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KUP 2019 – co se podařilo 

 

Knihovní fond KUP 

Cílem je tzv. „živý fond“ = pokračuje rozšíření a aktualizace fondu Zbrojnice díky velkému 

objemu financí (celkem cca 1,5 milionu Kč) na nákup knih, časopisů, e-books (rozpočet KUP, 

dotace Ol. Kraje, projekt ROSTU), je předplacena velká kolekce e-knih (1700 titulů) 

z Cambridge University Press pro celou UP. To je novinka: budeme užívat 1 rok a co se bude 

nejvíc půjčovat, obdržíme trvale.  

Akvizice nových titulů pokračuje i ve fakultních pobočkových knihovnách, každá fakulta 

přiděluje vedoucím knihoven rozpočet na nákup knih, částky se velmi liší fakultu od fakulty 

(FZV jako jediná pro svou knihovnu nemá rozpočet na knihy). 

EIZ 

Projekt Czechelib běží bez problémů; portfolio databází UP vyhovuje, přidáváme některé 

finančně nenáročné EIZ. Běží i nástroje SciVal a InCites. Plánovaný finanční objem není 

překročený; úspěšně byl rovněž vysoutěžen nástroj Ebsco Discovery; úsek VaV prorektorky 

Ulrichové začíná mít po letech zájem o užší spolupráci s námi ohledně Open Acess a nové 

metodiky 2017+ - dohoda o výuce, školeních a propagaci. Oddělení BIS zpracovává pro VaV 

infomateriál. 

Finanční stránka EIZ: Rokem 2019 končí tzv. udržitelnost zdrojů z projektů (Natura atd.), takže 

rozpočtu na EIZ se díky 50% podpoře z Czechelib pro rok 2020 ulehčí o cca 10 milionů Kč. 

Odborné činnosti 

 Ředitelka KUP je zvolena do Výkonného výboru Asociace VŠ knihoven ČR, podílí se na 

celostátní strategii práce knihoven vysokých škol a univerzit, kromě jiného i na přípravách 

každoroční konference Bibliotheca Academica 2019; má krátký příspěvek (Redesign knihovny 

KUP) s kolegyní z BIS (Open Acess) 

 Ředitelka KUP se podílí na zpracování projektu přestavby Zahraničního domu na tř. Svobody 

8, plán knihovny 

 Ředitelka KUP ve spolupráci s dr. M. Ruggiero (zaměstnanec konzulátu Itálie a spolupracovník 

firmy Galiawa) vytváří koncepci budoucí knihovny Erbil 

 Položen základ knižního fondu knihovny CAC Erbil – hlavně z Britského centra, pobočkových 

knihoven a z některých fakult shromážděno cca 800 knih, vytvoření odkazu na sbírku 

s názvem CAC (Czech Academic City) v katalogu KUP, zpracování, zajištění vyclení a 

převozu do Erbilu 
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 Je vytyčena strategie dalšího zpracovávání online z KUP bez nutné fyzické přítomnosti 

knihovníků KUP v Erbilu 

 Vytvoření Katalogu sbírek na web stránce KUP 

 Retrokatalogizace jako služba+ pokračuje: v r. 2018 pro KAS, KDU, FF (sbírky Francouzské 

centrum, Richterova knihovna, Asian library ) 

 Projekt Obálky.cz – dotažení skenu obálky, obsahu a literatury ke knihám v katalogu – jsme 

nejlepší v ČR po VK v Českých Budějovicích, která je nositelkou projektu – naskenováno 

39.232 stran. 

 Dále pokračuje v obsahové analýza fondu a navazující vyřazování nepůjčovaných a 

zastaralých titulů (pravidlo je takové, že jakmile je kniha námi označená jako nepotřebná a je 

v SK ČR nebo ji má NK, VKOL či jiná knihovna, můžeme ji odepsat; pokud ji v ČR 

nenalezneme, zůstává); cíl: příprava pro projekt RFID 

 Usilovně pracujeme na sbírce historických tisků (cca 4.500) – knihy v suterénu napadla plíseň, 

čistíme, přesouváme do 2. patra, začínáme vkládat do katalogu  

 Je dokončena revize videokazet AFO a pokračuje revize CD, DVD AFO 

Britské centrum  

Nově registrační poplatek pro zájemce z řad U3V jen 100,- Kč (UP zdarma, veřejnost 400,- 

Kč, absolventi 100,- Kč); otevřen nově přípravný kurz angličtiny na cambridgeskou zkoušku 

A2 Key for Schools (děti 10-12 let); zaveden British Friday – pravidelný příspěvek o 

význačných britských autorech na facebooku KUP, spojený s výstavou dané literatury v 

BC; rozšířena nabídka přípravných kurzů (varianty: sobotní, pololetní, kombinace, 

intenzivní, pretesty) – 4 termíny, dříve 1; snaha o navázání spolupráce se školami.  

Služby: novinky 2019 

 Půjčování notebooků a tabletů studentům absenčně  

 Podsedáky na židle do výpůjček – staly se hitem a sklidilo na facebooku KUP 430 palců 

 Deky do studoven 

Výuka, školení, semináře pro UP 

 Infolekce pro první ročníky na fakultách, na LF v AJ 

 Celotýdenní akce na propagaci EIZ: „I love EIZ“ napříč všemi pobočkami i Zbrojnicí – 3. ročník 

 Školení na Citace.pro 

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

Péče o lidské zdroje v KUP 

 Nový výpůjční pult + černá kostka zázemí pro personál (sál A, 1.p., Zbrojnice) 

 Klimatizace 2.p. – 6 kanceláří na východní straně 

 Nová technika a vybavení pro personál – počítače, skenery, tiskárny, čtečky, odkódovače, 

přenosné telefony, kvalitní židle, projektory 

 Odměny pololetní + mimořádné individuální 

 Benefity z UPOINTu na Vánoce 

 Teambuilding pro vedoucí: firma Tokhi – workshop bubnování 

 Vzdělávání 

Ad Vzdělávání 

Zahraniční výjezdy zaměstnanců KUP (ředitelka KUP, vedoucí Knihovny FTK, vedoucí odd. 

akvizice, zaměstnankyně výpůjčního oddělení, knihovnice z oddělení akvizice, knihovnice z 

BC):  

 Erasmus UP – Řecko, Finsko – staff weeks 

 SEMP – Švýcarsko, Universita della Swizzera Italiana Lugano 

 FPZC (fond podpory) AKVŠ – EMEARC19 konference – Francie, Marseille 

 SKIP (svaz knihovníků) – knihovny Skotska 

 EASL 2019 Norsko – seminář evropští knihovníci, hostitel Oslo 

 Konference EBLIB – UK, Glasgow 

ČR – účast na Bibliotheca academica, Knihovnách současnosti, semináři KAM (knihovnická 

akademie), odborných seminářích, školení OBD, školeních EIZ a kurzů z nabídky CŽV UP 

