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Knihovna UP v roce 2018 a co se podařilo: 

 

Pohled ředitelky KUP 

 

 

Ústřední knihovna Zbrojnice: 

Oddělení bibliografických – informačních služeb 

Oddělení doplňování fondu 

Oddělení zpracování fondu 

Oddělení výpůjčních služeb a ochrany fondu 

 

 

Oborové knihovny: 

Britské centrum 

Oborová knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty 

Oborová knihovna Fakulty tělesné kultury 

Oborová knihovna Fakulty zdravotnických věd 

Oborová knihovna Lékařské fakulty 

Oborová knihovna Přírodovědecké fakulty 

Oborová knihovna Právnické fakulty 
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KUP 2018 – co se podařilo  

 
 
Knihovní fond  

 

byl rozšířen, zkvalitněn a aktualizován v celé KUP díky značně navýšenému objemu financí 

na nákup knih, časopisů, e-books (rozpočet KUP, dotace Ol. Kraje, projekt ROSTU – rozvoj 

studijního prostředí). 

 

Finanční otázky 

 

Vedení UP schválilo nový mzdový předpis a všichni zaměstnanci KUP si po mnoha letech 

výrazně polepšili; zvýšený odvod financí na sociální fond umožnil následně zvýšit příspěvek 

na penzijní či životní pojištění; díky dotaci z UP mohla KUP poprve ve své historii přistoupit 

v říjnu k příspěvku na stravování jak v menze UP, tak na stravenky; rok 2018 tak byl pro KUP 

rokem finančního narovnání. 

 

Personální záležitosti 

 

Knihovna se vyrovnávala se zátěžovými situacemi zabezpečení provozu, kdy na 

mateřské/rodičovské dovolené je v roce 2018 celkem 13 našich kolegyň/maminek. 

 

Organizační záležitosti 

 

Přestěhování Britského centra do Zbrojnice (03/2018) mimo jiné zvýšilo počet návštěvníků; 

BC díky prostorám Zbrojnice a novým možnostem stále rozšiřuje své služby a činnosti. 

Registrace do Britského centra KUP od 1.9.2017 zdarma pro všechny na UP (dříve 400,- Kč). 

 

Bylo zrušeno nefunkční oddělení automatizace jako celek; na nezbytnou pozici systémového 

knihovníka – správce aplikací – byl přijat nový zaměstnanec. Správu serverů od KUP převzalo 

CVT a pomohlo při zapracování nového IT pracovníka KUP a s hladkým přechodem do nového 

režimu zabezpečení servisu IT. Vše proběhlo hladce a nový správce aplikací vedle své běžné 

práce na údržbě a fungování knihovnického programu ARL postupně řeší stará nesplněná 

zadání.  

 

Došlo ke sloučení oddělení ochrany fondu a oddělení výpůjčních služeb Zbrojnice. 

Předpoklady, které k tomu vedly, se naplnily; a to zastupitelnost, úspora pracovníků, hladká 

komunikace mezi pracovníky nyní už jednoho oddělení, bezproblémové zajištění služeb 

recepce a skladu. 

 

Odborné činnosti 

 

První rok udržitelnosti projektů VaVPI a EIZ přes CzechELib s 50% dotací byl opět hodně 

náročný z hlediska administrativního; vše se podařilo zařídit, objednat a podepsat včas. 
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Retrokatalogizace jako služba +: v r. 2018 pro KAS, KDU, Archiv UP, FF, PedF, FTK (sbírky 

Togner, Tigrid, Richterova knihovna, Skautská knihovna, PdF knihovna pro uživatele se 

speciálními nároky, Asian library, zkatalogizování celého fondu AUP) 

Projekt Obálky.cz – dotažení skenu obálky ke knihám v katalogu. 

 

Inovace katalogizačního zobrazení v online katalogu. 

 

Zasílání záznamů do SK ČR automatizovaně. 

 

Obsahová analýza knihovních jednotech ve skladech Zbrojnice. Vyřazeno 20.000 starých 

nepůjčovaných knih. Kontrola funkčnosti 48 ročníků AFO i fondů z oborových knihoven, 

videokazet a DVD jako příprava pro možný projekt digitalizace. 

 

Výuka, školení, semináře 

 

Infolekce pro první ročníky na fakultách, na LF v AJ 

Celotýdenní akce na propagaci EIZ: „I love EIZ“ napříč všemi pobočkami i Zbrojnicí 

Školení na Citace.pro 

Školení EIZ pro UP 

Výuka informační gramotnosti na FF pro doktorandy – předmět s 5 kredity 

 

Mimořádné 

 

EUA evaluace (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_evropsk%C3%BDch_univerzit, 

https://eua.eu/) vyhodnotila po rozhovorech za účasti H. Sedláčkové, ředitelky KUP, D. 

Skoupila, ředitele CVT a J. Pospíšila, vedoucího CŽV, Knihovnu UP jako „very good library“. 

 

01-02/2018 proběhla mimořádná inventarizace Zbrojnice pod vedením vedoucího interního 

oddělení auditu a kontroly, ing. Křížky. Veškerý majetek byl dohledán, převeden, případně 

navržen k odpisu k datu řádné inventarizace v 09/2018 a nebyla shledána žádná ztráta. 

Interním příkazem ředitelky KUP byly zpřísněny kontroly inventarizace, převodů a odpisů. 

 

Proběhla rovněž mimořádná kontrola ze strany Krajské hygienické stanice v Olomouci. Šetřila 

anonymní udání na stav hygieny v KUP a neshledala naprosto žádná pochybení. 

 

Studovny, rekonstrukce, vybavení 

 

Časopisecká studovna Zbrojnice rekonstruovaná na tzv. „common space“ – akustická křesla 

a pohovky z projektu ROSTU, odpočivné pódium s kobercem, polštáři, sedacími vaky, 

počítačové hnízdo, tiskárny, zásuvky a datové připojení - multifunkční prostor i pro výstavy, 

besedy. 

 

Studovna Zmijozel v 1.p. Zbrojnice nově vybavena mimořádně kvalitními kobercovými čtverci, 

dvěma novými křesly a polštáři. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_evropsk%C3%BDch_univerzit
https://eua.eu/
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Renovace marmolea přízemí Zbrojnice, časopisecké studovny, 2. patra chodeb. 

 

Koberce do kanceláří přízemí Zbrojnice (levná varianta místo renovace marmolea, zateplení). 

 

Nové žaluzie do výpůjčních sálů Zbrojnice (projekt ROSTU). 

 

Doinstalována táhla větracího systému pro výpůjční sály Zbrojnice. 

 

 

Vybavení technikou pro studenty 

 

3 nové AP wi-fi v přízemí a 1. patře Zbojnice. 

 

Nové počítače pro studenty do celé KUP – do počítačové učebny Zbrojnice, do počítačového 

hnízda časopiseckého sálu Zbrojnice, do všech výpůjček KUP z projektu ROSTU. 

 

Charging points (nabíjecí kiosky v celé KUP) z projektu ROSTU. 

 

Propagace 

 

Zhotovena Virtuální prohlídka Zbrojnice ve 3D + umístění na Mapy Google Street. 

 

Velký pokrok nastal s rozhodnutím UP o přijetí nového grafika OK pro FTK, jehož služby KUP 

rovněž využívá – to přineslo nové infomateriály, aktualizace stávajících brožur KUP, nové 

záložky, příspěvky do TV, plakáty pro akce BC, popisky atd.  

 

Stav sociálních sítí 

 

Instagram s 1.030 sledujícími.  

Facebook s 7.490 sledujícími. 

 

Stálé služby 

 

KUP disponuje čtyřmi venkovními biblioboxy (Zbrojnice, FTK, PřF, LF) a přibyl ještě jeden 

vnitřní box v noční studovně Zbrojnice pro vracení prezenčních výpůjček do noční studovny. 

 

Půjčování prezenčních knih do noční studovny. 

 

Půjčování flash disků, nabíjecích šňůr, deštníků, špuntomaty, online ztráty a nálezy, deskové 

hry, koulí pro hřiště pétanque. 

 

Vybrané akce KUP 

 

Autorské čtení Michala Sýkory v Konviktu (společně s KMOL a VKOL) 

Prodejní výstava dětských kreseb pro barevné vybavení Dětské kliniky FNOL 
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Dětská vánoční dílnička v Britském centru 

2. knihovnický turnaj v pétanque (KUP + VKOL + KMOL) 

Kniholky ve Zbrojnici 

Výstava fotografií k bezdomovectví a akci Noc venku 

Výstava tabulí komiksů k roku 1968 

Výstava v rámci Festival Olmutzer Kulturtage 

100 let Československa 

Výstava odborné zahraniční literatury ve Zbrojnici 

Výstava Retrospektiva: Milena Jesenská,  

Výstava k 50. výročí okupace 1968 

 

Zapojení do akcí UP 

 

DOD, Absolvent, Meet UP, Noc venku, Majáles, Živá knihovna, Dny dobrovolnictví v KUP, 

Vánoce pro všechny.  

 

Zapojení do akcí města, regionu a celorepublikových 

 

Dny evropského dědictví, Noc kostelů, Muzejní noc, Večerní čtení, Den válečných veteránů - 

Paměť národa, Noc literatury  

 

 

        

Mgr. Helena Sedláčková 
ředitelka KUP 
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Oddělení bibliograficko-informačních služeb (BIS)  

 
Elektronické informační zdroje (EIZ)  

 

CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje 

https://www.czechelib.cz/cs/  

Vzhledem ke konci realizace některých projektů k 31. 12. 2017 se UP zapojila do projektu 

CzechELib, který na období 2018 – 2022 zajišťuje přístup do vybraných databází. Zdroje, které 

jsou tímto projektem podpořeny, získávají dotaci EU 50 – 70%. Potřebné smlouvy byly 

podepsány a vše úspěšně běží. 

 

Projekty OP VaVpI  

I v roce 2018 pokračovala 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.  

 

Všechny zdroje z projektů OP VaVpI jsou zabezpečeny na období udržitelnosti od 1. 1. 2018 

do 31. 12. 2019, od r. 2020 budou vybrané pokračovat dále v rámci projektu CzechELib. 

 

V programu VISK 8/A Informační zdroje, který realizuje Národní Knihovna ČR, každoročně 

obnovujeme přístup do mediálních databází Anopress a PressReader. 

