádné změny. 
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6. Vzdělávání 
Simona Uherková a Lenka Trojanová vyškolily Adrianu Zacpálkovou z Oddělení tvorby fondu 
(katalogizátorku seriálů) na katalogizaci podle pravidel RDA. 

Lenka Trojanová pokračovala ve studiu magisterského programu Informační studia a 
knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. 

a. Pavla Lžičařová a Simona Uherková se zúčastnily v září 2017 konference 
Knihovny současnosti. S. Uherková se v říjnu zúčastnila konference 
vysokoškolských knihoven Bibliotheca Academica. 

b. Pavla Lžičařová absolvovala v rámci Celoživotního vzdělávání UP tyto kurzy – 
Psychohygiena, Komunikace v praxi, Kurz první pomoci a Muzikoterapeutické 
bubnování. 

c. Simona Uherková se v únoru 2017 zúčastnila semináře Právní základ pro 
akademické knihovny, v květnu 2017 Semináře ARL pořádaným firmou 
Cosmotron a v listopadu 2017 semináře SK ČR v Praze. Dále se zúčastnila 
zasedání pracovní skupiny pro Speciální dokumenty v NK ČR v Praze, kde se 
projednávalo zpracování hudebnin.  Tatiana Krejzová se zúčastnila zasedání 
pracovní skupiny pro věcné zpracování v NK ČR v Praze. 

d. S. Uherková a Lenka Trojanová se zúčastnily setkání supervizorů jmenných 
autorit v Praze. 

 
7. Akce  

Oddělení zpracování fondu nepořádalo žádné akce. 
 

8. Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty 
Oddělení spolupracuje se Souborným katalogem ČR a podílí se na jeho doplňování, dále se 
podílí na tvorbě souboru Personálních a korporativních autorit ČR i souboru Věcných autorit 
ČR. Spolupracuje také s knihovním portálem Knihovní brána pro zrakově postižené. Od října 
2017 se podílíme na projektu ObálkyKnih.cz. 
Od r. 2012 každoročně získáváme granty z MK ČR – VISK 9 na harmonizaci jmenných 
autorit KUP s autoritami NK v Souborném katalogu ČR.  
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Grafy rozdělení zpracovaných dokumentů dle jednotlivých fakult + Zbrojnice 
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Mgr. et Mgr. Simona Uherková 
vedoucí Oddělení zpracování fondu 

 

 

 

Oddělení výpůjčních služeb a ochrany fondů 
 

Výpůjční služby 
Významnou změnou v organizaci práce se v roce 2017 stalo spojení Oddělení výpůjčních 
služeb a Oddělení ochrany fondů do jednoho celku (OVSOF) a změna vedoucího spojených 
oddělení. V oddělení došlo po reorganizaci k propojení podobných pracovních činností, jejich 
zjednodušení, k větší návaznosti práce, a směřování k větší univerzálnosti a zastupitelnosti na 
služebních místech. Dosavadní vedoucí OVS p. Davidové, která přešla na pozici vedoucí 
Knihovny PF, patří velké poděkování. 
 
Knihovnicko-informační služby + novinky  
• Základem práce se stalo tradičně poskytování standardních knihovnicko-informačních 
služeb, tj. především půjčování, vracení a prodlužování výpůjček dokumentů v různých 
formách, evidence plateb, pomoc s vyhledáváním v katalogu, atd. Všem pracovníkům 
výpůjčky patří velké poděkování za celoroční různorodou knihovnickou práci vždy směřující 
k uspokojení požadavků uživatelů knihovny a poskytování kvalitních služeb 
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• Zvýšené informační úsilí pracovníci knihovny věnovali na začátku nového semestru 
převážně studentům prvních ročníků UP -  probíhaly každoroční knihovnicko-informační 
exkurze spojené s prohlídkou knihovny. Situace se opakovala i se zahraničními studenty 
v rámci pobytů Erasmus. I přes běžný rok navštěvovali knihovnu i neuniverzitní exkurze, 
především z řad středoškolských, kterých bylo několik desítek 
• Ke každoročnímu omezení provozu došlo tradičně v druhé polovině června, druhé 
polovině července, v srpnu a první půlce září, kvůli úbytku studentů. Naopak mimořádně 
docházelo k navýšení otevírací doby a provozu nejen pro univerzitní „Letní školu slovanských 
studií“ (24. 7. – 18. 8.), ale také v době celostátních a regionálních kulturních akcí typu „Dne 
kulturního dědictví“ (sobota a neděle 9. - 10. 9.) a „Olomoucké muzejní noci“ (pátek 19. 5.). 
Zcela uzavřená byla knihovna v prvních třech týdnech července (3. – 21. 7.) v souvislosti se 
studentskými prázdninami 
• Mimořádně mimo prostory Zbrojnice a poboček se prezentovala Knihovna i na 
venkovní propagační akci, tzv. „MEET“ (setkání a prezentace pro nové studenty UP, u VŠ 
kolejí) dne 26. 9. a na tradičním studentském kulturním „Majálesu UP“ dne 3. 5., který byl 
věnován tematicky právě literatuře (v kontextu 20. výročí otevření Ústřední knihovny UP – 
Zbrojnice) 
• Pracovníci tiskli a aktualizovali informační letáky a překládali je do anglického jazyka. 
Nově byly vytvořeny informační letáky pro seniory v rámci U3V 
• V loňském roce se pan Jindřich Juráš opět intenzivně věnoval provozování stránek 
Knihovny UP na Facebooku - autorská tvorba příspěvků, propagace, fotografování. 
Nádhernou metou v jeho rozvoji se stalo překonání hranice 7 000 sledujících uživatelů. Za to 
patří velký dík J. Jurášovi a A. Pokornému. Právě díky úspěšnému rozvoji sociálních sítí byl 
zkušebně v omezeném provozu spuštěn i knihovní Twitter. Celkově došlo k rozšíření týmu pro 
provoz sociálních sítí, vzhledem k jejich rozmanitosti a úspěšnému sledování, o pracovnici K. 
Kotkovou 
• Novou službou bylo také spuštění „chatu“ na webových stránkách knihovny, jehož provoz 
zabezpečovaly pracovnice Knihovny FTK a Zbrojnice dle provozních možností. Chat se 
pomalu a úspěšně rozvíjel a stál se vítaným rychlým nástrojem komunikace 
• Velkou službou a studenty dlouhou dobu očekávanou novinkou bylo listopadové spuštění 
půjčování prezenčních dokumentů do noční studovny (s povinností vrácení v ranních hodinách 
následujícího otevíracího dne). Služba se velice osvědčila 
• Příjemným rozšířením možností využít volných učeben bylo otevření jazykové učebny 
pro studenty v únoru 
• Po celý rok pokračovali pracovníci ve vyřazování nepoužívaných knih z volného výběru, 
došlo k masívnějšímu vyřazení především u málo využívané beletrie. Cílem je pokračovat 
v masívnějším odpisovém režimu v souvislosti s očekávaným nárůstem nákupu nových knih 
• O letních prázdninách se pracovníci věnovali umývání všech regálů, čištění knih, a 
celoplošnému posunování knih v policích 
• Došlo také k určitým úpravám studijních prostorů – byl demontován nevyužitý kruhový 
služební pracovní prostor/pult v sále č. 7 a uvolněn jako prostor studijní, s perspektivou dalších 
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úprav celého sálu, navýšení počtu PC, atd. Ve všech sálech byly doplněny a opraveny 
otevírače oken ve vysoké výšce kvůli většímu pohodlí při větrání 
• Došlo i k úpravám dalších pracovních služebních prostorů – především ke snížení 
pracovní plochy na některých místech hlavního výpůjčního pultu a výměně pracovních křesel 
• Stále jsou studentům jako nadstandardní služba nabízeny k zapůjčení nabíječky na 
mobily, deštníky, sluchátka a v časopisecké studovně je možné využít kroužkový vazač 
s materiálem zdarma 
 