Přijetí na Erasmus, exkurze 

Dr. Julio Morilla, Biblioteca Universitaria, Campus Universitario de Tafira, Las Palmas De Gran 

Canaria 

Piotr Mucha, dyrektor Biblioteki PWSZ, Racibórz   

Dr, Dziedzic, Biblioteka Krakow, dyrektor 
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Knihovna ČZU – 15 knihovnic a knihovníků 

Vybavení technikou pro studenty 

 Nové AP wi-fi v přízemí a 1. patře Zbojnice – cca 27 AP (cca 250.000 Kč), konečně kvalitní 

pokrytí 

 Upgrade Safe Q na konečnou verzi 5 (firma Ysoft s tím měla obrovské problémy, 3 měsíce 

provizorní režim, než se jim podařilo vše nastavit – dokonce z původní verze 6 provedli 

downgrad na verzi 5) 

Vybavení studoven Zbrojnice 

 Nová křesla do Nebelvíru + dotažení značky Harry Potter v klubovnách – erby, grafika - 

z projektu ROSTU 

 Kobercové čtverce (extrémně odolné) do studovny Nebelvír 1.p. a klubovny ve 2.p. 

 Nové židle do noční studovny, do počítačové studovny, do jazykové studovny v přízemí 

Zbrojnice 

Stav sociálních sítí 

Instagram s 1.135 sledujícími, Facebook s 7.909 sledujícími. 

Propagace  

 Realizace nápisu Knihovna/Library a Britské centrum/British Centre na velkých sklech přízemí 

Zbrojnice ve spolupráci s grafikem (KUP není nikde na budově označena, nápis Informační 

centrum na desce visící z obou stran Zbrojnice je od r. 2008 díky zrušení IC neplatný) 

 zhotovena Virtuální prohlídka Knihovny LF ve 3D + umístění na Mapy Google Street společně 

se Zbrojnicí + sjednocení s UP  

 propagace EIZ: školení k OA, propagace EIZ: nové vyhledávací okénko na 1.s. webu KUP, 

proběhla akce dotazník využívání eiz, školení k OA 

 Účast na všech akcích UP + akce vlastní + akce regionu a města: 
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Akce KUP 

Dětská vánoční dílnička v Britském centru 

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

Výstava fotografií k bezdomovectví a akci Noc venku 

Výstava v rámci Festival Olmutzer Kulturtage 

Výstava odborné zahraniční literatury ve Zbrojnici 

Výstava k 30. výročí Sametové revoluce 1989 

Seriál výstavek Poklady z knihovny Britského centra KUP 

Zapojení do akcí UP:  

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

všechny, prodej vánočního punče na stánku UP (ředitelka KUP), Noc vědců, Běžíme 

s Klokanem (?).  

Zapojení do akcí města a regionu a celorepublikových:  

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

Paměť národa, Noc literatury  

 

 

Mgr. Helena Sedláčková,  

ředitelka Knihovny Univerzity Palackého  
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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/  

K datu 31. 12. 2017 skončila realizace řady projektů, do kterých byla UP zapojena, a zároveň 

bylo k 31. 12. 2019 ukončeno i období udržitelnosti u zdrojů podpořených z těchto projektů. 

Z tohoto důvodu 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 ve výši 50 – 70%. Veškeré nezbytné smlouvy byly podepsány a projekt úspěšně běží. 

Projekty OP VaVpI  

V roce 2019 pokračovala etapa udržitelnosti projektů Operačního programu Výzkum a vývoj 

pro inovace (dále OP VaVpI), vyhlášených 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 byly 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 (https://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 2019 byla implementována nová 

https://www.czechelib.cz/cs/
https://ezdroje.upol.cz/
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responzivní verze portálu, která umožňuje uživatelům této aplikace snadnější a komfortnější 

práci na všech typech mobilních zařízení. A současně byla upravena grafická podoba Portálu 

EIZ UP, která koresponduje s jednotným vizuálním stylem UP. Běžným standardem u většiny 

zdrojů se také stalo nastavení 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 prostřednictvím Google Analytics.  

 

Graf návštěv za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019: 
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Přehled nejvyužívanějších titulů časopisů (dle Reportu JR1):  

 

 

 

Přehled nejvyužívanějších databází (dle Reportu DB1): 
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Rešeršní a adresné informační služby  

Pro zájemce z řad uživatelů kategorie A bylo zpracováno 29 rešeršních požadavků 

zaměřených na odbornou problematiku. Dále byla vypracována jedna citační analýza 

zahrnující přehled publikací daného zadavatele včetně jeho citovanosti. 

Prostřednictvím služby E-novinky byli uživatelé emailem informováni o změnách ve 

vyhledávacích prostředích EIZ, o rozšiřování obsahu stávajících databází, o nových 

zkušebních přístupech apod. V roce 2019 bylo celkem zasláno 887 emailů.  

V průběhu roku bylo také poskytnuto 25 osobních individuálních konzultací do 30 minut a 

13 konzultací v délce trvání nad 30 minut, týkajících se práce s EIZ, 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 57.  

Personálie 

K 31. červenci 2019 ukončila pracovní poměr vedoucí Oddělení BIS Mgr. Romana Applová, 

kterou nahradila od 1. srpna 2019 Mgr. Kristina Mikešová. Pozici lektorky informačního 

vzdělávání převzala od 1. září 2019 nová zaměstnankyně Mgr. Bc. Barbora Malínek Číhalová. 

Chod obou oddělení je tak i nadále celkově zajišťován šesti zaměstnankyněmi.  

Ty se v průběhu roku aktivně zapojily do 46 vybraných odborně vzdělávacích kurzů či 

seminářů a účastnily se i několika odborných konferencí, jako například Kurz základů 

knihovnické angličtiny, Moderní trendy v tvorbě prezentací, Funkční (Ne)gramotnost aneb Jak 

pracovat s informacemi, konference CitaKon 2019 v Brně, Otevřené repozitáře 2019 v 

Ostravě, Turnitin on Campus Prague, Bibliotheca Academica 2019 v Brně apod.  