 

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 2018 byla vytvořena nová záložka 

Citace, kde mají studenti a zaměstnanci k dispozici informace k citování a citačním 

manažerům. Probíhala také příprava na upgrade na novou responzivní verzi. U většiny zdrojů 

se během roku podařilo nastavit připojení mimo síť UP přes tzv. Shibboleth, kdy se jednoduše 

studenti či zaměstnanci přihlásí do databáze pomocí svých údajů jako do Portálu UP. 

 

Aktivita na webu byla sledována pomocí Google Analytics.  

https://www.czechelib.cz/cs/
http://ezdroje.upol.cz/
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Graf návštěv za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018: 
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Přehled nejvyužívanějších titulů časopisů (dle Reportu JR1):  
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Přehled nejvyužívanějších databází (dle Reportu DB1): 

 
 

 

Rešeršní a adresné informační služby  

 

Pro zájemce z řad uživatelů kategorie A bylo zpracováno 16 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 2018 bylo celkem zasláno 

953 emailů.  

V průběhu roku bylo poskytnuto 34 osobních individuálních konzultací do 30 minut a 66 

konzultací v délce trvání nad 30 minut, 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 
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prostřednictvím vzdáleného přístupu, rozšiřováním EIZ v rámci připravovaných projektů atd. 

Těchto dotazů bylo 81.  

 

Personálie 

 

V tomto roce nedošlo k žádným změnám a chod obou oddělení je zajišťován celkem šesti 

zaměstnankyněmi. Ty se stále odborně vzdělávají v různých kurzech, seminářích a na 

konferencích (Inforum Praha, IVIG, NASIV Brno, Bibliotheca Academica Plzeň, CDPDL Čína, 

knižní veletrh Frankfurt nad Mohanem).  

 

Meziknihovní výpůjční služba  

 

Aktivní MVS  

Celkový počet požadavků od čtenářů …………………………………………    875 

Počet objednávek do tuzemských knihoven ………………………………….       521 

z toho vyřízených výpůjčkou ……………………………………………………            328 

z toho vyřízených tištěnou kopií ………………………………………………..            193 

Počet nevyřízených požadavků ……………………………………………...…            354*  

* z tohoto počtu nebylo 246 dokumentů nalezeno v českých knihovnách (a následně 

objednáno prostřednictvím mezinárodní MVS) a zbývajících 108 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 

 

Pasivní MVS  

Celkový počet požadavků od tuzemských knihoven …………………….......           229 

z toho vyřízených výpůjčkou ……………………………………………...........           149 

z toho vyřízených tištěnou kopií …………………………………………..........            24 

Počet nevyřízených požadavků ………………………………………………...            56*  

* 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 …………………………………………   246 

       z toho celkový počet objednávek odeslaných do VKOL …………..   228 

z toho vyřízených výpůjčkou ………………………………………   167 

z toho vyřízených tištěnou kopií ……………………………………  61  

z toho vyřízených prostřednictvím SUBITO ………………………………   18  
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Vzdělávací aktivity 

 
V roce 2018 jsme uspořádali 1. ročník akce Týden s EIZ aneb I love e-zdroje (v 

termínu 19. 2. – 23. 2. během akademického týdne UP). Zájemci mohli přijít do Zbrojnice nebo 

na některou z poboček Knihovny UP, kde dostali informace k e-zdrojům a drobné propagační 

materiály. Počet přímých účastníků, které jsme touto novou cestou oslovili, se pohybuje okolo 

350 osob. O této akci byl také přednesen příspěvek na konferenci INFORUM v Praze, článek 

vyšel i ve sborníku: https://www.inforum.cz/cs/sbornik/  

V jarním a 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 

745 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 dvakrát za semestr. Nově jsme se také zapojili do kurzů Odd. dalšího 

vzdělávání pro zaměstnance UP a v zimním semestru uspořádali dva kurzy Elektronické 

informační zdroje v programu celoživotního vzdělávání (14 účastníků).  

Byl vytvořen i e-learningový kurz přímo pro naše knihovníky v prostředí Moodle: 

Elektronické informační zdroje pro KUP, do kterého se přihlásilo 25 zaměstnanců. Spuštěn 

byl 1. října a ukončen 13. ledna 2019. Na výbornou jej splnilo 9 knihovníků, dalších 9 také 

úspěšně absolvovalo, všichni dostali certifikát z odd. BIS.  

 

 

 

Mgr. Romana Applová 

vedoucí oddělení BIS 

 

 

 

 

 

 

https://www.inforum.cz/cs/sbornik/
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Oddělení doplňování fondu 

 

V roce 2018 jsme čerpali ze tří finančních zdrojů. Prvním z nich byl rozpočet Knihovny UP, 

ze kterého jsme čerpali 540 000,-. Snížení čerpání z rozpočtu knihovny oproti předchozím 

rokům, bylo zapříčiněno projektem OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“, ve 

kterém byly alokovány i zdroje na nákup tištěných a elektronických knih. Z tohoto projektu 

jsme čerpali následovně: 

LWW Classic Book Collection – 257 047,- 

Oxford Handbooks Online – 1 060 672,- 

e-knihy IOP – 341 321,- 

e-knihy EBSCO – 219 368,- 

e-knihy Proquest – 275 842,- 

tištené knihy – 1 549 556,- 

 

Celkem – 3 703 806,- 

Naše spoluúčast – 185 190,- 

 

Akvizice tištěných i elektronických knih probíhala ve spolupráci s pracovníky na fakultách a 

byl tak doplněn fond nejen knihovny ve Zbrojnici, ale tak fakultních knihoven. 

Třetím zdrojem čerpání finančních prostředků byla, stejně jako v předchozích letech, dotace 

z Olomouckého kraje ve výši 400 000,- Tato částka byla využita k nákupu tištěných knih. 

Celkově tak v loňském roce byly pořízeny tištěné knihy za cca 2 500 000,- a elektronické 

knihy za cca 3 700 000,- Kč. 

 

Akvizice periodických dokumentů 

 

I v roce 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele zahraničních časopisů. Oproti 

předchozím rokům byla zakázka vypsána pouze na 1 rok a byla řešena kupní smlouvou. 

Vysoutěžena byla částka 3 634 407,9 zakázku získala opět firma Suweco. Za předplatné 

českých periodik byla utracena částka 398 247,-. 

I v roce 2018 jsme využili daru Dr. Filipa, který nám uhradil předplatné periodik Time a Der 

Spiegel. 

 

Personální změny 

 

Ani rok 2018 se neobešel bez personálních změn. Adriana Hubáčková přešla do Oddělení 

katalogizace a agendu předplatného českých časopisů převzala Petra Rosípalová, která se 

rychle zorientovala a činnost oddělení tak nebyla nijak omezena. 

 

 

 

Mgr. Antonín Pokorný 

Vedoucí Oddělení doplňování fondu 
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Oddělení zpracování fondu 

 
Krátké představení oddělení a novinky 

 

Oddělení zpracování fondu zpracovává knižní i speciální dokumenty (elektronické 

zdroje, hudebniny, kartografické dokumenty, zvukové záznamy a videozáznamy), pro všechny 

fakulty Univerzity Palackého (viz grafy) a také pro jednotlivá pracoviště Univerzity Palackého 

a některé katedry. V roce 2018 to byly Archiv UP, Katedra asijských studií, Katedra 

germanistiky a Richterova knihovna. 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 ze 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. Všichni katalogizátoři také vytváří 

a doplňují personální autority, které potřebují použít do zpracovávaných dokumentů, a 

supervizorka takto vytvořené autority reviduje a zasílá do souboru Národních autorit ČR. 

Vedoucím oddělení Jiří Škrobák je zároveň jmenným redaktorem katalogu, tudíž je 

garantem jmenného zpracování dokumentů. 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. Redaktoři sledují metodiku 

Národní knihovny ve své oblasti, jsou členy Pracovních skupin NK, a školí a informují ostatní 

katalogizátory. Lenka Trojanová je pak supervizorkou personálních autorit, sleduje změny 

v této oblasti a informuje ostatní katalogizátory. Pavla Lžičařová vytváří korporativní autority, 

které po supervizi taktéž zasíláme do souboru Národních autorit ČR. Jiří Škrobák se také 

věnuje stavění fondu ústřední knihovny, spravuje systém signatur, věnuje se aktualizaci 

signatur a provádí jejich změny. 

Pokračuje i spolupráce s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Dokumenty potřebné ke studiu 
zapracovává nadále do katalogu Simona Uherková. Zpřístupní je tak oprávněným uživatelům. 

 
Statistiky 

 

 Na rok 2018 byl Pavle 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 5.954 jmenných autorit. 

 

 V roce 2018 bylo v rámci zpracování dokumentů v oddělení OZF vytvořeno, 

zrevidováno a zasláno do souboru Jmenných autorit ČR 2.228 jmenných 

a  korporativních autorit. Celkově jsme od roku 2009, kdy naše knihovna zakoupila 
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systém ARL a začala pracovat ve formátu Marc21, přispěli ke konci roku 2018 do 

souboru Národních autorit ČR počtem 11.333 nových autorit. 

 

 V roce 2018 byly zaslány do souboru Věcných autorit ČR 3 návrhy 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 Archivu UP, z CVNML při Katedře germanistiky, z Richterovy 

knihovny na Konviktu, a také z Katedry archeologie). V rámci tzv. fakultní registrace FF 

jsme v roce 2018 zpracovali 2.854 titulů. 

 

 V roce 2018 jsme zaslali do Souborného katalogu ČR 2.529 nových záznamů 

dokumentů, a tím jsme navýšili celkový počet námi zaslaných nových záznamů 

na 44.600. 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 2018 přijato do Souborného katalogu ČR 92.171 záznamů. 

V roce 2018 to bylo 7.594. 

 

 V roce 2018 jsme pokračovali s aktivní spoluprací s projektem ObalkyKnih.cz. Během 

roku 2018 jsme jako celá Knihovna UP naskenovali a odeslali celkem 29.176 stran u 

11.950 různých dokumentů (v roce 2017 to bylo 6.615 stran u 2.177 dokumentů), což 

nás zařadilo na druhé místo v pořadí dle počtu naskenovaných stran v rámci celé 

České republiky. Před námi zůstala jen Jihočeská vědecká knihovna v Českých 

Budějovicích, která je správcem a zakladatelem celého projektu.  