Statistiky 
• 217 335 uživatelů navštívilo knihovnu 
• 85 300 absenčních výpůjček a prolongací 
• 202 855 xerokopií a tisků 
• 5.557 nabití kreditů na Identifikační karty v celkové částce 349 193,40 Kč v hotovosti.  
• 914 dotazů zodpovězeno e-mailem a 677 na chatu 
• 157 977 dokumentů založeno do regálů (sledováno elektronicky) 
• 7 534 dokumentů vráceno do biblioboxu. 
• 45 exkurzí (923 lidí) 
• 2 153 knih pracovníci OVSOF opravili (drobné opravy v rámci možností).  
• 103 601 knih ve volném výběru a 182 590 knih ve skladu. 
                                                                                                                                
Personálie 
• Dvousměnný a sobotní provoz (74 hod. týdenní provozní doba) zabezpečovalo 13 
pracovníků. Z toho jedna pracovnice od 13.00 hod. do 16.15 hod. v Richterově knihovně 
Katedry dějin umění. Jeden pracovník zabezpečoval 4 hodiny služby ve výpůjčních službách 
a 4 hodiny se věnoval práci PR.  
• V roce 2017 došlo k vícero personálním změnám – novými pracovníky jsou: Petr 
Jurečka, Petra Rosípalová, Kamila Kotková. Odešel Jindřich Juráš (jako nový vedoucí 
Britského centra), Jarmila Davidová (jako nová vedoucí Knihovny Právnické fakulty), Vladimír 
Klásek (od 1.7.2017 jako vedoucí oddělení OVS místo J. Davidové). Na mateřskou dovolenou 
odešla Michaela Čermáková. Katarzyna Kvapilíková odešla nejdříve jen částečně na Britské 
centrum, a pak zcela na Knihovnu PřF. 
 
 
Školení knihovníků na UP 
• krátkodobé poznávací exkurze nových pracovníků po ostatních pobočkách mimo 
Zbrojnici - průběžně 
• školení v odd. BIS na EIZ (el. inf. zdroje) a způsob citací - průběžně 
• Školení v Centru podpory studentů se specifickými potřebami UP (květen) 
• Přednáška o historii Knihovny UP od J. Juráše (červenec) 
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Školení knihovníků mimo UP 
• Studijní pobyt v rámci ERASMUS - Biblioteca Universitaria di Bologna (IT) – K. 
Kvapilíková a A. Pajerská (květen) 
• Seminář „Biblioterapie“ ve Vědecké knihovně v Olomouci (červen) 
• Exkurze ve Státním okresním archivu Olomouc /pobočce Zemského archivu v Opavě 
(červenec)  
• Celostátní konference „Knihovny současnosti 2017“ v Olomouci (září) 
• Stáž přes AVŠK v knihovně University of West London – K. Kvapilíková (srpen) 
• seminář „Google nejen vyhledávač“ v KFB Zlín – K. Kvapilíková a L. Bobáčková 
(duben) 

 
Pracovníci navštěvovali kurzy anglického jazyka. 
 
 
Knihovna si různými akcemi připomněla 20. výročí založení (1997) 
 
Akce pořádané knihovnou  
• „Rande naslepo s knihou“ / valentýnská akce (únor) 
• Vědecký kvíz k EIZ – elektronickým informačním zdrojům (březen) 
• Večerní čtení -  s komiksem (březen) 
 
Výstavy v knihovně 
• „Zblízka“ – fotografie přírody Hany Martínkové (leden) 
•  „Abcdef & Sebastian Wolf / realtwenty - paper works“ (duben) 
•  „Adorea v atelieru“ – fotografie Daniela Schulze (květen) 
• „Živá knihovna pro veřejnost“ (květen) 
• „Svědkové lidskosti“ (květen) 
 
Pomoc / podíl na akcích 
• „Vánoce pro všechny“ (charitativní projekt studentů UP) – dárky pro seniory v LDN / 
Zbrojnice jako sběrné místo (prosinec) 
• Sbírka na Den válečných veteránů – Zbrojnice jako sběrné místo (listopad) 
 
Vize 
Pokračovat nadále ve zvýšené aktualizaci knihovního fondu (přeřazování, vyřazování, odpisy, 
atd.) 
Zdokonalování se pracovníků v anglickém jazyce a vyhledávání v EIZ 
Zdokonalování se pracovníků v univerzálnosti a zastupování v rámci většího oddělení 
Osamostatnění v problematice ARL, nová školení ARL 
Rekonstrukce časopisecké studovny 
Další zlepšování nadstandardních podmínek pro studenty 
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Ochrana fondů 
Činnost oddělení ochrany fondu KUP těměř po celý rok 2017 zajišťoval tým tvořený sedmi 
zaměstnanci ve čtyřech relativně samostatných, ale pracovně propojených úsecích: úseku 
informací a recepce (2 pracovnice), úseku vlastní ochrany fondu (2 pracovníci), úseku 
podatelny a distribuce dokumentů (1 pracovncie) a expedice ze skladu (2 pracovníci). 
Od 1.12.2017 došlo k reorganizaci oddělení: expedice (2), recepce (2) a podatelna (1) zůstala 
ve stejném režimu. Oddělení ochrany fondu bylo sloučeno s Oddělením výpůjčních služeb do 
Oddělení výpůjčních služeb a ochrany fondu. Vedoucí oddělení ochrany fondů P. Hynková 
v rámci reorganizace odešla z knihovny. Tím došlo po reorganizaci k propojení podobných 
pracovních činností, zjednodušení a větší návaznosti práce, a směřování k větší univerzálnosti 
a zastupitelnosti na služebních místech obou původních oddělení. 
 
Odborné činnosti 
Byla dokončena především po administrativní stránce celková revize knihovního fondu, a to 
nejen ve Zbrojnici, ale ve všech pobočkách. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), § 16, odst. 2, písmeno c, a odstavec 5, a vyhláškou č. 88/2002 Sb. 
Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), § 7 byl vytvořen 
oficiální zápis o revizi knihovního fondu v předepsaném termínu a cyklu. 
Dále se průběžně prováděla kontrola stavění skladového knihovního fondu. Pravidelně se 
prováděla práce spojená s odpisovou agendou (návrhy na vyřazování,vyřazování odepsaných 
knih a sběr). 
Velké množství odepsaných knih beletrie bylo připraveno jako dar Českému centru při 
Ministerstvu zahraničí ČR v Praze s perspektivou převozu na Ukrajinu. 

 
Statistiky 
Úsekem informací a recepce prošlo v průběhu roku 217 335 uživatelů knihovny. Noční 
studovnu navštívilo 2 377 uživatelů. 
Ze skladu bylo absenčně půjčeno 8 743 knih. Z knihovního fondu ÚK v souladu s knihovním 
zákonem bylo odepsáno a vyřazeno 4 473 knih a 15 ztrát (nahrazené ztráty). Za rok 2017 bylo 
svázáno a opraveno 65 knižních dokumentů. 
 
Upomínková agenda 
V průběhu roku 2017 bylo odesláno poštou do vlastních rukou.uživatelům KUP celkem 137 
dopisů jako 6. upomínka nevrácených knih, jak ze Zbrojnice, tak i z ostatních poboček. Další 
postup u nereagujících uživatelů je řešen právně v rámci organizační struktury UP. 
 