 

Meziknihovní výpůjční služba  

Aktivní MVS  

Celkový počet požadavků od čtenářů …………………………………………    903 

Počet objednávek do tuzemských knihoven ………………………………….       538 

z toho vyřízených výpůjčkou ……………………………………………………            393 

z toho vyřízených tištěnou kopií ………………………………………………..            145 

Počet nevyřízených požadavků ……………………………………………...…            365*  

* z tohoto počtu nebylo 223 dokumentů nalezeno v českých knihovnách (a následně 

objednáno prostřednictvím mezinárodní MVS) a zbývajících 142 požadavků nebylo vyřízeno 

z následujících důvodů: 
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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 …………………….......           236 

z toho vyřízených výpůjčkou ……………………………………………...........           176 

z toho vyřízených tištěnou kopií …………………………………………..........            17 

Počet nevyřízených požadavků ………………………………………………...            43*     

* 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 …………………………………………   228 

       z toho celkový počet objednávek odeslaných do VKOL …………..   223 

z toho vyřízených výpůjčkou ………………………………………   198 

z toho vyřízených tištěnou kopií ……………………………………   25  

z toho vyřízených prostřednictvím SUBITO ………………………………      5  

Vzdělávací aktivity 

Uspořádali jsme již 2. ročník akce Týden s EIZ aneb I love e-zdroje, který se konal v termínu 

25. 2. – 1. 3. 2019. Zájemci mohli přijít do Zbrojnice nebo na některou z poboček Knihovny 

UP, kde dostali informace k elektronickým zdrojům a také drobné propagační předměty. Počet 

přímých účastníků, které jsme touto cestou oslovili, se pohyboval okolo 300 osob. 

V roce 2019 se Knihovna UP také poprvé zapojila do mezinárodní propagační akce na 

podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu Open Access Week, která 

probíhala ve dnech 21. – 27. října 2019. Formou školení a workshopu jsme účastníky seznámili 

s problematikou open access a představili jim možnosti a cesty realizace otevřeného přístupu. 

Dorazili především účastníci z řad vědecké či akademické obce, kteří se mimo jiné zapojili i do 

živé diskuse k tomuto tématu. 
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V jarním a podzimním semestru probíhala pravidelná školení na práci s EIZ, kterých se 

účastnili zájemci z řad studentů i akademických pracovníků. Tématy jednotlivých školení byly 

správná rešeršní strategie, možnosti vyhledávání v katalozích a licencovaných databázích, 

citování s citačním manažerem CitacePRO. Celkem bylo uskutečněno 52 seminářů, na 

kterých bylo proškoleno 818 účastníků. Součástí informačního vzdělávání byly opět i vstupy 

do diplomových seminářů nebo podobně zaměřených předmětů na jednotlivých fakultách UP.  

Pokračovali jsme také ve vedení předmětu Elektronické informační zdroje pro doktorandy 

na Filozofické fakultě (FIF/91MIZ), který je realizován formou pětihodinové blokové výuky 

dvakrát za semestr. Osvědčilo se také zapojení do kurzů Oddělení dalšího vzdělávání pro 

zaměstnance UP, kdy byly realizovány jak v letním, tak i v zimním semestru kurzy 

Elektronické informační zdroje a nově i kurz Open Access - otevřený přístup k vědeckým 

informacím (celkově 32 účastníků).  

 

 

Mgr. Kristina Mikešová, 

vedoucí Oddělení bibliograficko-informačních služeb a MVS 
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Oddělení doplňování fondu 

Akvizice neperiodických dokumentů 

V roce 2019 bylo z rozpočtu Knihovny UP čerpána na nákup knih částka 1 017 000,- Druhým 

zdrojem, ze kterého byla akvizice financována, je částka alokována z dotace Olomouckého 

kraje, která byla stejně jako v předchozích letech 400 000,-. Za tyto prostředky byly pořízeny 

knihy primárně do fondu Knihovny Zbrojnice a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě.  

Akvizice periodických dokumentů 

Stejně jako v předchozím roce, byl i v roce 2019 vybrán dodavatel zahraniční literatury 

formou výběrového řízení. Jediným a tedy i vítězným uchazečem, byla firma Suweco 

s celkovou nabídkovou cenou 4 505 167,01. Za předplatné českých periodiky byla utracená 

částka 279 733,49 (z toho 38 469,49 z rozpočtu Knihovny UP). 

I v roce 2019 nám Dr. Filip formou daru uhradil předplatné titulů Time a Der Spiegel. 

Akvizice knih i časopisů je nově ošetřen „Směrnicí pro akvizici“, kterou vytvořili pracovníci 

ODF. Tato směrnice upravuje a sjednocuje jednotlivé procesy v rámci celé KUP a současně 

slouží jako výchozí dokument pro nové pracovníky při jejich zapracování. 

Personální změny 

V roce 2019 k žádným personálním změnám nedošlo. Změnila se pouze pracovní náplň 

stávajících pracovníků. Mgr. Rosípalová během roku převzala kompletní agendu akvizice 

periodik (došlo tedy k sloučení agendy správy předplatného českých a zahraničních 

periodik). Bc. Frysová se nadále plně specializuje na katalogizaci periodik. 

Vzdělávání 

Pracovníci ODF se během roku zúčastnili několika vzdělávacích akcí. 

 exkurze do dalších knihoven (Knihovna ČZU, Knihovna Univerzity Pardubice, Knihovna FF 

MU) 

 konference (EMEARC19, EBPLIP10, Biliotheca academica 2019) 

 semináře (28. Akviziční seminář, Nové metody a procesy nejen v akvizici) 

 jazykové vzdělávání (e-learningový kurz e-LKA3, pravidelné kurzy angličtiny) 

 různé kurzy v rámci CŽV UP 

Mgr. Rosípalová průběžně školí stávající i nové pracovníky KUP v oblasti evidence 

periodických dokumentů v ARL. Tato školení probíhají nepravidelně na vyžádání. 

 

Mgr. Antonín Pokorný, 

vedoucí Oddělení doplňování fondů 
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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 2019 to byly Katedra asijských studií, 

Richterova knihovna a Francouzské centrum. 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 šest samostatných odborných knihovníků. Pět 

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. Jeden samostatný odborný knihovník se věnuje na plný 

úvazek budování sbírky starých tisků. 

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

garantem jmenného zpracování dokumentů. Helena Andrýsková 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 2019 byl Pavle Lžičařové a Lence Trojanové 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 12.762 jmenných autorit. 
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 V roce 2019 bylo v rámci zpracování dokumentů v oddělení OZF vytvořeno, zrevidováno a 

zasláno do souboru Jmenných autorit ČR 2.698 jmenných a  korporativních autorit. Což je 

nejvíce za dobu zpracovávání autorit (viz grafy). Celkově jsme od roku 2009, kdy naše 

knihovna zakoupila systém ARL a začala pracovat ve formátu Marc21, přispěli ke konci roku 

2019 do souboru Národních autorit ČR počtem větším než 14 tisíc nových 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 Francouzského centra, z Richterovy knihovny na Konviktu a také z Katedry archeologie). 