 

 Během roku 2018 jsme také zkatalogizovali 996 e-knih, které jsme tímto napojili na 

věcné rejstříky a usnadnili tak uživatelům jejich vyhledávání. 

 

Personálie 

 
V roce 2018 odešla na mateřskou dovolenou Simona Uherková a jako zástup 

se od  1. června stal vedoucím Jiří Škrobák. Zároveň od 1. července nastoupila do  Oddělení 

zpracování fondu Adriana Hubáčková, která přešla z Oddělení akvizice.  

 
Vzdělávání 

 

 Jiří Škrobák, Tatiana Krejzová a Lenka Trojanová vyškolili novou pracovnici Adrianu 

Hubáčkovou ve jmenné a věcné katalogizaci a v oblasti tvorby osobních autorit. 

 Lenka Trojanová pokračovala ve studiu magisterského programu Informační studia a 

knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. 

 Simona Uherková absolvovala v rámci Celoživotního vzdělávání UP kurz Představení 

Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb. 
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 Pavla Lžičařová a Jiří Škrobák se zúčastnili v září 2018 konference Knihovny 

současnosti.  

 Pavla Lžičařová absolvovala v rámci Celoživotního vzdělávání UP tyto kurzy – 

Podávání a přijímaní kritiky, Řešení konfliktních situací, Základy finanční gramotnosti. 

 Lenka Trojanová absolvovala v rámci Celoživotního vzdělávání UP tyto kurzy – 

Rétorika, Písemný projev, Podávání a přijímaní kritiky, Řešení konfliktních situací, 

Základy finanční gramotnosti, Počítačové hry – neproduktivní využití času, umělecká 

forma nebo učební pomůcka?, Představení Centra podpory studentů se specifickými 

potřebami a jeho služeb, Student s omezením hybnosti. 

 Lenka Trojanová a Pavla Lžičařová se zúčastnily e-learningového kurzu Elektronické 

informační zdroje pro KUP 

 Jiří Škrobák se zúčastnil Výročního zasedání Souborného katalogu v Městské 

knihovně v Praze a setkání supervizorů v Národní technické knihovně v Praze. 

 Tatiana Krejzová se zúčastnila zasedání pracovní skupiny pro věcné zpracování v NK 

ČR v Praze. 

 Celé oddělení v březnu 2018 absolvovalo školení na ARL od firmy Cosmotron. 

 Helena Andrýsková, Pavla Lžičařová, Lenka Trojanová a Jiří Škrobák se v prosinci 

zúčastnili exkurze v Národní technické knihovně a v Národní knihovně v budově 

Klementina v Praze. 

 

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 aktivně 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 a tabulky 

 

 
(pod FF je zahrnut i Archiv UP – 1060) 
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Jiří Škrobák, DiS. 

vedoucí Oddělení zpracování fondu 
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Oddělení výpůjčních služeb a ochrany fondů 

 

Výpůjční služby 

 

Po reorganizaci oddělení v roce 2017 (spojení Oddělení výpůjčních služeb a Oddělení 

ochrany fondů do jednoho celku OVSOF - a propojení podobných pracovních činností, jejich 

zjednodušení, větší návaznosti práce, a směřování k větší univerzálnosti a zastupitelnosti na 

služebních místech) lze konstatovat, že oddělení pracuje bez problémů, plynule a 

s nasazením. Standardně jsou zajištěny všechny knihovní služby vůči veřejnosti. 
 

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. Tento rok byl 

opravdu různorodý, pestrý, a přinesl na obou stranách (zaměstnancům i uživatelům) mnoho 

nového a zajímavého 

 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 studentů 

 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“ (21. 7. – 19. 8.), ale také v době celostátních a regionálních kulturních akcí typu „Dne 

kulturního dědictví“ (sobota a neděle 8. - 9. 9.) a „Olomoucké muzejní noci“ (pátek 18. 5.). 

Zcela uzavřená byla knihovna v prvních třech týdnech července (3. – 21. 7.) v souvislosti se 

studentskými prázdninami, ale s možností vracení půjčených dokumentů na recepci knihovny 

 Mimořádně přímo na nádvoří Zbrojnice se prezentovala Knihovna a její pobočky na 

venkovní univerzitní propagační akci, tzv. „MEET UP“ (setkání a prezentace pro nové studenty 

UP) dne 26. 9., a více i na „Dnech otevřených dveří UP“ dne 7. 12 na několika místech UP 

včetně Zbrojnice 

 Pracovníci tiskli a aktualizovali informační letáky a překládali je do anglického jazyka 

 V tomto roce došlo v oblasti správy sociálních sítí k upřesnění odpovědných osob: Michal 

Henzl – Facebook (a pomoc na Instagramu), Kamila Kotková – www stránky. Na určitém stylu, 

rozmanitosti a úplnosti informací na sociálních sítích neustále pracujeme a počet sledujících 

neustále roste 
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 Zcela mimořádně a ve velkém měřítku došlo k vyřazování nepotřebných dokumentů ze 

skladů knihovny o prázdninovém uzavření: Vyřazování v objemu cca 20 000 knih bude 

postupně administrativně dokončeno, ale již nyní došlo k velkému uvolnění prostorů skladu. 

Zapojení všech pracovníků oddělení bylo mimořádné a odpovědné 

 O letních prázdninách se pracovníci věnovali také posunování knih v policích, označení 

regálů, atd. 

 Mimořádným rozšířením odpočinkových a studijních prostorů pro studenty se stalo 

vybudování podokenního několikastupňového pódia v počítačovém/časopiseckém sále, 

s velkým množstvím volného prostoru na jednotlivých stupních pódia, s odpočinkovými vaky, 

polštáři, dekami, atd. Zcela nadstandardně a plně využívají studenti i nová akustická křesla 

v témže prostoru, která se okamžitě, stejně jako pódium, stala velkým hitem pro „uzavřené“ 

studium a ničím nerušený odpočinek. Oba prostory jsou v podstatě neustále obsazené 

s maximálním pohodlím pro všechny 

 Také obě klubovny byly vybaveny novým nábytkem 

 Celá knihovna byla vybavena novými žaluziemi ve veřejných prostorách 

 Postupně jsou renovovány podlahy – linolea v určitých úsecích studoven a chodeb 

 Zprovozněn byl nový nabíjecí kiosek na mobily a notebooky 

 Zrušena byla počítačová učebna v přízemí KUP (nyní Britské centrum), ale byl rozšířen 

počet PC v počítačovém/časopiseckém sále v 1. patře (a PC byly vyměněny za novější) 

 Do tohoto sálu byly zpět vráceny regály s časopisy a novinami, blíže k odpočinkovým 

prostorům 

 Stále jsou studentům jako nadstandardní služba nabízeny k zapůjčení nabíječky na 

mobily, deštníky, sluchátka a podobně, a u hlavního pultu je možné využít kroužkový vazač 

s materiálem zdarma 

 Opět byla zprovozněna čtecí lupa pro osoby se zrakovým postižením 

 Pravidelná i mimořádná inventarizace majetku oddělení proběhla v pořádku 

 Proběhla kontrola speciálních částí fondu a návrhy na jejich vyřazení (VHS kazety) 

 Do oddělení bylo postupně zakoupeno množství nového materiálového vybavení, jak 

počítačového, tak nábytkového, atd. – pro uživatele i zaměstnance 

 

Statistiky 

 

 224 888 uživatelů navštívilo knihovnu 

 81 051 absenčních výpůjček a prolongací 

 243 279 xerokopií a tisků 

 5 878 nabití kreditů na Identifikační karty v celkové částce 369 158, 60 Kč v hotovosti.  

 577 dotazů zodpovězeno e-mailem 

 136 298 dokumentů založeno do regálů (sledováno elektronicky) 

 7 677 dokumentů vráceno do biblioboxu 

 49 exkurzí (1 002 lidí) 

 3 261 knih pracovníci OVSOF opravili (drobné opravy v rámci možností) 
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 110 499 knih ve volném výběru a 188 362 knih ve skladu 

 

Celkově došlo v porovnání s loňským rokem sice k snížení počtu výpůjček, ale 

k zvýšení návštěvnosti a zvýšení počtu zhotovených kopií a tisků. Knihovna se tak stává čím 

dál více pohodlným studijním místem, a to i za cenu menších výpůjček klasických (knižních) 

dokumentů (což je současný obecný trend všech knihoven). 

                                                                                                                                

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 FF UP. Každý pracovník knihovny má navíc stanovené specifické 

provozní úkoly navíc.  

 V roce 2018 došlo k víceru personálním změnám – novými pracovníky v oddělení jsou: 

Absolonová Petra (retrokatalogizace v rámci oddělení), Truxová Hana (zástup za Hanu 

Balcárkovou v Richterové knihovně KDU FF), Boháč Marek (přechod z pobočky PřF / Holice), 

Henzl Michal a Cholastová Barbora (Zbrojnice). Na mateřskou dovolenou odešla Plevová 

Marková Vendula (a stále na ní je Michaela Čermáková).  

 V provozu recepce jsou využívání brigádníci 

 

Školení knihovníků na UP 

 

 krátkodobé poznávací exkurze nových pracovníků po ostatních pobočkách mimo 

Zbrojnici 

 školení v odd. BIS na EIZ (el. inf. zdroje) a způsob citací – „EIZ pro KUP“ 

 Školení v Centru podpory studentů se specifickými potřebami UP 

 Školení BOZP, požární ochrany 

 Přednáška polské knihovnice z Biblioteky Uniwersytetu Zielonogórskiego v 

rámci návštěvy v programu ERASMUS 

 Pracovníci oddělení navštěvovali kurzy anglického jazyka. 

 

Školení knihovníků mino UP 

 

 Stáž v rámci programu ERASMUS – v Univerzitnej knižnici Bratislava (Slovensko) – p. 