Personálie 
V rámci reorganizace k 1.12.2017 odešla dosavadní vedoucí oddělení Pavla Hynková. 
Spojením s oddělením Výpůjční služby převzal vedení Vladimír Klásek. 
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Spolupráce  
Oddělení ochrany fondu i nadále dlouhodobě spolupracuje s organizací SPOLU (agentura pro 
podporované zaměstnávání) a umožňuje roční bezplatnou praxi jednomu klientovi organizace. 
 

Vladimír Klásek 
vedoucí Oddělení výpůjčních služeb a ochrany fondu 

 
 

 
Oddělení automatizace 

Toto oddělení bylo od 1.12.2017 z organizačních důvodů zrušeno.  
Správu serverů knihovny převzalo CVT UP, správcem sítě KUP nadále zůstalo CVT UP. 
Pozice systémového knihovníka, pro chod knihovny nezbytná, byla převedena do úseku 
ředitelky pod její přímé řízení. 
 
 
 
Britské centrum 

1. Krátké představení pobočky  
Britské centrum je pobočka KUP, jejíž činnost je zaměřena na oblast English Language 
Teaching Learning (ELT). Pobočka je otevřena nejen studentům a zaměstnancům UP, ale i 
široké veřejnosti.  

Klade si za cíl napomáhat studentům i učitelům angličtiny při výběru vhodných materiálů pro 
studium a výuku anglického jazyka nejen na univerzitě, ale na všech typech škol, a pro jejich 
další zdokonalování se v angličtině a v technikách výuky anglického jazyka.  

2. Knihovnicko-informační služby + novinky uplynulého roku 
Zaměstnanci BC poskytují denně řadu informací jak osobně návštěvníkům střediska, tak 
telefonicky nebo e-mailem. Dotazy se nejčastěji týkají jazykového vzdělávání, mezinárodních 
jazykových testů a zkoušek, nabídky britských a českých nakladatelství a v neposlední řadě 
nabídky knihovny BC.  V knihovně uplatňujeme individuální přístup k uživateli a na požádání 
se snažíme každému pomoci zorientovat se v množství studijních materiálů a jazykových 
úrovní tak, aby si každý odnesl „výpůjčku na míru“.  

V září 2017 jsme změnili podmínky registrace do BC a zvýhodnili studenty, zaměstnance a 
absolventy UP. V listopadu 2017 navštívila BC velvyslankyně UK Jan Thompson a setkala 
se zde s představiteli KUP a pedagogy z katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP. V závěru 
roku 2017 došlo ke změně grafického vzhledu informačních panelů BC v rámci UP.    

3. Knihovní fond - akvizice, dary, pohyb fondu  
Knihovní fond celoročně průběžně aktualizujeme se zřetelem na následující tři hlediska: 
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• Aktuálnost fondu (testy pro nové verze Cambridgeských zkoušek, nové metody výuky 
angličtiny, produkce nakladatelství zaměřených na literaturu v oblasti ELT); 

• Dostatečná nabídka materiálů pro všechny jazykové úrovně a věkové skupiny; 
• Pestrost knihovního fondu (nejen učebnice, ale nejrůznější doplňkové materiály). 

Knihovní fond doplňujeme z rozpočtu Knihovny UP a darů (British Council, nakladatelství, 
distributoři učebnic), řadu různých materiálů dostáváme také od individuálních dárců. 
 

4. Statistiky - počet výpůjček, návštěvníků, registrovaných čtenářů 
Britské centrum navštěvují studenti UP, zájemci o knihovnu, jazykové kurzy a Cambridgeské 
zkoušky z celého olomouckého regionu, exkurze ze středních a jazykových škol, členové 
čtenářské skupiny, zástupci nakladatelství, cizinci žijící v Olomouci.  
V roce 2017 bylo realizováno celkem 33818 výpůjček, BC navštívilo 16128 návštěvníků. 
Registraci v BC si vyřídilo 477 čtenářů. 
 

5. Personálie 
V BC pracují tři zaměstnanci celkem na 2,5 úvazku. Všichni zaměstnanci mají VŠ vzdělání 
(humanitní, uměnovědné a filologické se zaměřením na angličtinu).  
V červenci 2017 opustil BC vedoucí centra Mgr. Martin Štěrba a na jeho místo nastoupil Mgr. 
Jindřich Juráš. V srpnu 2017 odešla z BC Mgr. Katarzyna Kvapilíková a na její místo 
nastoupila v říjnu Mgr. Marcela Koupilová.   
 

6. Vzdělávání   
Vzdělávání probíhá neustále, především formou samostudia. Je třeba neustále sledovat 
nové trendy ve výuce anglického jazyka, jazykového testování, aktualizace Cambridgeských 
zkoušek (tzv. revize), využívání nových technologií jak ve výuce angličtiny, tak v knihovnictví. 
Zaměstnanci BC se účastní školení pořádaných UP a dalšími vzdělávacími institucemi. 
 

7. Akce pořádané oborovou knihovnou 
• Metodické semináře pro učitele angličtiny 

Novinky v oblasti ELT nabízí Britské centrum nejen v knižní podobě, ale i formou metodických 
seminářů. V roce 2017 se uskutečnily dva semináře ve spolupráci s British Council a 
nakladatelstvím Macmillan.  

• Exkurze 
V průběhu celého roku se uskutečnilo celkem 26 vzdělávacích exkurzí pro cca 390 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. Učitelé k nám chodí se svými studenty především proto, aby je motivovali k dalšímu studiu 
angličtiny. Pro většinu SŠ studentů je návštěva BC úplně prvním kontaktem s UP. Snažíme se 
tedy BC prezentovat v kontextu Knihovny UP a Univerzity Palackého. Při prezentacích se 
zaměřujeme především na motivační faktor. 
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• Činnost čtenářské skupiny 
V roce 2017 pokračovala 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. Diskuse nad knihami probíhají v angličtině, bylo přečteno již 101 titulů. 
 
Akce roku 2017:  

• 43 účastníků jazykových kurzů DVPP  
• 26 řízených exkurzí 
• 2 metodické semináře pro učitele angličtiny 
• 10 večerů čtenářské skupiny 

 
8. Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty 

1) 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 roce 2017 jsme otevřeli 5 kurzů na třech úrovních pokročilosti. 
2) Spolupráce s jazykovou školou FF UP – UPLIFT 
V roce 2013 byla založena jazyková škola UPLIFT, se kterou BC spolupracuje v oblasti 
organizace jazykových kurzů vedoucích k mezinárodním zkouškám z angličtiny, pořádání 
tzv. pretestů a metodické podpory učitelů angličtiny. 
3) Spolupráce s British Council - mezinárodní zkoušky  
V roce 2017 byly zorganizovány celkem 4 typy 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. Průběh zkoušek a zabezpečení centra 
zkontrolovala v prosinci 2017 inspekce z Cambridge a vše hodnotila jako vynikající. Ve 
spolupráci s British Council se konalo individuální školení examinátorů Cambridgeských 
zkoušek pod dohledem Team Leadera OE. V závěru roku 2017 jsme provedli kontrolu archivu 
BC z důvodu auditu v British Council.   
 

• Statistiky jazykových projektů: 
• 43 účastníků jazykových kurzů DVPP  
• 22 zkouškových dnů Cambridgeských zkoušek  
• 1 Cambridgeská zkouška nanečisto (pretest) 
• 1 individuální školení examinátorů a supervizorů Cambridgeských zkoušek  
• 148 kandidátů mezinárodních zkoušek 
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BC dlouhodobě spolupracuje s jazykovými kabinety na FF, PdF, PřF a FTK. S JŠ UPLIFT 
spolupracujeme  na jazykových kurzech a dalších službách pro studenty a učitele angličtiny.  

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 i nadále British Council, dalšími partnery jsou 
nakladatelství zaměřená na ELT literaturu, regionální vzdělávací instituce, jazykové agentury 
a ostatní britská centra v ČR.  