V rámci tzv. fakultní registrace FF jsme v roce 2019 zpracovali 5.928 dokumentů. 

 

 V roce 2019 jsme zaslali do Souborného katalogu ČR 4.116 nových záznamů dokumentů, a 

tím jsme navýšili celkový počet námi zaslaných nových záznamů na 48.319. 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 2019 přijato do 

Souborného katalogu ČR 103.788 záznamů. V roce 2019 to pak bylo 8.069. 

 

 V roce 2019 jsme pokračovali s aktivní spoluprací s projektem ObalkyKnih.cz. Během roku 

2019 jsme jako celá Knihovna UP naskenovali a odeslali celkem 39.232 stran u 10.858 

různých dokumentů. To nás opět 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. Samotná 

katalogizace se podílela naskenováním počtu 14.208 stran. 

Personálie 

 

V dubnu odešla do důchodu Tatiana Krejzová a na její místo byl přijat Martin 

Protivánek.  

V prosinci nebyla dále prodloužena smlouva Adrianě Hubáčkové a na její místo byla 

přijata Irena Urbancová. 

Vzdělávání 

 

 Jiří Škrobák, Helena Andrýsková a Lenka Trojanová vyškolili nového pracovníka Martina 

Protivánka ve jmenné a věcné katalogizaci a v oblasti tvorby osobních autorit. Martin 

Protivánek byl následně přeřazen na budování sbírky starých tisků. 

 Jiří Škrobák, Helena Andrýsková a Lenka Trojanová postupně zaškolují novou pracovnici Irenu 

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

 Jiří Škrobák se zúčastnil Výročního zasedání Souborného katalogu v Městské knihovně 

v Praze. 

 Helena Andrýsková se zúčastnila zasedání pracovní skupiny pro věcné zpracování v NK ČR 

v Praze. 

 Lenka Trojanová se zúčastnila setkání supervizorů zpracování autorit v NK ČR v Praze. 



 
 

17 
 

 Lenka Trojanová dále dokončila své studium magisterského programu Informační studia a 

knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě a v rámci 

Celoživotního vzdělávání UP absolvovala kurz Průvodce v pravidlech pro užití interpunkce. 

 Martin Protivánek se zúčastnil kurzů Elektronické informační zdroje a kurzů Open Access 

v rámci Open Access week. Dále konference Bibliotheca Antiqa v Arcidiecézním muzeu 

v Olomouci, exkurze knihovny centra Aletti a konzultace ohledně starých tisků na CMTF. 

 Pavla Lžičařová navštívila v květnu Svět knihy Praha 2019. 

 Pavla Lžičařová, Lenka Trojanová, Martin Protivánek a Jiří Škrobák se zúčastnili v září 2019 

konference Knihovny současnosti.  

 Celé oddělení navštívilo v rámci exkurzí v roce 2019 tyto knihovny: Studijní a vědeckou 

knihovnu a Univerzitní knihovnu v Hradci Králové a Moravskoslezskou knihovnu v Ostravě. 

 Pavla Lžičařová a Martin Protivánek se navíc zúčastnili i exkurzí v knihovnách České 

zemědělské univerzity v Praze a knihoven Vysokého učení technického v Brně a knihovny 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

 

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.  

Vize, plány 

 Nadále spolupracovat se Souborným katalogem a s portálem Národních autorit ČR formou 

posílání zpracovaných záznamů a autorit. 

 Sledovat katalogizační politiku Národní knihovny, katalogizační trendy a vývoj v celé oblasti 

katalogizace. Účastnit se pravidelných setkání supervizorů a průběžně se vzdělávat. 

 Rozvíjet spolupráci s částmi univerzity, které o ni požádají. V loňském roce to byly 

Francouzské centrum, Katedra asijských studií, Richterova knihovna a Studovny na FF na 

Křížkovského 10. Popřípadě navázat nové spolupráce. 

 Pokračovat v účastni na projektu harmonizace autorit v programu VISK9. 

 Budovat sbírku Starých tisků. Projít a zkontrolovat celou sbírku, srovnat fyzický stav se stavem 

v ARL a připravit ji ke katalogizaci. 

 Podílet se na dalším rozvoji spolupráce s projektem Obálky.cz. Zejména v oblasti vyhledávání 

v naskenovaných stránkách obsahů a literatury. Nadále skenovat obálky všech zpracovaných 

dokumentů. 
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Grafy a tabulky 
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Oddělení výpůjčních služeb a ochrany fondů 

Výpůjční služby 

V roce 2019 byly standardně zajištěny všechny knihovní služby v rámci Oddělení 

výpůjčních služeb a ochrany fondů na Zbrojnici vůči studentům, pracovníkům UP i veřejnosti. 

Oddělení pracuje bez problémů, plynule a s nasazením. Významným pozitivním a 

motivačním momentem pro zaměstnance pak byla výstavba nového výpůjčního pultu i se 

zázemím v hlavním výpůjčním sále knihovny. 

Knihovnicko-informační služby + novinky  

 Základem celoroční 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. 

Stejně jako předešlé roky byl tento opravdu pestrý, zajímavý, s novými službami a nápady 

 Jednoznačně největším přínosem v tomto roce pro práci oddělení byla výstavba 

nového výpůjčního pultu. (arch. Jan Šmoldas). Předcházelo tomu několikaměsíční 

provizorium, resp. přestěhování provizorního výpůjčního pultu do časopiseckého sálu, 

nicméně díky tomu mohl nový výpůjční pult růst pod dohledem architekta, řemeslníků a 

interních zaměstnanců bez tlaku na okamžité zprovoznění po prázdninách. Nový výpůjční pult 

je tvarem a umístěním podobný předchozímu, ale s novým moderním designem, osvětlením, 

barvami a také „kostkovým“ zázemím. Velice pracovně příjemné je navíc vybavení kobercem 

a novými kancelářskými židlemi, stejně tak jako novým bezdrátovým technickým vybavením, 

novými dekodéry, tiskárnou, počítači, atd.. Pult byl nakonec plně využíván už v předvánoční 

době. 