Koutná 

 Exkurze v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (červenec – skupinová návštěva) 

 Celostátní konference „Knihovny současnosti 2018“ v Olomouci (září) 
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Kulturní a společenské akce -  

 

Akce pořádané UP 

 

 „Absolventské setkání UP“ na nádvoří Zbrojnice / podíl na organizaci 

 Charitativní projekt studentů UP „Vánoce pro všechny“ - dárky pro seniory v LDN / 

Zbrojnice jako sběrné místo 

 

Výstavy, soutěže a semináře v knihovně 

 

 Výstavy knih KUP v knihovně – „Světový den poezie“, „Severská literatura“, „Pavel 

Šrut“, „Pavel Tigrid“, „Stephen Hawking“, „Olympijské hry“ 

 Podíl na akci odd. BIS „Týden s EIZ“ 

 Autorské čtení „Michal Sýkora“ 

 Výstava „Živé pochodně“ při výročí úmrtí Jana Palacha 

 Výstava fotografií „Jiří Přivřel: OktoBerlin + Raphael Schmitt,Georg Barbe: Olomouc“ 

 autorské čtení „Gregor Sander“ v rámci Festival Olmützer Kulturtage  

 Výstava „Ještě jsme ve válce“ 

 Výstava „Významné osmičky“ 

 Fotografická prázdninová soutěž „Foto z cest s knihou KUP“ 

 Výstava fotografií „Kde domov můj“ 

 Seminář „Kniholky – Knihář“ 

 Výstava „Milena Jesenská: Retrospektiva. Praha-Vídeň-Drážďany-Ravensbrück“ 

 

Pomoc / podíl na akcích jiných organizací 

 

 Sbírka na Den válečných veteránů – Zbrojnice jako sběrné místo 

 Prodej dětských obrázků pacientů Dětské kliniky FN Olomouc – Zbrojnice jako prodejní 

místo 

 Knihovnický turnaj v pétanque – nádvoří Zbrojnice jako místo konání i za naší účasti 

 Příprava a odeslání vyřazených českých knih z fondu KUP do Českého centra v Kyjevě 

na Ukrajině – Zbrojnice jako dárce 

 Otevření největší myslivecké knihovny v ČR – Knihovny Okresního mysliveckého 

spolku v Olomouci – pracovníci Zbrojnice jako metodická pomoc při založení 

 Sochy sochařského festivalu „Sculpture Line“ – nádvoří Zbrojnice jako výstavní místo 

 „Korejský den“ – nádvoří Zbrojnice jako jedno z míst festivalu 

 „Noc venku“ – nádvoří Zbrojnice jako místo konání 

 „Majáles UP“ – nádvoří Zbrojnice jako úvodní místo setkání 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1792546794382085/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARAbslBoqZHdewwkcKStAdMXgFl4DEjqalQSrHU3Ovl_o_ARPpSreTlY-XOSfHptIEijrC2lRPUUNjB6uUpr1s_Uuqv5H9JK7nvOXQwFtLFOegPOQcCcMb3XXetCeuxDAspWVRtAKJNtgVSQFGYBkURs1MUQEHuS0qW7XP1Gv9uy_yytrKlVgazYeZrx5GYGO0bEWOQWGfJwIcyeUXwhbYSc5-cvN8I3djGxDKrVV7PVtRfa0toBnaLBkPaykVQfbNFdwk8ZkeUGd3QqAEEGf91XxIazZmuX-7A8apOpO64nLGjrCBHzBIHNsvqE8SsrFYlb2nxrRWLUijMZcAc71NSCCA&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/Festival-Olmützer-Kulturtage-456862984469346/?__tn__=K-R&eid=ARDTOYMKY6wu4j7cSU9NALGveM2DoCTMqgvufbi6qJ2LDQSFnhQ7D5654o8DEFaSUW-c9SJ3sGZunwTC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBWHhxVCKSAw81ZJaltC_AR2SHxGPzK6_iOj7K6tJJsLJECLhdY8clQkbzsEcQQhDaOV9neK-tt2aLm05VckUly-XSVMo_vSpJJFSswg-ErlrRJ5B5iibCQL_W7VDITNW2Hf586MKDA4_qeqfKNz6_tcAXk_euuQQfzLAnDaiaBianqdMsSGFDaZ0fmGiHWz1w2SgBhh-93NXrAyY2ihV1UZjw3k_MchdYuCGLaXBoWtXWXzNF1wCByhdPjj1KDmUcSRvtcCJ_1wJLxaG8mT-UMQLvF-5SdAYrCzy60MYwtxKUun8PzzR3zI27HeZ6htRwKvOVp8hu-1NzdVoBCAydCBw
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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 

Zapojení do akce skenování knižních obálek, obsahů knih a soupisů literatury 

Rekonstrukce hlavního výpůjčního pultu 

Další zlepšování nadstandardních podmínek pro studenty 

Příprava půjčování notebooků a tabletů uživatelům 

Příprava změny systému provozu noční studovny na přístupově bezobsluhovou 

Dokončení nového skladového prostoru pro uložení starých tisků a jejich přesun 

Retrokatalogizace dalších speciálních částí fondu (filmová CD) 

 

 

Ochrana fondů 

 

Úsek ochrany fondů pracuje v režimu: expedice (2 pracovníci), recepce (2 pracovnice) 

a podatelna (1). U všech činností došlo k zaučení náhradníků, event. brigádníků.  

 

Odborné činnosti 

 

Především ve skladu došlo k vyřazení velkého množství zastaralých dokumentů. 

Uvolnilo se tím velké množství místa. 

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). 

Byla provedena velká fyzická vizuální kontrola VHS kazet ve skladech Zbrojnice a 

došlo k rekonstrukci pracovního prostoru expedientů (sanace vlhkého zdiva). 

Postupně a průběžně se připravuje odpovídající prostor pro přesun starých tisků ze 

skladu 

Postupně a průběžně se upravuje a renovuje prostor přízemí, resp. prostor recepce, 

noční studovny a šatny. 
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ostatních poboček a určeny VHS kazety k vyřazení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítačový/časopisecký sál s novým odpočinkovým pódiem a akustickými křesly 
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Statistiky 

 

Úsekem informací a recepce prošlo v průběhu roku 224 888 uživatelů knihovny. Noční 

studovnu navštívilo 2 514 uživatelů. 

Ze skladu bylo absenčně půjčeno 8 185 knih. Z knihovního fondu ÚK v souladu 

s knihovním zákonem bylo odepsáno a vyřazeno 2 141 knih a 15 ztrát (nahrazené ztráty). 

Velký objem vyřazených knih přes prázdniny (cca 20 000) bude postupně administrován. Za 

rok 2018 bylo svázáno a opraveno 134 knižních dokumentů v mimoknihovní knihvazačské 

dílně. 

 

Upomínková agenda 

 

V průběhu roku 2018 bylo odesláno poštou do vlastních rukou uživatelům KUP celkem 

78 dopisů jako 6. upomínka nevrácených knih, jak ze Zbrojnice, tak i z ostatních poboček. 

Další postup u nereagujících uživatelů je postupně řešen právní cestou v rámci organizační 

struktury UP. 

 

Personálie 

 

Beze změn oproti loňskému roku. 

 

Spolupráce  

 

Úsek ochrany fondu i nadále dlouhodobě spolupracuje s organizací SPOLU (agentura 

pro podporované zaměstnávání) a umožňuje roční bezplatnou praxi jednomu klientovi 

organizace. 

 

 

Mgr. Vladimír Klásek 

vedoucí Oddělení výpůjční služby a ochrany fondů 
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Britské centrum 
 

Krátké představení pobočky 

 

Britské centrum je pobočkou KUP, jejíž činnost je zaměřena na oblast English Language 

Teaching and Learning. Pobočka je jako jediná součást Knihovny UP otevřena nejen 

studentům, zaměstnancům a absolventům UP, ale také široké veřejnosti, která tuto možnost 

hojně využívá.  

Britské centrum KUP si klade za cíl pomáhat studentům i vyučujícím při výběru vhodných 

materiálů pro studium a výuku anglického jazyka na všech úrovních vzdělávání a také 

podporovat snahu o individuální zdokonalování v anglickém jazyce. Za tímto účelem nabízí 

nejen širokou škálu jazykových učebnic a beletrii, filmy, dětské knihy a hry v anglickém jazyce, 

ale také jazykové kurzy pro pokročilejší úrovně angličtiny a certifikované mezinárodní zkoušky 

Cambridge English Qualifications.  

 

Knihovnicko-informační služby + novinky uplynulého roku 

 

Zaměstnanci BC poskytují denně kromě běžných služeb týkajících se výpůjček také řadu 

informací jak osobně návštěvníkům střediska, tak telefonicky nebo e-mailem. Dotazy se 

nejčastěji týkají jazykového vzdělávání, mezinárodních jazykových zkoušek a nabídky 

knihovny BC. V knihovně uplatňujeme individuální přístup k uživatelům a na požádání se 

snažíme pomoci zájemcům zorientovat se v množství studijních materiálů a jazykových úrovní 

tak, aby si každý odnesl „výpůjčku na míru“.  

V roce 2018 jsme v BC zaznamenali nárůst návštěvnosti i počtu nově zaregistrovaných 

uživatelů. Na tomto nárůstu se podílela jednak změna podmínek registrace v září 2017, která 

zrušila roční poplatek pro studenty a zaměstnance UP a jejím absolventům poskytla 75% 

slevu, a také přestěhování BC z prostor Rektorátu UP blíže k návštěvníkům KUP – do přízemí 

Zbrojnice. Pro BC se zde uvolnily prostory dříve využívané Oddělením dalšího vzdělávání UP. 

Přestěhování sice přineslo snížení celkové využitelné plochy BC a centrum de facto přišlo o 

prostor určený k samostudiu, takže jsme se zpočátku spíše obávali reakcí stálých návštěvníků 

– ty však byly zcela opačné. Centrum v  prostorách Zbrojnice je dle jejich názorů útulné, 

přestěhováním se výrazně zviditelnilo a cesta k němu je pro návštěvníky pohodlná a 

jednoduchá. 

V roce 2018 BC byly před vchodem do KUP a v noční studovně instalovány nové plakáty 

Britského centra jako upoutávka na jeho služby a u příležitosti setkání absolventů 2018 a nově 

nastupujícího ročníku Erasmus studentů 2018/19 připraveny a distribuovány nové propagační 

materiály včetně materiálů v anglickém jazyce. Před koncem roku byla s přispěním oddělení 

komunikace realizována propagační kampaň v prostředcích olomoucké MHD, prostorách 

Zbrojnice, na webu UP a sociálních sítích.  