9. Vize 
Základním dlouhodobým cílem Britského centra zůstává snaha nabídnout všem zájemcům 
možnost zlepšení komunikativních dovedností v anglickém jazyce, což je jeden ze 
základních předpokladů studentské a akademické mobility a úspěšné integrace do 
mezinárodního trhu práce. Nadále hodláme rozvíjet a zlepšovat naše služby související 
s jazykovými kurzy a mezinárodními jazykovými zkouškami. BC využívají zájemci z celého 
olomouckého regionu a naše činnost tak do určité míry splňuje vize rektora UP o terénní 
univerzitě.  

V krátkodobém horizontu bude vhodné prohloubit spolupráci s jazykovými kabinety na UP, 
zaměřit se na propagaci stipendií na Cambridgeské zkoušky a zajistit bezproblémové 
přestěhování BC v roce 2018. 

 
Mgr. Jindřich Juráš 
vedoucí Britského centra 
 

 

 

Knihovna CMTF 

1. Knihovna CMTF vznikla po obnovení Cyrilometodějské teologické fakulty v roce 1990. 
Z původní bohoslovecké fakulty zrušené v roce 1950 se vrátila jen nepatrná část fondu 
(Patrologiae graecae, Patrologiae  latinae), fond byl dále doplňován prostřednictvím darů 
a průběžné akvizice.  
V roce 2007 byly prostory knihovny přestavěny a rozšířeny. 
Jádro fondu Knihovny Cyrilometodějské teologické fakulty tvoří literatura z oboru 
teologie, biblistiky, religionistiky, filosofie a liturgiky. Rozsáhlý je i fond z hraničních oborů 
jako jsou historie, sociologie, právo, psychologie, pedagogika, sociální práce apod. 

2. Řada činností, které jsou prováděny pracovníky Knihovny CMTF UP, je provázána 
s činnostmi pracovníků dalších složek Knihovny UP. Některé služby pro uživatele z řad 
studentů a zaměstnanců CMTF jsou uskutečňovány centrálně.  
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Pracovníci knihovny CMTF zabezpečují výběr podkladů pro akvizici do Knihovny  CMTF 
a na katedry CMTF. Zajišťován také nákup informačních dokumentů za obor teologie  do 
Ústřední knihovny. Akvizice a katalogizace se uskutečňuje ve spolupráci s oddělením 
tvorby fondu KUP.  
Knihovna CMTF zabezpečuje pro studenty absenční a prezenční výpůjčky.  
Knihy a časopisy, které nejsou k dispozici ve fondu UP a dalších knihovnách v Olomouci, 
je možno vyžádat v Ústřední knihovně UP v oddělení MVS a MMVS. Požadované 
dokumenty jsou získávány z fondů tuzemských a zahraničních knihoven prostřednictvím 
poštovní služby či elektronickou doručovací službou. Ve spolupráci s oddělením MVS 
zajišťuje K CMTF knihy z kateder či knihovny CMTF či kopie článků pro meziknihovní 
výpůjční službu. 
Bibliograficko-informační služby jsou uskutečňovány podle kapacitních možností též 
v Knihovně CMTF UP. V roce 2017 bylo provedeno množství dílčích rešeršních 
vyhledávání, 5 konzultací a 2 hlavní rešerše Na začátku prvního semestru 2017/18 
proběhlo školení o Knihovně UP a vyhledávání v OPACU pro 35 studentů 1. ročníků. 
Rovněž byly uskutečněny 2 exkurze pro 17 účastníků. Na přelomu října a listopadu bylo 
provedeno Mgr. Piáčkem 1 sedmihodinové školení na EIZ celkem pro 45 lidí. 
Studenti kombinovaného studia  oceňují proškolení pro využívání souborného katalogu, 
při práci s Internetem, při využívání  kopírky TARAN., které se jim snažíme poskytnout  
v rámci sobotní otevírací doby.  

3. Přírůstek knih v roce 2017 bylo 983 svazků, z toho 390 fakultní registrace  do 
katederních knihoven, 7 koupě do knihovny CMTF a 586 grantů a darů (390 na katedry 
a 593 do knihovny CMTF ). Knihy jsou dále označovány signaturou a vybaveny kódem 
magnetické ochrany.  

4. K 31. 12. 2017 je knihovní fond na CMTF 44800 jednotek (28964 v knihovně CMTF, 
15 836 v katederních knihovnách). Průběžně však během roku dochází  k převodu již 
dříve  zpracovaných knih mezi pracovišti,  většinou z katederních knihoven do Knihovny 
CMTF a naopak. 
V roce 2017 byl vytvořen požadavek na objednání 89 titulů časopisů, dalších 32 titulů 
bylo získáno výměnou či darem.  

5. Týdenní otevírací doba knihovny je 39 hodin, v době konzultací studentů dálkového studia 
otevřeno je i v sobotu od 9.30 do 13.30 hodin. 
Počet zaregistrovaných uživatelů Knihovny CMTF  v roce 2017 je 1125 lidí. Fond 
Knihovny CMTF  však využívají ve velké míře i studenti ostatních fakult, zejména studenti 
PdF. 
V roce 2017 byl počet absenčních výpůjček  5926, počet návštěvníků knihovny 13348  
Počet studijních míst je 27.  Počet svazků umístěných ve volném výběru je 17941. Bylo 
provedeno  21661 xerokopií. V knihovně je i hodně využívaný skener. Bohužel z něj není 
možno získat údaje pro statistiku. 

6. V knihovně jsou 3 pracovníci – zaměstnanci Knihovny UP (vzdělání 3x VŠ), 
a 1 pracovnice – zaměstnankyně CMTF UP (vzdělání VŠ). V roce 2017 si kolegové J. 
Piáček, P. Juráňová a L Polláková zvýšili odbornost e-larnigovým studie pořádaným 
Moravskou zemskou knihovnou a získali osvědčení. 
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Mimo rámec pracovní náplně se v knihovně CMTF prodávají tituly z produkce CMTF UP 
zájemcům z řad studentů. Od roku 2016 nově prodáváme i propagační předměty CMTF. 

7. Pro SVK v Olomouci a ETF UK v Praze se aktualizují seznamy odebíraných periodik. 
Evidence periodik pro Souborný katalog UK v Praze je v současnosti prováděna on-line                              
přes webové stránky NK. Tuto činnost zabezpečuje vedoucí Knihovny CMTF. Vedoucí 
knihovny CMTF je členkou Knihovní rady K CMTF. 
 

Mgr. Hana Frycová 
vedoucí Knihovny CMTF 
 

 

 

Knihovna Fakulty tělesné kultury  
 
Knihovna FTK se jako každý rok snažila zkvalitňovat své služby a vylepšovat prostředí 
knihovny. 

Výpůjční a informační služby 
V průběhu roku 2017 navštívilo knihovnu cca 32 000 uživatelů, kteří si absenčně vypůjčili cca 
33 000 dokumentů. Studenti si v K FTK udělali cca 39 600 xerokopií a využívali skener. Do 
biblioboxu vrátili 1 350 vypůjčených dokumentů. 
V prostorách knihovny je k dispozici připojení prostřednictvím wi-fi a pevného připojení. 
V knihovně stále preferujeme individuální práci se studenty u počítače – seznámení 
s vyhledáváním v knihovním katalogu, seznámení s kontem čtenáře, s databází kvalifikačních 
prací a s portálem EIZ UP, ale proběhly i 4 termíny školení na EIZ a vstup do výuky předmětu 
Základy vědecké práce. 
 