 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 přirozenému prázdninovému úbytku 

studentů. Naopak mimořádně docházelo k různým úpravám otevírací doby a zabezpečení 

provozu nejen pro univerzitní „Letní školu slovanských studií“ (20. 7. – 18. 8.), ale také v době 

celostátních a regionálních kulturních akcí typu „Dne kulturního dědictví“ (sobota a neděle 7. - 

8. 9.) a „Olomoucké muzejní noci“ (pátek 17. 5.). Zcela uzavřená byla knihovna v prvních třech 

týdnech měsíce července (1. – 19. 7.) v souvislosti se studentskými prázdninami, ale 

s možností vracení půjčených dokumentů na recepci knihovny. Mimořádně zátěžovou 

zkouškou kvůli hluku pak byl pro knihovnu univerzitní Majáles (7. 5.), což ovšem nevylučuje 

jeho pořádání na nádvoří i v příštích letech 
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 Tradičně se prezentovala knihovna a její pobočky na univerzitní propagační akci, tzv. 

„MEET UP“ (setkání a prezentace pro nové studenty UP) dne 1. 10., a více již i na „Dnech 

otevřených dveří UP“ vždy v listopadu a lednu, na několika místech UP včetně Zbrojnice 

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

jazyka 

 Stále se pracovalo na rozvoji komunikace na sociálních sítích a klasických www 

stránkách. Díky určitému stylu, rozmanitosti, nápaditosti a úplnosti informací na sociálních 

sítích neustále počet sledujících neustále roste (cca 7 800) 

 V tomto roce nedocházelo v době letního uzavření knihovny k masivnímu vyřazování 

nepotřebných knih z fondu knihovny jak v minulém roce, neboť byla hlavní pozornost 

zaměřena na nový výpůjční pult, náhradní prostory, stavební úpravy, atd. O letních 

prázdninách se tak pracovníci věnovali dalším, především: 

- úklidovým a revizním činnostem:  

 úklidu regálů, obnově květin, úklidu tkanin, textilií a povlaků, novému označení regálů, 

posunům knih v regálech, menším revizím, očistě PC a kopírek, atd. 

- tvůrčí činnosti:  

 uvolnění prostoru přímo mezi regály s knihami na příjemné posezení ve stylu „obýváček“, 

instalace „potterovského“ označení do obou kluboven, vybavení všech studijních sálů 

stovkami podsedáků na židle, instalace „chytré zdi“ na psaní vzkazů v noční studovně, atd. 

- technickým opatřením:  

 přepažení studijních stolů v sálech, prověření elektrických zařízení, přípravy na renovaci 

podlahového marmolea ve studijních sálech, součinnost při upgrade SafeQ na kopírovacích 

přístrojích, atd. 

 Velice se osvědčilo již loni vybudované podokenní několikastupňové pódium 

v počítačovém/časopiseckém sále, s velkým množstvím volného prostoru na jednotlivých 

stupních pódia, s odpočinkovými vaky, polštáři, dekami, atd. Stejně tak jsou neustále 

obsazená akustická křesla v témže prostoru, pro „uzavřené“ studium a ničím nerušený 

odpočinek. Oba nápady jsou stále velkým oživením a příjemným zpestřením studijním prostorů 

 Byly sloučeny některé příruční knihovny v jednotlivých výpůjčních sálech na jedno místo 

 Stabilně probíhaly běžné každodenní úpravy a menší opravy knih z volného výběru – 

obalování, přelepy signatur, atd. 

 Postupně byly nadále renovovány podlahy –marmolea v určitých úsecích studoven a 

chodeb 
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 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 

 Osvědčil se nabíjecí „kiosek“ na mobily a notebooky 

 Stále velkým tahákem pro pohodlí studentů jsou kromě podsedáků volně přenositelné 

polštáře, deky, možnost zakoupení ušních špuntů, upravený dětský koutek (pro nejmenší 

čtenáře) 

 Byla využívána i možnost půjčování několika tabletů a notebooků 

 Do oddělení bylo postupně zakoupeno množství nového materiálového vybavení, jak 

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

 Osvědčilo se posílení wi-fi signálu – v současné době zcela bez dřívějších stížností 

 Pravidelná inventarizace majetku oddělení proběhla v pořádku 

 Nadále probíhalo postupné základní katalogizační zpravování filmových DVD jako daru 

pro pozdější studijní využití 

Statistiky 

 215 404 uživatelů navštívilo knihovnu 

 77 748 absenčních výpůjček a prolongací 

 299 559 xerokopií a tisků 

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

 917 dotazů zodpovězeno e-mailem 

 141 573 dokumentů založeno zpět do regálů volného výběru 

 7 745 dokumentů vráceno do biblioboxů 

 51 exkurzí (1 022 lidí) 

 3 856 knih pracovníci OVSOF opravili (drobné opravy v rámci možností) 

 110 344 knih ve volném výběru a 170 667 knih ve skladu 

 2 687 studentů celkem navštívilo noční studovnu Zbrojnice v nočních hodinách 
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Celkově opět došlo v porovnání s loňským rokem sice k snížení počtu absenčních 

výpůjček, ale ke zvýšení prezenčních výpůjček a zvýšení počtu zhotovených kopií a tisků. 

Také ke stabilizaci již dřívější zvýšené návštěvnosti. Knihovna se tak stává čím dál více 

pohodlným studijním místem, a to i za cenu menších absenčních 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 ve zkráceném úvazku na Richterově knihovně Katedry 

dějin umění FF UP. Každý pracovník knihovny má navíc stanovené specifické provozní úkoly 

navíc.  

 V roce 2019 došlo v oddělení k personálním změnám – novými pracovníky v oddělení 

jsou: Lenka Hanáková (přechod z Britského centra). Naopak odešla Zdena Koutná (do 

pobočky Knihovny PřF v Holici). Na mateřské dovolené jsou stále Vendula Plevová Marková 

a 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 

 Prezentace zkušeností naší knihovnice Anny Pajerské z pobytu v rámci programu 

SEMP ve švýcarské knihovně Universita della Swizzera italiana v Luganu, a v komunitním 

centru La Filanda v Mendrisiu 

 Pracovníci oddělení navštěvovali kurzy anglického jazyka 

Školení knihovníků mimo UP 

 Stáž Anny Pajerské v rámci programu SEMP ve švýcarské knihovně Universita della 

Swizzera italiana v Luganu, a v komunitním centru La Filanda v Mendrisiu 

 Prázdninová exkurze některých pracovníků odd. v Knihovně Univerzity v Pardubicích, 

a v Knihovně Slezské univerzity v Opavě 

 Prázdninová exkurze některých pracovníků odd. ve Studijním a informačním centru 

České zemědělské univerzity v Praze 
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Kulturní a společenské akce -  

Akce pořádané UP 

 Charitativní projekt studentů UP „Vánoce pro všechny 2019“ - dárky pro seniory v LDN 

na Moravě, a děti se specifickými poruchami / Zbrojnice jako kontaktní a sběrné místo 