Nabídka Britského centra KUP je od druhé poloviny r. 2018 propagována v designu 

odpovídajícím jednotnému vizuálnímu stylu UP 
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Knihovní fond - akvizice, dary, pohyb fondu  

 

Knihovní fond celoročně průběžně aktualizujeme se zřetelem na následující tři hlediska: 

 aktuálnost fondu (testy pro nové verze Cambridgeských zkoušek, nové metody výuky 

angličtiny, produkce nakladatelství zaměřených na literaturu v oblasti ELT, novinky 

v nabídce beletrie především s ohledem na mezinárodně oceňované tituly); 

 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 také z výnosu cambridgeských zkoušek, 

které Britské centrum KUP pořádá. V roce 2018 se fond rozšiřoval z darů nakladatelství a 

distributorů učebnic minimálně, ale opět jsme obdrželi řadu materiálů od individuálních dárců, 

z nichž nejzajímavější byl dar Edmunda a Anny Bishopových z Velké Británie, kteří BC UP 

věnovali svou sbírku anglosaské sicence-fiction v paperbackovém vydání.   

 

Statistiky - počet výpůjček, návštěvníků, registrovaných čtenářů, akvizice 

 

Britské centrum navštěvují studenti, zaměstnanci a absolventi UP, veřejnost se zájmem o 

učebnice, výukové materiály, knihy, časopisy a CD či DVD v angličtině a zájemci o jazykové 

kurzy a cambridgeské zkoušky z celého olomouckého regionu, včetně cizinců působících 

v Olomouci. Přicházejí sem exkurze ze středních i základních škol, cca 10 členů čtenářské 

skupiny, zástupci nakladatelství,.  

V roce 2018 bylo realizováno celkem 34 969 výpůjček, z toho prvních výpůjček bylo 14 970. 

BC navštívilo 17 980 návštěvníků. Registraci v BC si vyřídilo 713 čtenářů. 

Fond BC byl v r. 2018 obohacen o 687 titulů, 222 zastaralých titulů bylo vyřazeno. Náklady na 

akvizici činily  199 767 Kč.  

 

Personálie 

 

V BC pracují tři zaměstnankyně na celkem 2,5 úvazku. Všechnyi mají VŠ vzdělání 

(uměnovědné, filologické se zaměřením na angličtinu a přírodovědné v kombinaci 

s učitelstvím cizích jazyků).  

V dubnu 2018 opustil BC z osobních důvodů (stěhování) vedoucí centra Mgr. Jindřich Juráš, 

který v této funkci strávil jen 8 měsíců. Na jeho místo nastoupila na základě výsledku 

výběrového řízení Mgr. et Bc. Zuzana Hanelová, která do BC přešla ze zahraniční kanceláře 

Fakulty tělesné kultury UP.   

 

Vzdělávání     

  

Všechny tři zaměstnankyně BC KUP se průběžně vzdělávají, mj. i proto, že je nezbytné 

sledovat nové trendy ve výuce anglického jazyka, jazykového testování, aktualizace 

cambridgeských zkoušek (tzv. revize) a využívání nových technologií jak ve výuce angličtiny, 

tak v knihovnictví a znalostech a dovednostech, které s poskytováním knihovnických služeb 

souvisejí. V roce 2018 se zaměstnankyně BC KUP zúčastnily celkem 22 vzdělávacích akcí: 

školení pořádaných UP, kurzů celoživotního vzdělávání pořádaných ODV UP, seminářů 
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Vědecké knihovny Olomouc. V jednom případě byla také využita možnost mezinárodního 

zaměstnaneckého týdne v zahraničí v rámci programu Erasmus.  

 

Akce pořádané oborovou knihovnou  

 

 Exkurze 

V průběhu celého roku se uskutečnilo celkem 18 vzdělávacích exkurzí pro cca 360 

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, položit 

otázky k mezinárodnímu jazykovému testování. Učitelé k nám chodí se svými studenty 

především proto, aby je motivovali k dalšímu studiu angličtiny. Studenti jsou většin ou 

ze SŠ, ale také ze ZŠ – a pro většinu z nich 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. 

 Činnost čtenářské skupiny 

V roce 2018 pokračovala činnost čtenářské skupiny. Skupina se schází přibližně 

jednou za měsíc a věnuje se monitorování a percepci aktuální beletrie vydávané 

v anglickém jazyce. Členy skupiny 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 110 titulů. 

 Akce pro veřejnost 
o Duben  - Britští VŠ odborníci v Britském centru UP ve spolupráci s FTK UP 

o Prosinec  - Vánoční dílnička v anglosaském stylu pro děti a rodiče. 

 

Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty 

 

 Jazykové kurzy  

 

V polovině roku 2018 skončila akreditace MŠMT pro účely zákona č. 563/2004 Sb. k provádění 

a vydávání osvědčení o absolvování kurzů angličtiny pro pokročilé. Kurzy v podobě, jak byly 

koncipovány (kurzy angličtiny zaměřené na přípravu na pokročilé úrovně cambridgeských 

zkoušek) neodpovídaly zcela současným požadavkům na DVPP, a navíc klientela kurzů až na 

výjimky nesouvisela s DVPP. Při otevření kurzů běhu 2018/19 se ukázalo, že pro nábor 

účastníků kurzů není akreditace MŠMT pro DVPP podstatná, ale že klíčová je dobrá pověst 

kurzů spojená s kvalitními lektory, dobrou a vstřícnou organizací a příjemným prostředím a v 

neposlední řadě i konkurenceschopná, ale nikoliv podbízivá cena. Studentům a 

zaměstnancům UP je poskytována sleva. Posunutí kurzů do pozdějších odpoledních hodin a 

rozšíření dnů, ve kterých jsou kurzy nabízeny, o pondělí, se setkalo s kladným ohlasem a 

zájmem ze strany účastníků kurzů. V roce 2018 bylo otevřeno 6 kurzů na obvyklých třech 

úrovních pokročilosti. Na přelomu srpna a září přišlo BC s novou nabídkou - sobotními 

dopoledními kurzy úrovně FCE a CAE. Na podzim se ještě nepodařilo kurzy otevřít, protože 

několik měsíců trvalo, než vstoupily do povědomí, před koncem roku již bylo jasné, že si nový 

typ kurzu úrovně C1 našel svou cílovou skupinu a bylo rozhodnuto o jeho zahájení v lednu 
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2019. Koncepce sobotních kurzů umožňuje i další, oproti dosavadní dlouholeté praxi 

intenzivnější variantu kurzu CAE, po které začala být koncem r. 2018 také poptávka. 

Do jazykových kurzů otevřených v ZS 2018/19 nastoupilo celkem 47 účastníků. 

 

 Spolupráce v rámci UP - s jazykovou školou FF UP UPLift a jazykovými 

katedrami na FF a PřF 

 

Spolupráce s JŠ UPLIFT spočívala v roce 2018 především ve vzájemném využívání 

výukových prostor a vzájemné propagaci formou odkazů na webových stránkách a prezentace 

propagačních materiálů BC KUP v prostorách JŠ UPLift a naopak. 

BC v r. 2018 spolupracovalo s jazykovými kabinety na FF a PřF. Byly vyjasněny a 

aktualizovány podmínky poskytování stipendií za úspěšné vykonání cambridgeské zkoušky 

na těchto fakultách a inovována propagace této výhody mezi studenty.  

Vedoucí BC KUP se krátce po svém nástupu zúčastnila na základě pozvání Katedry anglistiky 

a amerikanistiky FF setkání se zástupci Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska v ČR i  přednášky spojené s návštěvou delegace z tohoto velvyslanectví. 

 

 Spolupráce s British Council  

 

V roce 2018 bylo zorganizováno celkem 5 úrovní cambridgeských zkoušek v obou možných 

formách, tradiční „papírové“ a novější počítačové. Ve spolupráci s British Council se 

v listopadu konalo skupinové školení examinátorů cambridgeských zkoušek pod vedením 

team leadera Simona Gilla.  

 

o 1 cambridgeská zkouška nanečisto (tzv. pretest);   

o 23 realizovaných zkouškových termínů cambridgeských zkoušek; 

o 149 kandidátů mezinárodních zkoušek; 

o 1 individuální školení examinátorů a supervizorů Cambridgeských zkoušek; 

o účast vedoucí BC KUP na setkání zástupců partnerských škol a britských center v sídle 

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR v Praze; 

o účast vedoucí a jedné pracovnice BC KUP na setkání zástupců britských center v ČR 

v British Council v Praze. 

o navázání kontaktu s pracovnicí British Council, která je zodpovědná za vzdělávací akce 

v ČR a zahájení jednání obnovení pravidelné realizace přednášek prof. Martina Hilského 

na UP. 

 

 

British Council je nadále hlavním partnerem BC KUP. Koncem r. 2018 byla připravena 

k podepsání nová dvouletá smlouva o spolupráci s tímto subjektem na r. 2019-20. 

Dalšími partnery jsou ostatní britská centra v ČR, nakladatelství zaměřená na ELT literaturu, 

regionální vzdělávací instituce a jazykové agentury.  
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Vize 

 

Základním dlouhodobým cílem Britského centra KUP zůstává nabídka specializovaných 

služeb v oblasti studia a výuky angličtiny, jazykových kurzů a mezinárodních jazykových 

zkoušek. Knihovna BC KUP je kontinuálně budována s cílem poskytovat výběr toho 

nejlepšího z aktuální anglosaské beletrie i základní přehled klasických děl anglosaských 

autorů a současně reflektovat aktuální trendy ve studiu i výuce angličtiny, aby zájemci 

o rozvoj jazykových kompetencí v AJ našli materiály odpovídající jejich věku a aktuáln í 

jazykové úrovni, aby učitelé a lektoři našli dostatek inspirujících zdrojů pro obohacení své 

výuky, aby potenciální kandidáti jazykových certifikátů Cambridge našli dostatek 

vhodných učebnic pro důkladnou přípravu ke zkouškám, aby ctitelé filmového a literárního 

umění našli při svých návštěvách v BC KUP zajímavé novinky v původním znění a aby 

studenti (pokud možno nejen) angličtiny našli potřebné základní či doplňkové materiály ke 

svému vysokoškolskému studiu. BC KUP tak svou činností přispívá ke zlepšení 

komunikativních dovedností v anglickém jazyce, což je jeden ze základních 

předpokladů akademické mobility i úspěšného uplatnění na mezinárodním trhu práce.  

Možnost absolvovat prestižní mezinárodní certifikované zkoušky a cílenou přípravu na tyto 

zkoušky přímo na UP se stala předmětem motivační kampaně před koncem roku 2018. 