Doplňování knihovního fondu 
Fond K FTK byl doplněn o 258 dokumentů + dar „Knihovna Miloše Zapletala“ (1160 
dokumentů). Náklady na nákup knih, časopisů a databází dosáhly v roce 2017 výše cca. 
360 000 Kč.  
Knihovna nabízela 112 aktuálních titulů časopisů. 
Z vybraných českých odborných časopisů a sborníků bylo do knihovního katalogu 
excerpováno 125 článků. A u 363 dokumentů byla do souborného katalogu naskenována 
obálka a obsah. 
 
Další činnosti knihovny 

• Stěhování časopisů a knižního fondu k lepšímu využití místa v knihovně 
• Vyřazení zastaralého knihovního fondu (3 216 dokumentů) 
• Spolupráce s FTK na Dni otevřených dveří (21.1.2017 L. Suchánková) 
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• Spolupráce na výročí Zbrojnice „20“ (M. Lipusová, L. Suchánková) 
• Zabezpečení chatu v době 7.30–15.00 hod. (Suchánková, Šindelářová, Lipusová) 
• KUP pétanque CUP (17.5.2017-31.5.2017, L. Suchánková) 
• Meet UP (26.9.2017, L. Suchánková)  
• Fakultní správce OBD a RUV (M. Lipusová)  
• Pravidelně jsou doplňovány televizní spoty knižními novinkami a dalšími informacemi 

o knihovně do televize v knihovně a televizí na FTK 
• Zpracován dar „Knihovna Miloše Zapletala“ včetně naskenování obálky a obsahu 

(1160 dokumentů)  
• Pravidelné rozesílání měsíčních přírůstky K FTK 
• Vybavení knihovny bylo doplněno dalším sedacím vakem 

Účast na vzdělávacích akcích 

A. Šindelářová 
• Citace Pro (Zbrojnice, 27.4.2017) 
• Medicínské informace pro knihovníky 2017: průvodce světem lékařských knihovníků 

– online kurz, 4 moduly (NLK, 6.–30.6.2017) 
• Konference Knihovny současnosti (13.9.2017)  
• Elektronické informační zdroje (Zbrojnice, 2.11.2017) 
• Školení Word I. (CŽV CVT, 15.11.2017) 
• Celoročně kurz angličtiny pro zaměstnance 

 
L. Suchánková 

• Webinář WoS – věda v souvislostech (7.3.2017) 
• Volně dostupné online nástroje pro knihovny (Zbrojnice, 29.3.2017) 
• Helsinki international workshop about communication (ERASMUS 3.4.-7.4.2017) 
• Citace Pro (Zbrojnice, 25.4.2017) 
• Profesionální prezentace v systému Prezi (VKOL, 7.6. a 14.6.2017) 
• Medicínské informace pro knihovníky 2017: průvodce světem lékařských knihovníků 

– online kurz, 4 moduly (NLK, 6.–30.6.2017) 
• Konference Knihovny současnosti (12.9.a 14.9.2017) 
• Konference Bibliotheca academica (Brno, 24.10.-25.10.2017) 
• Elektronické informační zdroje (Zbrojnice, 2.11.2017) 
• Příprava Systematic Review krok za krokem (CŽV FTK, 9.11.2017) 
• Celoročně kurz angličtiny pro zaměstnance + španělština 

 
M. Lipusová 

• Právní základy pro akademické knihovny (Brno, P. Kovářová (2.2.2017) 
• Školení Web of Science (Zbrojnice, 28.2.2017) 
• Konference VšeVěd – vše o vědě, spojené s 13. setkáním správců OBD (22.3.–

24.3.2017) 
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• Volně dostupné online nástroje pro knihovny (Zbrojnice, 29.3.2017) 
• Citování literatury s využitím programu Mendeley (FTK, 4.4.2017) 
• Citace Pro (Zbrojnice, 6.4.2017) 
• UPShare (CVT, 10.4.2017) 
• Implementace IS HAP na UP v roce 2017 (9.6.2017) 
• Medicínské informace pro knihovníky 2017: průvodce světem lékařských knihovníků 

– online kurz, 4 moduly (NLK, 6.–30.6.2017) 
• Konference Knihovny současnosti (Olomouc, 12.–14.9.2017) 
• Webinář WoS (3.,4.,18.,19.10.2017) 
• Mezinárodní seminář CASLIN 2017 (8.–12.10.2017) 
• Zpracování rešerší v rámci projektu Global Matrix 3.0 on Physical Activity for Children 

and Youth (FTK, 11–12/2017) 
 

Bc. Marie Lipusová 
vedoucí Knihovny FTK 

 

 

 

Knihovna Fakulty zdravotnických věd  
 
1. Knihovna Fakulty zdravotnických věd 

Knihovna Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého je oborová knihovna, která je 
úzce profilovaná na nelékařské zdravotnické obory vyučované na Fakultě zdravotnických 
věd.  Jejímu vzniku předcházelo založení Fakulty zdravotnických věd UP, vyčleněné 
z pracovišť nelékařských zdravotnických oborů Lékařské fakulty UP. Knihovna sídlí 
v dostavbě Teoretický ústavů LF a to ve studovně časopisů Knihovny Lékařské fakulty. 

2. Knihovnicko-informační služby 
Knihovnice se v období hlavních prázdnin pustily do svazování ročníků časopisů, včetně 
částečného začleňování darů časopisů do knihovny. Došlo také kontrole fondu a 
přeřazení zastaralých knihovních dokumentů do archivu. Knihovna Lékařské fakulty nám 
vyčlenila prostor, kde můžeme uložit již neaktuální literaturu fondu, včetně časopisů.  
Knihovna FZV poskytuje standardní knihovnicko-informační služby jako například 
výpůjčka knih nebo jejich prodlužování. V knihovně je kladen důraz na individuální práci 
s našimi uživateli. 
Studenty školíme v oblasti práce v knihovním katalogu UP – práce s kontem čtenáře, 
vyhledávání kvalifikačních prací. Studenti mají možnost objednat se na soukromou 
konzultaci, kde se s knihovníkem společně věnují specifickým problémům v oblasti 
vyhledávání relevantních informačních zdrojů, které využijí při tvorbě seminárních a 
závěrečných prací.  
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Knihovna se také věnuje akademickým pracovníkům, pro něž jsou vykonávány tyto 
odborné činnosti: tvorba odborných rešerší, školení v oblasti EIZ včetně informování o 
novinkách v EIZ na UP, ověřování dostupnosti plných textů, zpracování citačních ohlasů 
akademických pracovníků, ověřování pravosti časopisů a pořádaných konferencí, pomoc 
při publikační činnosti pracovníků (např. vyhledání vhodného časopisu pro publikování). 
V současné době přibyly požadavky na opravy citačních ohlasů autorů v databázích 
SCOPUS a WOS. Knihovna také pomáhá při tvorbě akreditačních spisů FZV a dokonce 
se knihovna podílela na tvorbě koncepce nového předmětu, který by chtěla FZV zařadit 
do svých výukových sylabů. 
Nadále si mohou uživatelé knihovny prohlížet edukační materiály studentů FZV, využívat 
počítače ve studovnách a využít studijní místa, kde je možnost své osobní notebooky 
připojit na internet. 

3. Knihovní fond 
Knihovní fond byl obohacen o 299 knižních jednotek. Nákup větší části knih byl 
financován ze získaných grantů akademických pracovníků Fakulty zdravotnických věd a 
následně mu byl přidělen status fondu příruční knihovny jednotlivých akademiků. KFZV 
také obdržela pár knižních darů. 