(prosinec) 

 Organizace čtení v rámci akce „Noc literatury“ 2019 v Olomouci ve spolupráci 

s ostatními olomouckými knihovnami / Rotunda CMTF jako jedno z míst akce (květen) 

Výstavy, čtení, semináře v knihovně 

 Výstava Živé pochodně jako forma politického protestu – Jan Palach a ti druzí (leden) 

 Výstava památníku Ravensbrück: Milena Jesenská Retrospektiva Praha-Vídeň-   

Drážďany (leden) 

 Výstava Vměšovat se je žádoucí – Heindrich Bell (březen) 

 Přednáška Čína očima Pavla Dvořáka, pořádaná Česko-čínskou společností a 

Katedrou asijských studií FF UP (březen) 

 Výstava Krajinou zapomnění – Libavsko objektivem Jindřicha Machaly, v rámci 

Festivalu Olmützer Kultturtage (duben) 

 Autorské čteni Ulrike Anna Blaier, v rámci Festivalu Olmützer Kultturtage (duben) 

 Výstava Astrologických mandal od MgA. Dagmar Angelíny Mádrové (duben) 

 Výstava Popkultura kolem nás, v rámci Majálesu (květen) 

 Výstava starých tisků, v rámci Muzejní noci v Olomouci (květen) 

 Tandemové čtení s Michalem Ajvatem a Michaelem Stavaričem (květen) 

 Výstava 30 let od Sametové revoluce (červen) 

 Výstava starých tisků, v rámci Dnů evropského dědictví v Olomouci (září) 

 Čtení z díla laureáta Nobelovy ceny za literaturu Petra Handkeho (říjen) 

 Výstava zahraniční odborné literatury firmy Slovart (říjen) 
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Pomoc / podíl na akcích jiných organizací 

  „Nizozemsko-vlámské odpoledne“ - nádvoří Zbrojnice jako místo kulturního festivalu 

pořádaného studenty UP (duben) 

 „Majáles UP“ – nádvoří Zbrojnice jako studentské místo setkání, akcí a především 

koncertů (květen) 

 Knihovnický turnaj olomouckých knihoven v pétanque – nádvoří Zbrojnice jako místo 

konání i za naší účasti (červen) 

 „Korejský kulturní festival“ – nádvoří Zbrojnice jako místo festivalu pořádaného King 

Sejong Institute na UP (říjen) 

 Finanční sbírka na „Den válečných veteránů“ / prodej vlčích máků – Zbrojnice jako 

sběrné místo (listopad) 

 Sochy olomouckého sochařského festivalu „Sculpture Line“ – nádvoří Zbrojnice jako 

výstavní místo (listopad) 

 Vzpomínka na Václava Havla 30 let od sametové revoluce - nádvoří Zbrojnice jako 

místo setkání u Lavičky VH (prosinec) 

Vize do budoucna 

 Pokračovat nadále ve zvýšené aktualizaci knihovního fondu (přeřazování, vyřazování, odpisy, 

atd.), jak ve volném výběru, tak především ve skladech knihovny 

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

 Další zlepšování nadstandardních podmínek pro studenty 

 Dokončení a revize nového skladového prostoru pro uložení starých tisků 

 Retrokatalogizace dalších speciálních částí fondu (filmová CD) 

 Vytvoření dalších studijních prostorů na chodbách knihovny 

 Organizace dotazníku pro studenty o spokojenosti se službami knihovny 
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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 

 

Tento rok nedošlo k velkému vyřazování nepotřebných knih ze skladu, pouze se 

provedlo řádné administrativní zpracování těchto odpisů. 

Sklad knih na Zbrojnici ovšem prošel velkým úklidem, označením, likvidací 

nepotřebných věcí, uvolnění prostorů, atd. Celkově nyní prostor skladů působé velice 

organizovaným dojmem. 

Dále se průběžně prováděla kontrola stavění skladového knihovního fondu.  

Došlo k přesunu fondu starých tisků ze sklepních skladových prostor do jiného 

podkrovního prostoru s vhodnějším klimatem, prostorem a zabezpečením. Probíhá kontrola a 

přestavění tohoto fondu. 

Postupně a průběžně se nadále upravuje a renovuje prostor přízemí knihovny, resp. 

prostor recepce, noční studovny a šatny. 

 

Statistiky 

 

Ze skladu bylo absenčně půjčeno 6 588 knih. Z knihovního fondu ÚK v souladu 

s knihovním zákonem bylo odepsáno a vyřazeno 26 577 knih a 12 ztrát (nahrazené ztráty). Za 

rok 2019 bylo svázáno a opraveno 196 knižních dokumentů v mimoknihovní knihvazačské 

dílně. 

 

Upomínková agenda 

 

V průběhu roku 2019 byly odeslány 6. upomínky 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 

 

Odešel Tomáš Pavlík (expedice ze skladu), nahrazen byl Michalem Blažkem 

 

Spolupráce  

 

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

pro podporované zaměstnávání) a umožňuje roční bezplatnou praxi jednomu klientovi 

organizace. 

Richterova knihovna 

 Odborná knihovna Katedry dějin umění FF UP, pojmenovaná na počest historika umění 

a zakladatele dějin umění jako studijního oboru na olomoucké univerzitě Václava Richtera, 

obsahuje několik tisíc svazků odborné literatury a několik desítek titulů odborných periodik. Je 
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v gesci Knihovny UP, spadá personálně mimořádně pod odd. výpůjčních služeb a ochrany 

fondů. 

Richterova knihovna obsahuje aktuálně celkem 3 142 svazků, během celého studijního 

roku navštívilo knihovnu celkem 556 studentů. Za celý rok 2019 bylo nově osignováno celkem 

344 svazků. 

 

Mgr. Vladimír Klásek,  

vedoucí Oddělení výpůjčních služeb a ochrany fondu 
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Britské centrum KUP 

 

Krátké představení oddělení 

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, absolventům UP a studentům U3V, 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, podporovat 

snahu o individuální zdokonalování v anglickém jazyce a propagovat anglosaskou kulturu. 

Proto nabízí širokou škálu jazykových učebnic pro všechny úrovně pokročilosti od úplných 

začátečníků až po úroveň „proficiency“, beletrii, filmy, dětské knihy a hry v anglickém jazyce, 

umožňuje exkurze školním skupinám, pořádá kurzy angličtiny zaměřené na přípravu na 

standardizované jazykové zkoušky, ve spolupráci s British Council Czech Republic zajišťuje 

pořádání certifikovaných mezinárodních zkoušek Cambridge English Qualifications a 

samostatně i ve spolupráci s dalšími organizačními jednotkami UP a s  British Council Czech 

Republic organizuje kulturně-vzdělávací akce.  