V dalším období míníme v propagaci služeb BC KUP touto formou pokračovat a současně se 

budeme snažit dále propagaci i naše služby zlepšovat. Sobotní otevírací dobou i nabídkou 

sobotních kurzů, které svou koncepcí a časem výuky vychází vstříc i potřebám zájemců ze 

vzdálenějších míst regionu, BC KUP jistým způsobem naplňuje vizi současného rektora UP o 

terénní univerzitě.  

V krátkodobém horizontu je plánována přestavba knihovnického zázemí v BC KUP, doplnění 

alespoň několika počítačů a míst s možností připojením k internetu, o které BC přestěhováním 

přišlo. Intenzivně hledáme možnost rozšíření prostor BC o studovnu.  

Chceme úžeji a častěji spolupracovat s British Council při zajištění přednášek pro UP a 

veřejnost a metodických kurzů pro učitele.  

Plánujeme připravit k akreditaci nový kurz DVPP v podobě metodické podpory výuky angličtiny 

především na základních školách v Olomouckém kraji. 

Míníme pokračovat v pořádání drobných akcí pro děti členů BC KUP a zaměstnanců KUP/UP 

(workshopy propagující angličtinu a anglosaskou kulturu). 

V dlouhodobějším horizontu plánujeme navázat užší spolupráci s několika menšími 

vesnickými školami v okolí Olomouce a zaměřit se na znovupořádání zkoušek „for schools“ 

nebo YLE, jejichž realizace pod BC v posledních letech ustala.  

 

Mgr. et Bc. Zuzana Hanelová 

vedoucí Britského centra 
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Knihovna CMTF 

 

Představení knihovny 

 

Knihovna CMTF se 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. 

 

Činnosti 

 

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.  

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 2018 bylo provedeno množství dílčích rešeršních vyhledávání, 

8 konzultací a 3 hlavní rešerše. Byly uskutečněny 2 exkurze pro 21 účastníků. Na přelomu 

října a listopadu bylo provedeno Mgr. Piáčkem 1 sedmihodinové školení na EIZ celkem pro 28 

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.  

 

Knihovní fond 

 

Přírůstek knih v roce 2018  bylo 1475 svazků, z toho 898 fakultní registrace  do katederních 

knihoven, a 577 grantů a darů (137 na katedry a 440 do knihovny CMTF ). Knihy jsou dále 

označovány signaturou a vybaveny kódem magnetické ochrany.  

 

K 31. 12. 2018 je knihovní fond na CMTF 49278 jednotek  (32013 v knihovně CMTF, 17265 

v katederních knihovnách). Průběžně však během roku dochází  k převodu již dříve  
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zpracovaných knih mezi pracovišti,  většinou z katederních knihoven do Knihovny CMTF a 

naopak. 

V roce 2018 byl vytvořen požadavek na objednání 84 titulů časopisů, dalších 32 titulů bylo 

získáno výměnou či darem.  

 

Statistiky 

 

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 2018 je 1162 lidí. Fond Knihovny 

CMTF  však využívají ve velké míře i studenti ostatních fakult, zejména studenti PdF. 

V roce 2018 byl počet absenčních výpůjček  5863, počet návštěvníků knihovny 12579 

Počet studijních míst je 27.  Počet svazků umístěných ve volném výběru je 18812. Bylo 

provedeno  10899  xerokopií. V knihovně je i hodně využívaný skener. Bohužel z něj není 

možno získat údaje pro statistiku. 

 

Personálie 

 

V knihovně jsou 3 pracovníci – zaměstnanci Knihovny UP (vzdělání 3x VŠ), a 1 pracovnice – 

zaměstnankyně CMTF UP (vzdělání VŠ).  

 

Prodejna 

 

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. 

 

Periodika 

 

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 
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Knihovna Fakulty tělesné kultury 

 
se jako každý rok snažila zkvalitňovat své služby uživatelům a vylepšovat prostředí knihovny. 

 

Výpůjční a informační služby 

 

Knihovnu navštívilo knihovnu téměř 29 000 uživatelů, kteří si absenčně vypůjčili cca 31 400 

dokumentů. Studenti si v K FTK udělali cca 37 600 xerokopií a využívali skener. Do 

biblioboxu vrátili 1 343 vypůjčených dokumentů. 

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. Úspěšné pro propagaci služeb knihovny bylo pozvání do výuky 

předmětu Sociokulturní kinantropologie (120 a 115 studentů)  a předmětu Základy vědecké 

práce (19 studentů). 

 

Doplňování knihovního fondu 

 

Fond K FTK byl doplněn o 622 dokumentů. Náklady na nákup knih (z rozpočtu 248 000 Kč a 

z projektů 470 000 Kč) a časopisů (105 000 Kč)  dosáhly v roce 2018 výše cca. 823 000 Kč.  

Knihovna nabízela 49 aktuálních titulů časopisů v tištěné podobě. 

 

Nové vybavení 

 

 9 nových počítačů (celkem 22 počítačů)  

 skener formátu A3. 

 2 křesla a stolek 

 Kiosek na nabíjení 

 

Další činnosti knihovny 

 

 Z vybraných českých odborných časopisů bylo do knihovního katalogu excerpováno 113 

článků 

 1 223 dokumentů má do souborného katalogu doplněnou naskenovánou obálka a obsah 

 Pravidelně jsou doplňovány televizní spoty knižními novinkami a dalšími informacemi o 

knihovně do televize v knihovně a na FTK 

 Pravidelné rozesílání měsíčních přírůstky K FTK  

 Kroužková vazba 

 Fakultní správce OBD (M. Lipusová)  

 

Účast na vzdělávacích akcích 

 

M. Lipusová 

 Konference „VšeVěd 2018“, spojená s 15. setkáním správců OBD, Hradec Králové (7.-9.3.) 

 Školení ARL (KUP) (22.3.) 
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 Školení bezpečnosti práce, UP (27.3.) 

 Webinář EBSCO – Pokročilé vyhledávání (24.4.) 

 Seminář ARL, Valtice (10.-11.5.) 

 Studijní cesta SKIP – Belgie (28.5.-2.6.) 

 Google nástroje a jejich alternativy – VKOL (6.6.) 

 OVID - představení online zdrojů pro výuku lékařských oborů a ošetřovatelství, K LF (19.9.) 

 Role knihovníka ve vyhledávání informací, NLK (20.9.) 

 Online seminář zaměřený na práci s Web of Science (26.9.) 

 Kritické myšlení a přijímání informací, NLK (2.10.) 

 Bibliotheca academica 2018, Plzeň (26.-28.10.) 

 

A. Šindelářová 

 Školení první pomoci (16.1.) 

 Školení ARL ( 15.3., 19.3., 23.3.) 

 Erasmus + (Bratislava 23.–26.4.) 

 E-learningový předmět - Elektronické informační zdroje pro KUP (1.10.) 

 Webinář EBSCO - EBSCOhost základní funkce (18.10.) 

 Webinář EBSCO - EBSCOhost pokročilé vyhledávání (18.10.) 

 Webinář EBSCO - Úvod do technologie a ukázka vyhledávání (18.10.) 

 Webinář EBSCO - Jak si najít e-knihu a pracovat s ní (18.10.) 

 Citace Pro (27.11.) 

 Webinář EBSCO - EBSCOhost základní funkce (13.12.) 

 Celoročně kurz angličtiny pro zaměstnance 

 

M. Pietraszková 

 E-learningový předmět - Elektronické informační zdroje pro KUP (1.10.) 

 Webinář EBSCO - EBSCOhost základní funkce (18.10.) 

 Webinář EBSCO - EBSCOhost pokročilé vyhledávání (18.10.) 

 Webinář EBSCO - Úvod do technologie a ukázka vyhledávání (18.10.) 

 Webinář EBSCO - Jak si najít e-knihu a pracovat s ní (18.10.) 

 Webinář EBSCO - EBSCOhost základní funkce (13.12.) 

 Kurz angličtiny pro zaměstnance 

 

 

Bc. Marie Lipusová 

Vedoucí knihovny FTK 
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Knihovna Fakulty zdravotnických věd 

 
Knihovna Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci je nedílnou součástí 

Knihovny UP. Tato oborová knihovna je zaměřená především na nelékařské zdravotnické 

obory, které jsou vyučovány na Fakultě zdravotnických věd. Od roku 2015 knihovna sídlí 

v časopisecké studovně Knihovny Lékařské fakulty. 

 

Knihovnicko-informační služby 

 

Během letních prázdnin proběhla v knihovně FZV každoroční kontrola knihovního fondu 

(opravy signatur a jejich předmětové zařazení). Dále kontrola jednotlivých exemplářů a jejich 

frekvence výpůjček jednotlivých exemplářů titulů. Tituly s nejmenší frekvencí byly následně 

přesunuty do skladových prostor KFZV. Díky tomu mohl vzniknout nový prostor na nové tituly, 

které byly zakoupeny do knihovny FZV. 

V knihovně FZV jsou poskytovány standardní knihovnicko-informační služby, které zahrnují 

kromě půjčování, prodlužování a různorodé pomoci studentům a akademickým pracovníkům 

během roku, také: 

- Konzultační činnost – (určené pro studenty a akademické pracovníky) školení v EIZ, pomoc 

s citační normou při psaní odborných prací. 

- Zpracování požadavků – různého charakteru, zpracování h-indexů, pomoc při publikační 

činnosti akademických pracovníků 

- Zpracování odborných rešerší – lékařských a nelékařských 

- Ověřování – časopisů (problematika predátorských časopisů), školení při výběru časopisu 

s IF, vhodnost k publikování atd. Také ověřování dostupnosti časopisů a článků v jednotlivých 

databázích. Poskytování fulltextů z databází na UP. 

 

Knihovní fond 

 

Knihovní fond se v průběhu roku 2018 obohatil o 707 exemplářů z toho 403 titulů jednotlivých 

knih. Největší podíl knih byl zakoupen z projektu ROSTU - „Rozvoj studijního prostředí na 

Univerzitě Palackého v Olomouci“. Jeho čerpání zajistila Knihovna UP. Knihovna se tak mohla 

rozrůst o stovky titulů. Dále knihovnu obohatila i samotná fakulta a granty jednotlivých 

pracovníků, většina z těchto knih putovala do fondu příruční knihovny jednotlivých akademiků 

FZV. Knihovna UP zajistila i nákup knih do Knihovny FZV z dotací Olomouckého kraje. Kromě 

knihovních jednotek byla studovna obohacena o časopisecký regál a knihovní vozík pro 

přepravu knih. 