4. Statistiky 
- počet výpůjček: 3 233 (včetně prodloužení 5 775) 
- počet návštěvníků: 5 340 
- rešerše: 24 
- odborné konzultace: 71 studentů (56 hod), včetně akademických pracovníků 
- výuka: 177 studentů (32 hod) 
- využívání biblioboxu: - 
- scaneru: - 
- otevírací doba: 37,5 hod 
5. Personálie 

K žádným personálním změnám v roce 2017 nedošlo. 
6. Školení 

Knihovníky: 
Nedílnou součástí práce knihovnic je školení studentů v elektronických informačních 
zdrojích. Školení probíhá po domluvě s vyučujícími nebo studenty v knihovně případně v 
učebně FZV. Celkem proběhlo 20 takovýchto aktivit. Řadíme zde i exkurze Střední 
zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga. Dále se 
knihovna účastní na výuce studentů v těchto odborných předmětech vyučovaných na 
FZV: Seminář k bakalářské práci, Seminář k diplomové práci a Práce s odborným 
textem. Výuky se zúčastnilo celkem 147 studentů (hodinová dotace ve výuce celkem 23 
hodin).  Výuka je primárně zaměřena na rešeršní činnost a s ní související EIZ.  
Knihovníků: 
Knihovnice se zúčastnily těchto seminářů a školení: „Nové obzory ve vyhledávání na 
internetu“, „Nové platformy a přístupy a praxe v akvizici zdravotnických knihoven“, 
„Podpora doktorandů při zahájení akademické práce“.  
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Knihovnice Jana Barová se zúčastnila zahraniční služební cesty a to do nejstarší 
univerzitní knihovny v Bologni (Itálie). Jejím cílem bylo seznámení se s chodem této 
knihovny, jejich poboček a městské knihovny, se kterou tato univerzitní knihovna úzce 
spolupracuje. Jejich systém knihoven je odlišný. Knihovnice se v rámci své profese 
obohatila o mnoho nových zkušeností. Ve srovnání s knihovnou v Bologni má knihovna 
UP osobnější a individuálnější přístup ke svým uživatelům a poskytuje širokou nabídku 
elektronických informačních zdrojů.  

7. Akce 
Knihovna se zúčastnila ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd „Dne otevřených 
dveří UP“ a spolupracovala na přípravě a průběhu mezinárodní konference 
„Antropologické dny 2017“. 

8. Spolupráce 
Knihovna FZV úzce spolupracuje s Fakultou zdravotnických věd napříč všemi ústavy a 
v neposlední řadě spolupráce s recenzovaným nelékařským časopisem „Profese online“, 
který vydává Fakulta zdravotnických věd. Dále knihovna spolupracuje se Střední 
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pöttinga. 

9. Vize 
Knihovna by ráda měla své vlastní prostory. Fakulta zdravotnický věd plánuje výstavbu 
nové budovy pro potřeby fakulty. Knihovna vypracovala návrh na vzhled a funkčnost 
nové knihovny. 
 

Bc. Irena Voříšková 
vedoucí Knihovny FZV 
 
 

 

Knihovna  Lékařské fakulty 

1. Představení pobočky 
Všechny části KUP LF se nachází v nové dostavbě Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP, 
kam se knihovna přestěhovala ze starých Teoretických ústavů v roce 2013. Knihovna se 
skládá z půjčovny lékařské literatury, časopisecké studovny a rozsáhlého skladu, kde jsou 
uloženy převážně staré ročníky časopisů. Rok 2017 byl pro Knihovnu Lékařské fakulty ve 
znamení vzdělávání knihovníků a vzdělávání uživatelů a vylepšování prostředí knihovny. 

 
2. Knihovnicko-informační služby + novinky 
Knihovna LF zprostředkovávala klasické knihovnicko-informační služby jako elektronická 
výpůjčka absenčních knih, výpůjčka prezenčních knih, tisk dokumentů, kopírování, scanování, 
nabíjení ISIC karet, půjčování časopisů, přístup k internetu a databázím, je k dispozici 
studovna s volným výběrem literatury, volná studijní místa pro studium prezenčních knih a 
časopisů přímo v knihovně, dále studijní místa s dostupnými 66 počítači v chodbách a v atriu 
starých Teoretických ústavů, kdy byl celkový počet studoven 4 se 152 místy. V knihovně se 
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nachází 2 černobílé kopírovací stroje a jeden barevný stoj je k dispozici nonstop ve staré 
budově. 
Co se týká odborných činností, knihovna se soustředila zejména na zpracování tematických 
rešerší, vyhledávání plných textů článků a ověřování jejich dostupnosti, MVS aktivní i pasivní 
a MMVS, konzultace a školení v oblasti rešeršní činnosti, EIZ, databází, citačních ohlasů, H-
indexů, impakt faktorů a konzultace k problematice predátorských časopisů. Knihovna LF 
v průběhu roku spolupracovala s Oddělením vědy a výzkumu LF. 
V prostorách půjčovny lékařské literatury je k dispozici tzv. relaxační koutek pro studenty, který 
mohou studenti využít, jak k pohodlnému studiu, tak k odpočinku či setkávání. 
V roce 2017 se v prostorách Knihovny LF začaly prodávat propagační materiály Lékařské 
fakulty. 

 
3. Knihovní fond 

Knihovní fond KUP LF byl doplňován především z prostředků Lékařské fakulty UP a také 
z prostředků KUP. V roce 2017 se podařilo uskutečnit celkem 2 velké nákupy, průběžné malé 
nákupy a převod skript z Vydavatelství UP. Knihovní fond je doplňován také na základě 
požadavků studentů a akademiků dle studijních osnov. 
Knihovní fond je rozdělen do jednotlivých lékařských oborů.  
Knihovna nabízí celkem 256 titulů tuzemských i zahraničních časopisů (jak tištěná tak 
elektronická forma). Počet trvale uchovávaných svazků je 66 643. 
KUP LF měla na starosti doplňování fondu jak z prostředků LF, z jednotlivých grantů, jednak 
do samotné knihovny a dále také na jednotlivé ústavy a kliniky.  
Viz Grafy níže: 
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Akvizice KUP LF 2017 
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Akvizice – české a zahraniční 
 

 
 

 
V průběhu celého roku 2017 probíhalo rozsáhlé vyřazování opotřebovaných a starých knih, 
multiplikátů a knih neodpovídajícího zaměření a také časopisů. Celkem bylo vyřazeno celkem 
922 titulů knih a 1 120 čísel časopisů. 
Knihovna měla do května 2017 k dispozici brigádníka na výpomoc s vyřazováním. 
 
4. Statistiky 
Knihovna LF byla v roce 2017 otevřena 5 dní v týdnu v objemu 37,5 hodin týdně v době od 
8.00 – 15.30 hod. 

 
Počet návštěvníků 41 722 
Počet výpůjček 
(+prolongace) 

14 427 

Počet rešerší 18 
MVS pro naše uživatele 161 
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knihoven 

153 

MMVS 66 
Počet xerokopií 146 884 
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Využívání biblioboxu 
(počet knih za rok) 

918 

Počet odborných konzultací 25 
 

5. Personálie  
Knihovna LF má celkem 5 zaměstnanců. V roce 2017 měla knihovna k dispozici brigádníka, 
který vypomáhal především s rozsáhlým vyřazováním literatury. 

 
6. Vzdělávání 
a. knihovníky – zaměstnanci KLF provedli celkem 20 vzdělávacích akcí, školení, konzultací 

a exkurzí. Konzultace a školení byly provedeny v oblasti elektronických informačních 
zdrojů, databází, vyhledávání v databázích, rešeršní činnost, citování, problematika 
predátorských časopisů a publikování, impakt faktorů, citačních ohlasů, H-indexů a jiných 
odborných věcí spojených s oborem. 