Knihovnicko-informační služby 

Zaměstnanci BC poskytují denně kromě běžných služeb týkajících se výpůjček také 

nejrůznější informace týkající se nabídky a služeb knihovny BC, mezinárodních jazykových 

zkoušek, jazykových kurzů a jazykového vzdělávání obecně. Tyto informace poskytují 

zaměstnanci BC KUP jak osobně návštěvníkům centra, tak telefonicky nebo e-mailem. 

V knihovně je uplatňován individuální přístup k uživatelům. Pracovnice BC KUP na požádání 

pomáhají návštěvníkům centra zorientovat se v množství studijních materiálů a jazykových 

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

Od 1. září 2019 došlo ke změně otevírací doby – počet hodin týdně, kdy je centrum otevřeno 

veřejnosti, byl přitom zachován.  

Centrum profituje ze svého umístění v  prostorách Zbrojnice – dle názorů návštěvníků je útulné 

a přestěhováním na jaře předcházejícího roku se zviditelnilo a cesta k němu je pro návštěvníky 

pohodlná a jednoduchá. Návštěvnost je v porovnání s obdobně velkými i většími pobočkami 

KUP velmi dobrá, počtem výpůjček a prodloužení je BC KUP druhou nejfrekventovanější 

pobočkou KUP (po Knihovně Zbrojnice) – „obrat“ poměrně malého fondu je tedy velmi vysoký.  

V roce 2019 BC KUP pokračovalo v propagační strategii nastoupené v předcházejícím roce. 

Ve spolupráci s grafikem KUP byla zpracována další sada plakátů a ve Vydavatelství UP byla 

zadána a realizována složka BC KUP, ve které jsou od září 2019 vydávány absolventů 

cambridgeských zkoušek certifikáty a k zájemcům o spolupráci distribuovány propagační 

materiály. Informace o Britském centru KUP a jeho službách i kontaktní informace v českém a 

anglickém jazyce umístěné uvnitř složky a na její zadní straně se tak s certifikáty dostávají do 

celé České republiky i do zahraničí. Před zahájením akademického roku 2019/20 bylo BC KUP 
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výrazněji vidět v prostředcích olomoucké MHD – kampaň financoval British Council Czech 

Republic částkou 5 000,- Kč.  

Všechny nově vytvořené propagační materiály BC KUP odpovídají jednotnému vizuálnímu 

stylu UP. 

Knihovní fond 

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

 aktuálnost fondu (testy pro nové verze cambridgeských zkoušek, nové edice učebnic pro 

výuku angličtiny, sledování produkce nakladatelství zaměřených na literaturu v oblasti ELT a 

akvizice vhodných nových titulů, akvizice novinek v oblasti 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 z výnosu cambridgeských zkoušek, které 

Britské centrum KUP pořádá. V roce 2019 BC KUP obdrželo, stejně jako v roce 

předcházejícím, také dary. Z početnějších to byl dar několika sad učebnic z nakladatelství 

Oxford University Press (odměna za uspořádání výstavky nové řady učebnic pro školy) a 

především dar z pozůstalosti dr. Bohuslavy R. Bradbrook, anglistky a bohemistky, která 

působila ve Velké Británii na univerzitách v Bangoru a Cambridge. BC KUP se vyčleněním 

více než 100 titulů ze svého fondu vhodných k darování aktivně zapojilo do budování fondu 

univerzitní knihovny v Czech Academic City v iráckém městě Erbíl.  

Statistiky 

Britské centrum navštěvují studenti, zaměstnanci a absolventi UP, studenti Univerzity 3. věku 

na 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. Na exkurze sem přicházejí skupiny studentů a 

žáků středních a základních škol se svými učiteli. Pravidelně jednou měsíčně se v BC KUP 

koná setkání čtenářské skupiny (cca 10 členů).  

V roce 2019 bylo realizováno celkem 32 635 výpůjček, z toho prvních výpůjček bylo 14 320. 

BC navštívilo 16 978 návštěvníků. Nově se do BC zaregistrovalo 271 čtenářů, 288 si své 

registrace obnovilo. 

Fond BC byl v r. 2019 obohacen o 812 titulů, náklady na akvizici knih a časopisů činily celkem 

172 447 Kč. Z fondu BC KUP bylo 197 titulů vyřazeno, ale k operaci v knihovnickém systému, 

která knihy vyřadí i z katalogu, do konce roku 2019 již nedošlo – úbytek se tedy projeví až ve 

statistikách 2020. 

Personálie 

V BC jsou zaměstnány tři pracovnice (vedoucí centra a dvě knihovnice) na celkem 2,5 úvazku. 

Do srpna 2019 měly všechny pracovnice VŠ vzdělání. V září došlo k personální změně, od ní 

mají VŠ vzdělání dvě pracovnice (filologické se zaměřením na angličtinu a přírodovědné 
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v kombinaci s učitelstvím cizích jazyků), třetí (nová) pracovnice si VŠ vzdělání doplňuje 

v kombinovaném studiu na FF UP (obor řízení vzdělávacích institucí). Personální změna 

spočívala v tom, že dlouholetá pracovnice centra Mgr. Lenka Hanáková na konci srpna 2019 

přešla z osobních důvodů (nevyhovující pracovní doba s každotýdenní sobotní službou) na 

jiné oddělení KUP. Mgr. Hanáková byla velmi nápomocná při zaškolování nové pracovnice, 

paní Jitky Dopitové, takže změna na pozici, na niž jsou vázány důležité administrativní úkony 

v BC KUP, proběhla, aniž by způsobila problémy ve fungování centra. Po základním 

zapracování byly kompetence přerozděleny mezi stávající a novou pracovnici v knihovně BC 

KUP tak, aby obě mohly rozvíjet svůj potenciál ke své osobní spokojenosti a ku prospěchu 

pracoviště. 