 

Statistiky 

 

Počet výpůjček – 5 638 (včetně prodloužení 2 615) 

Počet návštěvníků – 14 830 (1.6.2018 - 31.12.2018 – počítadlo) 1850 (1.1.2018 - 31.5.2018 

knihovnický odhad). Celkem tedy: 16 680. 

Rešerše – 16 

Odborné konzultace – 43 konzultací (41,65h) 

Výuka – 14 výukový akcí, 191 proškolených studentů/akademických pracovníků (31,15h) 
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Školení – 7 školení, 156 proškolených studentů (7,5h) 

Exkurze – 3 exkurze, 56 zúčastněných (3 h) 

Otevírací doba – 37,5 hod 

Knihovna využívá služeb biblioboxu Knihovny LF. 

 

Personálie 

 

K 31.12.2018 ukončila pracovní poměr knihovnice Jana Barová a na její místo od 1.1.2019 

nastoupila nová knihovnice Eliška Billová. 

 

Školení 

Knihovníky: 

Součástí práce knihovnic bylo i proškolování studentů na elektronické informační zdroje (EIZ) 

dostupných na Univerzitě Palackého. Školení probíhá jak v knihovně, tak i v učebnách Fakulty 

zdravotnických věd. Vedoucí knihovny byla přizvána k výuce v odborných předmětech 

vyučovaných na FZV, zaměřené na tvorbu rešeršní činnosti a teoretické a praktické 

vyhledávání v EIZ, ale také vyhledávání v online dostupných zdrojích na internetu. Výuka 

probíhá v předmětech Práce s odborným textem, Seminář k bakalářské práci a Seminář 

k diplomové práci. Knihovna FZV dále zprostředkovala akademickým pracovníkům a 

studentům FZV školení na citační manager CitacePRO a školila dle potřeb i jednotlivé EIZ. V 

roce 2018 ve spolupráci s jednotlivými ústavy FZV proběhl u všech 1. ročníků v období 

září/říjen tzv. „Knihovnický seminář“. Tento úvodní seminář byl zaměřen na prvotní seznámení 

studentů prvních ročníků s knihovnou (jaké služby jim nabízí), včetně tisku a různých 

praktických rad. Semináře měly velký úspěch a Knihovna FZV je ráda zopakuje i v 

nadcházejícím novém akademickém roce.  Knihovna se rovněž podílela na každoroční exkurzi 

studentů střední zdravotnické a vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga. Za 

zmínku stojí i velká únorová akce, která probíhala napříč všemi fakultními knihovnami, a to „I 

love E-zdroje, která probíhala celý týden od 19.2. – 23.2 2018. V tomto speciálním týdnu byly 

propagovány veškeré elektronické informační zdroje na UP a to formou letáčků, různých 

propagačních materiálů. Na dané téma proběhly i dva semináře. Školení na práci 

s elektronickými informačními zdroji  proběhlo rovněž i na Ústavu lékařské genetiky FNOL, na 

které nás přizval prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. (přednosta Ústavu porodní asistence 

FZV). 

 

Knihovníků: 

V průběhu roku se knihovnice zúčastnily odborných seminářů a školení, na které je vyslala  

Knihovna UP v rámci vzdělávání ve svém oboru. Jednalo se například o tyto  semináře: 

„Strategie vyhledávání v medicínských databázích I a II, „Ochrana osobní údajů v knihovnách 

v návaznosti na knihovní systém“, „Strategie vyhledávání informací v medicínských 

databázích“, MEDSOFT 2018“ atd. Knihovna UP také zajistila školení na jednotlivé 

elektronické informační zdroje (EIZ), které obsahují databáze článků časopisů. V roce 2018 

proběhlo nejvíce školení na databázi OVID, kde přednášel lektor přímo ze společnosti Wolters 

a Kluwer, která je vydavatelem této databáze. Knihovníci se vzdělávali rovněž formou 

webinářů od společností, které nám poskytují jednotlivé databáze. V roce 2018 proběhly 

webináře na databázi Web of Science (Open Acces, ORCID ID, EdnNote, InCites). Školení 
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probíhala jak v anglickém, tak i českém jazyce. Knihovna se každoročně zúčastnila i jednání 

konzultační skupiny Reglek, které se koná dvakrát do roka a scházejí se zde zástupci 

jednotlivých lékařských a nelékařských knihoven krajů ČR. Většinou se jedná o knihovny při 

univerzitách a nemocnicích jednotlivých krajů ČR. Letní setkání proběhlo ve spolupráci s 

Knihovnou LF a to v Olomouci na Lékařské fakultě UP. Vedoucí knihovny FZV, zde přednášela 

o školení studentů FZV, kdy je ve výuce prohlubována znalost studentů v rešeršní činnosti a 

práci s EIZ (databázemi). 

 

Akce 

 

Knihovna FZV si připravila jako zpestření akademického roku odbornou přednášku pro 

studenty Fakulty zdravotnických věd a to ve spolupráci s Armádou české republiky, především 

s pracovníky z 6. polní nemocnice a Vojenského zdravotního ústavu v Těchoníně. Studentům 

bylo přednášeno o specializované infekční nemocnici v Těchoníně, která je primárně určená 

na izolaci a léčbu pacientů s vysoce nakažlivou nemocí (např. Ebola). V této spolupráci 

budeme pokračovat i v následujícím roce. Knihovna rovněž uspořádala dvě exkurze pro 

studenty ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga. 

 

Spolupráce 

 

Knihovna úzce spolupracuje s Fakultou zdravotnických věd a se Střední zdravotnickou školou 

a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pöttinga. Knihovna také velmi úzce 

spolupracuje i s časopisem Profese online (vydávaným na FZV) v roli odborného konzultanta. 

 

Vize 

 

Knihovna si klade za cíl neustále rozšiřovat stávající knihovní fond a také rozšiřovat oblast 

výuky a školení na Fakultě zdravotnických věd. 

 

 

Bc. Irena Voříšková 

Vedoucí Knihovny Fakulty zdravotnických věd 
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Knihovna Lékařské fakulty UP  

 
Představení pobočky 

 

Knihovna Lékařské fakulty UP se řadí mezi specializované knihovny v oblasti zdravotnictví a 

medicíny. 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. 

 

Knihovnicko-informační služby + novinky 

 

Knihovna LF zprostředkovávala klasické knihovnicko-informační služby jako elektronická 

výpůjčka absenčních knih, výpůjčka prezenčních knih, tisk dokumentů, kopírování, skenování, 

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 68 počítači v chodbách a v atriu 

starých Teoretických ústavů, kdy byl celkový počet studoven 4 se 125 místy. V knihovně se 

nachází 2 černobílé kopírovací stroje a jeden barevný stoj je k dispozici nonstop ve staré 

budově Teoretických ústavů. 

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 pravidelně 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 prostorách 

Knihovny LF se prodávají také propagační materiály Lékařské fakulty a KUP. 

V roce 2018 pracovníci knihovny v rámci projektu Obálkyknih.cz naskenovali celkem 1 997 

obálek a obsahů. 
 

Knihovní fond 

 

Knihovní fond KUP LF byl doplňován především z prostředků Lékařské fakulty UP a také 

z prostředků KUP a projektů. V roce 2018 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. Do fondu knihovny přibylo 

celkem 338 titulů knih (962 exemplářů). 

Knihovní fond je rozdělen do jednotlivých lékařských oborů.  

Knihovna nabízí celkem 146 titulů tuzemských i zahraničních časopisů (jak tištěná tak 

elektronická forma). Počet trvale uchovávaných svazků je 66 541. 

LF pořídila ze svých prostředků také databáze UpToDate, DynaMed a EBM Reviews a 4 tituly 

lékařských e-knih Elsevier. 

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 2018 
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V průběhu celého roku 2018 probíhalo vyřazování opotřebovaných a starých knih z fondů 

ústavů a klinik a také knihovny, multiplikátů a knih neodpovídajícího zaměření a také časopisů. 

Celkem bylo vyřazeno celkem 903 titulů knih a 66 titulů časopisů ze skladu periodické 

literatury. 

 

Statistiky 

 

Knihovna LF byla v roce 2018 otevřena 5 dní v týdnu v objemu 37,5 hodin týdně v době od 

8.00 – 15.30 hod. 

 

Počet návštěvníků 50 231 

Počet výpůjček 

(+prolongace) 

15 354 

Počet rešerší 15 

MVS pro naše uživatele 163 

MVS pro uživatele z jiných 

knihoven 

121 

MMVS 36 

Počet xerokopií 155 721 

Využívání biblioboxu 

(počet knih za rok) 

1 219 

Počet odborných 

konzultací 

35 

 

Personálie  

Knihovna LF má celkem 5 zaměstnanců s úvazky 5.00 FTE. 

 

Vzdělávání 

Knihovníky: 

Zaměstnanci KLF provedli celkem 35 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 činností spojených 

s oborem. Knihovna pořádala celkem 5 seminářů z oblasti EIZ. 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. Byla uskutečněna výuka pro zahraniční studenty a 

Erasmus v rámci akreditovaného předmětu LF Instruments of Evidence-Based Healthcare. 

 

Knihovníků: 

Zaměstnanci se během roku zúčastnili několika odborných seminářů, školení, konferencí a 

jazykových kurzů. Jednalo se o: 

Školení ProQuest, Online kurz NLK, Online kurz KUP, školení OVID, seminář Ochrana 

osobních údajů v knihovnách a návaznost na knihovní systém, konference o profesionálních 
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informačních zdrojích Inforum, seminář IVIG 2018, seminář Role knihovníka ve vyhledávání 

informací, seminář Kritické myšlení a vyhodnocování informací, seminář Rešeršní strategie, 

postupy a informační zdroje, konference Bibliotheca academica 2018, konference Knihovny 

současnosti 2018, seminář E-knihy v praxi českých knihoven, seminář Strategie vyhledávání 

v medicínských databázích II, seminář Digitální demence. Ano nebo ne? Fake news,  školení 

KUK Brno – e-learning a výuka, seminář Tvorba propagačních materiálů. 

 

Akce pořádané knihovnou 

 

Účast na Dni otevřených dveří UP.  

Účast na akci k propagaci EIZ „Týden s EIZ aneb I love e-zdroje“. 