Dále byly uskutečněny 3 úvodní kurzy pro české i zahraniční studenty 1. ročníků. 
V rámci úvodních kurzů bylo proškoleno asi 400 studentů Všeobecného lékařství i 
Zubního lékařství a zahraniční studenti oborů General Medicine a Dentistry. 
 

b. knihovníků –  
- Mgr. Veronika Kopečná – 2x účast na setkání Konzultační skupiny REGLEK – NLK, 

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Exkurze do nové Univerzitní 
knihovny SLU v Opavě, seminář Úvod do práce s grafickými editory – Prahy, seminář 
Informační zdroje z oblasti zdravotnictví - Praha, seminář Specifika vyhledávání v různých 
medicínských databázích, seminář Právní základ pro akademické knihovny – Brno, 
seminář Volně dostupné online nástroje pro knihovníky – Praha, seminář Nové platformy, 
přístupy a praxe v akvizici zdravotnických zdrojů, seminář Jak na propagaci aneb aby se 
o knihovně vědělo víc, seminář IVIG – Praha. Konference Inforum, konference Bibliotheca 
academica, konference Knihovny současnosti – Olomouc. Školení rešerše, Citace PRO, 
webináře WoS, online kurz NLK. 

- Ivana Šlachtová – seminář Nové trendy v MVS, informace o systému VPK a nově 
připravované platformě Získej II. - Praha 

- RNDr. Dana Šubová, Ph.D. – seminář Úvod do práce s grafickými editory – Praha, seminář 
Specifika vyhledávání v medicínských databázích – Praha, seminář Nové obzory ve 
vyhledávání na internetu – Praha, seminář Nové platformy, přístupy a praxe v akvizici 
zdravotnických zdrojů – Praha, seminář Volně dostupné online nástroje pro knihovníky- 
Praha. Školení rešerše, Citace PRO, webináře WoS, online kurz NLK. 

- Daniela Smolíková – školení Rešerše, Online kurz NLK. 
 

7. Akce pořádané knihovnou 
Účast na Dni otevřených dveří UP. 
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8. Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty 
KLF je členem konzultační skupiny Reglek, v rámci tohoto členství se vedoucí knihovny 
pravidelně účastnila schůzek skupiny. 

 
9. Vize 
Knihovna bude nadále sloužit studentům, akademickým pracovníkům a lékařům jako klasická 
informační instituce, bude zastávat roli v oblasti informačního vzdělávání a v odborných 
činnostech, ale také by měla být místem, které studenti či zaměstnanci vyhledávají pro 
setkávání či relaxaci. Knihovna by měla nadále úzce spolupracovat s Lékařskou fakultou. 

 
Mgr. Veronika Kopečná 
vedoucí KUP LF 

 
 
 

Knihovna Přírodovědecké fakulty 
 
Představení pobočky 
Knihovna PřF je součástí Knihovny Univerzity Palackého a sídlí ve dvou objektech. Na adrese 
17. listopadu 12, v budově PřF na Envelopě, je umístěn fond zejména z oborů chemie, 
geologie, geografie, geoinformatiky, rozvojových studií, fyziky, optiky, matematiky a 
informatiky. Pobočka v areálu biologických oborů v Olomouci-Holici, na adrese Šlechtitelů 11, 
pokrývá především oblasti botaniky, biochemie, buněčné biologie a ekologie. 
Rok 2017 představoval pro Knihovnu PřF především pokračování spolupráce s fakultou, byly 
získány nemalé finanční prostředky z děkanátu PřF. 
Jelikož je knihovna v současné době dobře vybavena, nebyly třeba žádné velké investiční 
akce.  
 
Knihovnicko-informační služby 
 Knihovna PřF zprostředkovávala klasické knihovnicko-informační služby jako elektronickou 
výpůjčku absenčních knih, výpůjčku prezenčních knih, tisk dokumentů, kopírování, scanování, 
nabíjení ISIC karet, půjčování časopisů, přístup k internetu a databázím. Ve studovně na 
Envelopě je k dispozici 87 studijních míst, ve studovně v Holici 43 studijních míst. Studovna 
na Envelopě má otevřeno 43 hodin týdně, studovna v Holici 40 hodin týdně.  
Realizováno bylo celkem 21 363 absenčních výpůjček. Počet xerokopií byl 79 817, což je o 4 
889 méně než v roce 2016. Studenti v obou knihovnách velkou měrou využívají také scannery. 
 
Knihovní fond 
Výše rozpočtu knihovny PřF pro nákup knih a časopisů byla 400 000,- Kč. V roce 2017 bylo  
zakoupeno 1 552 titulů knih v hodnotě 576 258 Kč. Z toho grantové nákupy činily  284 272 Kč, 
nákupy kateder 195 080 Kč a nákupy z prostředků Knihovny PřF 96 906 Kč.  
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Ve stejném období bylo zakoupeno i 60 titulů časopisů v hodnotě 318 036 Kč. Z toho nákupy 
kateder 85 940 Kč, nákup časopisu Science z prostředků Knihovny PřF 232 096 Kč. 
V roce 2017 pokračoval pokles nákupu z grantových prostředků. Řada starších grantů byla již 
vyčerpána a nové granty se objevují v menší míře. Z  projektu „Efektivní adaptace začínajících 
učitelů na požadavky školské praxe“, na kterém spolupracují Přírodovědecká a Pedagogická 
fakulta UP, bylo zakoupeno 81 knih v hodnotě 38 000 Kč. Rozsáhlejší nákupy knih učinila 
Katedra informatiky, která zakoupila knihy v celkové hodnotě 69 000 Kč a Katedra zoologie a 
ornitologická laboratoř v hodnotě 45 729 Kč. 
Studenti mají možnost oslovit knihovnu s požadavkem na koupi titulu, čehož bylo několikrát 
využito.  
 

Akvizice knih v roce 2017 
 
Druh akvizice - knihy Kč 
Grantový nákup  284 272 Kč 
Nákup z prostředků kateder 195 080 Kč 
Knihovna PřF    96 906 Kč 
Celkem 576 258 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 

284 272

195 080

96 906

Grantový nákup

Nákup z prostředků kateder

Rezerva děkana
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Akvizice časopisů v roce 2017 
 
Druh akvizice - časopisy Kč 
Nákup z prostředků 
kateder 

 85 940 Kč 

Knihovna PřF - čas. Science  232 096 Kč 
Celkem 318 036 Kč 

  
 
 
 Statistika 
 

Počet návštěvníků knihovny 39 560 
Počet studijních míst 130 
Počet počítačů 17 
Počet absenčních výpůjček 21 363 
Počet svazků (knihovna) 40 383 
Počet xerokopií  79 817 
Počet vzdělávacích akcí 2 
Počet vrácených knih do biblioboxu 2003 

 
Personálie 
 
Knihovna PřF pracovala ve složení Svatava Huňková a Michaela Vepřeková na Envelopě,   
Marek Boháč a Pavla Žáčková v Holici. Od 1. 9. 2017 nastoupila na Envelopu Katarzyna 
Kvapilíková.  

232 096

85 940

Čas. Science

Nákup z prostředků kateder
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Vzdělávání 
a/ knihovníky:  
Na Katedře geoinformatiky proběhla vzdělávací akce pro 30 studentů ve dvou blocích. 
Studenti se seznámili s fondem Knihovny PřF, se souborným katalogem a dalšími službami 
Knihovny Univerzity Palackého. Část školení byla věnována elektronickým informačním 
zdrojům zaměřeným na oborové databáze. Na závěr vypracovali studenti několik zadaných 
otázek, které ukázali, zda se v EIZ orientují. 
 
b/ knihovníků:   
Během roku se všichni zaměstnanci zúčastnili několika odborných školení a jazykových kurzů. 
 