V prostorách LF UP Knihovna LF pořádala setkání konzultační skupiny REGLEK (Konzultační 

skupina pro rozvoj regionálních center zdravotnických knihoven v ČR při NLK). 

 

Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty 

 

KLF je členem konzultační skupiny Reglek, v rámci tohoto členství se vedoucí knihovny 

pravidelně účastnila schůzek skupiny. 

Spolupráce s Fakultní nemocnicí Olomouc. 

 

Vize 

 

Knihovna by měla nadále sloužit studentům, akademickým pracovníkům a lékařům jako 

klasická informační instituce, bude zastávat také významnou roli v oblasti informačního 

vzdělávání. V budoucnu by se měli všichni pracovníci nadále vzdělávat a prohlubovat své 

znalosti v souvislosti s novými potřebami v oblasti poskytovaných služeb. Zaměstnanci by měli 

prohlubovat úroveň znalostí anglického jazyka a knihovna by měla nadále zapojovat do výuky 

v akreditovaných předmětech. Knihovna předpokládá nadále úzkou spolupráci s Lékařskou 

fakultou UP. 

 

 

Mgr. Veronika Kopečná 

Vedoucí KUP LF 
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Oborová 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 2018 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 94 studijních míst, ve studovně v Holici 61 studijních míst. Studovna 

na Envelopě má otevřeno 43 hodin týdně, studovna v Holici 34 hodin týdně.  

Realizováno bylo celkem 20 902 absenčních výpůjček a návštěvnost činila 44 199 osob. Počet 

xerokopií byl 83 757, což je o 3 940 více než v roce 2017. Studenti v obou knihovnách velkou 

měrou využívají také scannery. Novinkou je také možnost dobití mobilů, tabletů a notebooků 

v dobíjecím kiosku a možnost prezenčně si zapůjčit tablet a notebook. 

 

Knihovní fond 

 

Výše rozpočtu knihovny PřF pro nákup knih a časopisů byla 300 000,- Kč. V roce 2018 bylo  

zakoupeno 2 124 titulů knih v hodnotě 1 124 962 Kč. Z toho grantové nákupy činily  510 563 

Kč, nákupy kateder 413 860 Kč a nákupy z prostředků Knihovny PřF 161 184 Kč.  

Ve stejném období bylo zakoupeno i 60 titulů časopisů v hodnotě 548 548 Kč. Velký podíl na 

této částce má nákup online časopisů Katedrou optiky. 

Z  projektu „Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe“, na kterém 

spolupracují Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP, bylo zakoupeno 91 knih v hodnotě 39 

355 Kč. 

Z projektu ROSTU nám ústřední knihovna zakoupila 159 titulů v hodnotě 165 000 Kč. 

Rozsáhlejší nákupy knih učinila Katedra informatiky, která zakoupila knihy v celkové hodnotě 

272 621 Kč, Katedra zoologie, ornitologická laboratoř v hodnotě 188 031 Kč a Katedra 

anorganické chemie 122 594 Kč. 

Studenti mají možnost oslovit knihovnu s požadavkem na koupi titulu, čehož bylo několikrát 

využito.  
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Akvizice knih v roce 2018 

 

Druh akvizice - knihy Kč 

Grantový nákup     549 918 Kč 

Nákup z prostředků kateder    413 860 Kč 

Knihovna PřF     161 184 Kč 

Celkem 1 124 962 Kč 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

549 918

413 860

161 184

Grantový nákup

Nákup z prostředků kateder

Rezerva děkana
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Akvizice časopisů v roce 2018 

 

Druh akvizice - časopisy Kč 

Nákup online přístupů  517 906 Kč 

Nákup tištěných časopisů     30 642 Kč 

Celkem  548 548 Kč 

  
 

 
 Statistika 

 

Počet návštěvníků knihovny 44 199  

Počet studijních míst 155 

Počet počítačů 22 

Počet absenčních výpůjček 20 902 

Počet svazků (knihovna) 35 987 

Počet xerokopií  83 757 

Počet vzdělávacích akcí 2 

Počet vrácených knih do biblioboxu 1 774 

 

 

 

Personálie 

 
Knihovna PřF pracovala ve složení Svatava Huňková a Lucie Kalčáková na Envelopě,   

Vladislava Szitaiová a Pavla Žáčková v Holici.  

517 906

30 642

Nákup online přístupů

Nákup tištěných časopisů
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Vzdělávání 

 

Během roku se všichni zaměstnanci zúčastnili několika odborných školení a jazykových kurzů 

a konferencí. 

 

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. Dne 8. září 2018 se knihovna připojila k akci PřF  „Stříbrná promoce a 

celouniverzitní absolventské setkání“. 

Od roku 2018 se také knihovna PřF účastní projektu ObalkyKnih.cz, který sdružuje různé 

zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. 

V měsíci únoru proběhla v knihovně celotýdenní vzdělávací akce na podporu a propagaci 

elektronických informačních zdrojů. Zájemci získali informace nejen o EIZ, ale také o 

tradičních březnových seminářích, kde se naučí, jak v e-zdrojích vyhledávat a správně 

citovat. 

 

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.  

 

Svatava Huňková 

vedoucí Knihovny PřF 
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Knihovna Právnické fakulty UP 2018 

 

Představení pobočky 

 

Knihovna Právnické fakulty je součástí Knihovny Univerzity Palackého a sídlí v budově B na 

adrese Tř. 17. listopadu 6. Knihovní fond je zaměřený na právo, politologii, sociologii a další 

příbuzné obory. Součástí Knihovny PF je Evropské dokumentační středisko.  

Rok 2018 představoval pro Knihovnu PF především pokračování spolupráce s fakultou a 
ukončení jednání o dostavbě nové knihovny, která bude realizována v roce 2019. 
 

Knihovnicko- informační služby 

 

Kromě poskytování standardních knihovnicko-informačních služeb se pracovnice na začátku 

nového semestru  věnovaly hlavně 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 2018 navštívilo knihovnu 23.870 uživatelů, realizováno bylo 11.539  

absenčních a 259 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 49.961 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 16 počítačů, 1 

notebook a 1 tablet. Studovna je otevřena 38 hodin týdně. 

Knihovní fond 

 

Knihovní fond KUP PF byl doplňován především z prostředků Právnické fakulty UP, Knihovny 

UP a grantu ROSTU – Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého. 

Bylo zakoupeno  2023 titulů  v hodnotě 950.165 Kč. Z toho grantové nákupy činily 513.186 Kč 

a nákupy fakulty 436.979 Kč. 

 Ve stejném období bylo zakoupeno i  63 titulů periodik (49 českých a 14 zahraničních) 

v celkové hodnotě 177.711 Kč. Dále evidujeme 20 titulů periodik (15 českých a 5 zahraničních) 

docházející do knihovny jako dary. 

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

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

témat, která jsou požadována uživateli knihovny PF. V roce 2018 bylo zkatalogizováno 650 

článků. Mezi nejvíce excerpovaná periodika patří: Právní rozhledy (61), Právník (36),  

Právo a mzda (35), Bulletin advokacie (34), Justičná revue (26) a Acta Iuridica Olomucensia 

(21). 

V roce 2017 se Knihovna Univerzity Palackého přidala k projektu Obálkyknih.cz., v rámci 

kterého se  do souborného katalogu  skenuje obálka a obsah všech nově zakoupených titulů 

a  tyto údaje jsou doplňovány i u starších monografií. Během roku 2018 bylo naskenováno 

1910 stran, z toho bylo 464 titulů a 1446 stran obsahu. 
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Statistika 

Počet návštěvníků knihovny 23.870 

Počet studijních míst 44 

Počet počítačů 16 

Počet absenčních výpůjček 11.539 

Počet svazků (knihovna) 26.718 

Počet svazků celkem 32.591 

Počet vzdělávacích akcí 13 

 

Personálie 

 

Knihovna PF  pracovala v sestavě Jaroslava Čunderlová, Jaroslava Davidová a Milena 

Grichová. Od října nastoupila nová vedoucí Michaela Vepřeková na místo Jaroslavy Davidové, 

která je  dlouhodobě nemocná. 

 

Vzdělávání 

 

a/ knihovníky: 

Tradiční školení pro studenty  PF probíhalo od září do listopadu. V roce 2018 proběhlo 13 

„úvodních školení“ s účastí 154 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. Na závěr vypracovali studenti několik zadaných úkolů. 

 

b/ knihovníků: 

Během roku se všichni zaměstnanci zúčastnili několika odborných školení a jazykových kurzů. 

Jaroslava Čunderlová : školení ARL, Cosmotron Hodonín, školení Jak správně citovat 

s manažerem Citace Pro, kurz CŽV Student s psychickým onemocněním, e-learningový kurz 

Elektronické informační zdroje, UP Olomouc, zahraniční studijní stáž na Univerzitě 

Komenského v Bratislavě. 

 

Milena Grichová: školení ARL, Cosmotron Hodonín, školení Jak správně citovat s manažerem 

Citace Pro, kurz CŽV Student s psychickým onemocněním, e-learningový kurz Elektronické 

informační zdroje, UP Olomouc, webinář Ebsco Host  E-books. 

 

Mgr. Michaela Vepřeková: školení ARL, Cosmotron Hodonín, školení řidičů referentských 

vozidel, školení BOZP, UP Olomouc, seminář Digitální demence/Fake news, seminář E-knihy 

v praxi českých knihoven, seminář Tvorba propagačních materiálů, VKOL Olomouc, 

konference Knihovny současnosti, Olomouc, webinář Ebsco Host E-books – Jak si najít titul a 

pracovat s ním. 
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Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty 

 

Na přelomu května a června proběhlo 21. pracovní setkání pracovníků knihoven právnických 

fakult, policejních akademií, ústavu státu a práva AV. Toto setkání pořádala Filozofická a 

právnická knihovna Západočeské univerzity v Plzni. Setkání trvalo 3 dny. Účastníci se 

seznámili s prací knihovny Právnické fakulty a prohlédli si Univerzitní knihovnu ZČU a Studijní 

a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje.  

 

Vize 

 

Příští roku bude pro knihovnu PF ve znamení dostavby nových prostor a následného 

stěhování. Velkou změnou bude oborové řazení dokumentů podle požadavků akademických 

pracovníků Právnické fakulty. 

 

 

Mgr. Michaela Vepřeková 

vedoucí KUP PF    
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