Mgr. Katarzyna Kvapilíková: seminář Google nejen vyhledávač - Krajská knihovna Jiřího 
Mahena ve Zlíně, zahraniční studijní stáž v Knihovně Západolondýnské univerzity, 
konference Knihovny současnosti, Olomouc, seminář Bezpečnost v online prostředí, Praha, 
konference Bibliotheca Academica, Brno 

Mgr. Michaela Vepřeková: školení SAP, PřF Olomouc, školení E-zdroje, seminář Volně 
dostupné online nástroje pro knihovníky, seminář Metodika rešerše, školení Citace Pro, KUP 
Olomouc, e-learningový kurz Medicínské informace pro knihovny 2017: průvodce světem 
lékařských knihovníků, NLK Praha, seminář Biblioterapie knihoven, VKOL Olomouc, online 
školení WoS Core Collection. 

Bc. Pavla Žáčková: e-learningový kurz Knihovnické angličtiny, KISK MU Brno 

 
Akce, účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty 
Během roku knihovnu navštívilo několik skupin středoškolských zájemců o studium, společně 
s průvodci z kateder geografie a rozvojových studií. V září se uskutečnila akce k zahájení 
akademického roku s názvem MEET UP, na kterou knihovnice připravily drobné upomínkové 
předměty. V listopadu 2017 proběhla historicky první diamantová promoce na Přírodovědecké 
fakultě. Při této příležitosti se absolventi podívali i do knihovny, kde se zúčastnili 
komentovaných prohlídek. 
 
Vize 
Do budoucna je důležité prosazovat, aby se informační gramotnost stala povinnou součástí 
výuky u všech oborů. Dobré povědomí o knihovně a jejích službách studentům ulehčuje 
studium a umožňuje efektivní práci s informačními zdroji.  

 
Mgr. Michaela Vepřeková  
vedoucí Knihovny PřF 
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Knihovna Právnické fakulty UP 2017 
 
V roce 2017 došlo v Knihovně PF k personální změně. V červenci odešla na mateřskou 
dovolenou vedoucí knihovny  paní Sylvie Sommerová a na její místo nastoupila Jaroslava 
Davidová. 
 
Knihovnicko- informační služby 
Kromě poskytování standardních knihovnicko-informačních služeb se pracovníci na začátku 
nového semestru převážně věnovali studentům prvních ročníků UP –  seznámení 
s vyhledáváním v el. katalogu, s kopírováním, tisky, skenováním, nabíjením karet na ISIC, 
s přístupem k internetu a databázím,  kontem čtenáře.   
V průběhu roku 2017 navštívilo knihovnu 19 798 uživatelů, realizováno bylo 12 299  
absenčních a 203 prezenčních výpůjček (evidovaných u pultu).   
Pro kopírování a tisk uživatelé používají 2 samoobslužné kopírky, které umožňují, mimo 
klasického kopírování,  bezplatně skenovat dokumenty a poslat si je do vlastního e-mailu. 
Bylo zaznamenáno 53 385 tisků a kopií. Knihovna slouží také jako místo pro nabíjení kreditů 
ke kopírování a tisku. Z dlouhodobého hlediska se počet kopírování a tisků mírně snižuje, ale 
zvyšuje se počet skenování.  Pro uživatele je k dispozici 44 studijních míst a 13 počítačů.  
 
Fondy knihovny 
Také v roce 2017 Knihovna PF získala z rozpočtu fakulty částku 400.000,- Kč na nákup knih 
a časopisů. Bylo zakoupeno  313 monografií (204.507,- Kč), 67 titulů periodik (55 českých a 
12 zahraničních v celkové hodnotě 190.127,- Kč). Dále evidujeme 22 titulů periodik  (18 
českých a 4 zahraniční) docházející do knihovny jako dary. 
Bylo zaevidováno 537 knih z nákupů na katedrách, grantů a darů v celkové hodnotě 744 870 
Kč.  
V elektronickém katalogu se nachází 3 534 kvalifikačních prací (KP) naší fakulty v papírové 
podobě a také online. Papírovou podobu kvalifikačních prací (KP) od roku 2015 již 
nezpracováváme. Další možností je vyhledávání KP v databázi kvalifikačních prací UP přes 
Portál UP.  
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 požadována uživateli knihovny PF. V roce 2017 bylo zkatalogizováno 
970 článků. Mezi nejvíce excerpovaná periodika patří: Právní rozhledy (67), Acta Iuridica 
Olomucensia (35), Právo a rodina (40) Právník (38), Justičná revue (27)  
V roce 2017  se nacházelo  21 591 knihovních jednotek a 3 859 svazků časopisů umístěných 
ve studovně a také ve skladu.  
 
Elektronické zdroje 
Knihovna PF nadále umožňuje přístup k elektronickým zdrojům UP a zejména k oborově 
zaměřeným databázím Beck-online, ASPI a Codexis poskytuje individuální uživatelskou 
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podporu. Pro studenty a zaměstnance je nainstalován Codexis a ASPI na 13 počítačích 
v knihovně. 
Ze zahraničních zdrojů jsme měli k dispozici 2 kolekce databáze Hein-online. Kolekci 
právnických časopisů Law Journal Library, která obsahuje asi 1800 titulů, z nichž cca 85 % je 
v plném textu a také Kluwer Law International Journal Library, kde je k dispozici 23 předních 
právnických časopisů s plnými texty. Poslední tři ročníky jsou pouze indexovány.  
Další oborovou databází je Kluwer Arbitration, která je k dispozici od r. 2015. 
 
Školení a jiné akce s naší účastí 
Tradiční školení pro studenty  PF probíhalo od září do listopadu. V roce 2017 proběhlo 16 
„úvodních školení“ s účastí 189 studentů. Toto školení je bodovým bonusem předmětu Úvod 
do studia na PF. Seznamuje studenty s fondem knihovny PF, katalogem knihovny a dalšími 
službami KUP. Část školení je věnována elektronickým informačním zdrojům zaměřeným 
především na oborové databáze. Zkvalitnit tyto služby nám pomohl nový dataprojektor 
s plátnem, který jsme získali od fakulty. 
 
V září se konal v aule Právnické fakulty UP 25. ročník konference Knihovny současnosti  
pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a hejtmana Olomouckého kraje 
Ladislava Oklešťka. 
Mottem konference bylo: "Zelená knihovnám" s podtitulem: "Tvoříme knihovny jako otevřený 
prostor." 
 
V červnu  proběhl v Bratislavě tradiční 20. ročník Setkaní knihovníků právnických fakult a 
dalších spřízněných institucí. Setkání trvalo 3 dny.  
Knihovníci se seznámili s prací knihovníků Knihovny PF a FF Univerzity Komenského v 
Bratislavě, Parlamentní knihovny Národní rady SR, Univerzitní knihovny v Bratislavě a 
navštívili Kancelář veřejného ochránce práv ombudsmanku prof. JUDr Márii Patakyovou, 
PhD. 
 
V květnu  školení ASPI pořádané VK Olomouc 
V březnu a v listopadu školení na práci s citacemi a citačním manažerem Citace PRO, 
pořádané Knihovnou UP  
V březnu školení prostředí UPShare, pořádané CVT 
V březnu kurz Základní práce s digitální knihovnou KRAMERIUS pořádaný Vědeckou 
knihovnou v Olomouci 
 
Personálie 
Knihovna PF UP pracovala v sestavě: Milena Grichová, Jaroslava Čunderlová, Sylvie 
Sommerová. V červenci  nastoupila na mateřskou dovolenou paní Sylvie Sommerová. Na její 
místo, po dobu mateřské a rodičovské dovolené, nastoupila Jaroslava Davidová.  
 
Jaroslava Davidová 
vedoucí Knihovny PF                                                                                                                                                     
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