Vzdělávání:  

a/ knihovníky 

Knihovníci BC KUP nevyučují v akreditovaných kurzech a kromě osvětové činnosti související 

s každodenní pracovní aktivitou knihovníka žádné vzdělávací aktivity takovéhoto typu 

nevyvíjejí. Za vzdělávací činnost by se nicméně daly pokládat následující aktivity: v září 2019 

zahájený seriál výstavek Poklady z knihovny Britského centra KUP, jehož prostřednictvím 

představujeme návštěvníkům BC KUP významné anglicky píšící autory se vztahem k danému 

měsíci a jejich knihy, které jsou v BC KUP čtenářům k dispozici. Další aktivitou je rubrika British 

Fridays na facebookovém profilu Knihovny UP, která byla zevdena v červnu 2019. V této 

rubrice upozorňujeme na významná výročí spojená s Velkou Británií či anglosaskou kulturou 

(přednostně literaturou). 

b/ knihovníků 

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 2019 se zaměstnankyně BC KUP zúčastnily celkem 24 vzdělávacích akcí: 

školení pořádaných UP, kurzů celoživotního vzdělávání pořádaných ODV UP, seminářů 

Vědecké knihovny Olomouc a on-line kurzů Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. 

Jedna z pracovnic také využila možnost týdenního školení v zahraničí (Finsko) v rámci 

programu Erasmus.  

Akce 

 Exkurze 

V průběhu roku 2019 se uskutečnilo celkem 19 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, položit otázky k mezinárodnímu jazykovému 

testování. Učitelé k nám chodí se svými studenty především proto, aby je motivovali k dalšímu 

studiu angličtiny. Studenti jsou většinou 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.  
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 Činnost čtenářské skupiny 

V roce 2019 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 120 

titulů. 

 Akce pro veřejnost 

o Únor: shakespearovská přednáška prof. Martina Hilského (ve spolupráci s Katedrou divadelní 

a filmové vědy FF UP a British Council Czech Republic). 

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 a pretesty (cambridgeské zkoušky nanečisto) jako příprava na 

standardizované jazykové zkoušky 

Pro kurzy angličtiny zaměřené na přípravu na cambridgeské jazykové zkoušky v BC KUP je 

klíčová dobrá pověst kurzů spojená s kvalitními lektory, dobrou a vstřícnou organizací a 

příjemným prostředím a v neposlední řadě i konkurenceschopná, ale nepodbízivá cena. 

Studentům, zaměstnancům a absolventům UP je poskytována sleva jak na kurzy, tak na 

pretesty. Posunutí kurzů do pozdějších odpoledních hodin a rozšíření dnů, ve kterých jsou 

kurzy nabízeny, o původně nevyužívané pondělí, stejně jako navýšení počtu pretestovacích 

termínů se v roce 2019 setkalo s kladným ohlasem a zájmem ze strany účastníků kurzů. V LS 

2018/19 otevřelo BC KUP nové typy kurzů pro nejžádanější úroveň C1. Šlo o sobotní motivační 

kurz v rozsahu 8 lekcí, pololetní kurz v rozsahu 16 lekcí a možnost zkombinovat tyto dva kurzy 

do jednoho intenzivnějšího kurzu. Koncepce obou kurzů i jejich kombinace byla v LS 2018/19 

úspěšně ověřena a kromě tradičních celoročních kurzů byly tyto kurzy opět s úspěchem 

nabídnuty na podzim (v ZS 2019/20). Nově byl nabídnut (namísto jednoho z kurzů úrovně B2) 

překlenovací kurz mezi úrovněmi B2 a C1, jehož kapacita se zcela naplnila. Další novinkou 

v akademickém roce 2019/20 bylo otevření dětského kurzu pro přípravu na cambridgeskou 

zkoušku A2 Key for Schools. Prokázalo se, že i nově koncipované kurzy si v roce 2019 našly 

svou cílovou skupinu.  Do přípravných jazykových kurzů otevřených v LS 2018/19 a ZS 

2019/20 nastoupilo celkem 70 účastníků. Pretestu (cambridgeské zkoušky nanečisto) se ve 

třech termínech (březen, květen, září) zúčastnilo v BC KUP 49 zájemců o prověření 

připravenosti ke zkoušce Cambridge English. 

 Spolupráce v rámci UP  

BC KUP navázalo při pořádání shakespearovské přednášky spolupráci s katedrou divadelních 

a filmových studií FF UP – přednáška byla s velkým úspěchem pořádána v divadelním sále 

Uměleckého centra UP (Konvikt), předběžně je tento prostor přislíben pro pořádání této 

přednášky i v dalších letech. 
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Také v r. 2019 BC KUP spolupracovalo s jazykovými kabinety a katedrami 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. 

V přístupové chodbě ke Kabinetu cizích jazyků PřF UP byla instalována nová nástěnka 

odpovídající designově požadavku jednotnosti ze strany PřF. Nástěnka BC KUP je pravidelně 

aktualizována stejně jako nástěnky na dalších fakultách UP (PdF, CMTF, FF a FTK). 

BC KUP spolupracuje s JŠ UPLIFT. Tato spolupráce v roce 2019 spočívala ve vzájemném 

využívání výukových prostor, nicméně v tomto roce již převládá potřeba JŠ UPLift, která 

využívá jazykovou učebnu BC KUP několikrát týdně, zatímco BC KUP využilo prostor JŠ 

UPLift pouze jednu sobotu při pořádání cambridgeské zkoušky nanečisto. Dále obě pracoviště 

spolupracují při vzájemné propagaci, a to formou odkazů na webových stránkách a prezentací 

propagačních materiálů BC KUP v prostorách JŠ UPLift a naopak. BC KUP poskytuje 

zájemcům z řad účastníků kurzů UPLift 50% slevu na roční členství v BC KUP (dle seznamů 

poskytnutých z JŠ), lektoři UPLift, pokud nejsou zaměstnanci UP, mají v BC KUP registraci 

zdarma. 

 Spolupráce s British Council  

V roce 2019 bylo zorganizováno celkem 5 úrovní cambridgeských zkoušek v obou možných 

formách, tradiční „papírové“ a stále oblíbenější počítačové. Počet termínů zkoušek na počítači 

byl v roce 2019 vyšší než počet zkoušek papírových, také obsazenost těchto termínů byla 

vyšší než v roce 2018: 

o 23 realizovaných zkouškových termínů cambridgeských zkoušek; 

o 165 kandidátů mezinárodních zkoušek (nárůst oproti roku 2018); 

o 1 individuální školení examinátorů cambridgeských zkoušek; 

o 2 školení dohližitelů/asistentů cambridgeských zkoušek 

o účast vedoucí a jedné pracovnice BC KUP na setkání zástupců partnerských škol programu 

Addvantage 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 britských center v ČR v Britském centru 

v Pardubicích; 

o uspořádání shakespearovské přednášky prof. Martina Hilského na UP; 
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British Council je nadále hlavním partnerem BC KUP. Začátkem roku 2019 byla podepsána  a 

v registru smluv zveřejněn nová dvouletá smlouva o spolupráci s tímto subjektem na r. 2019-

20. 

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

literaturu, regionální vzdělávací instituce a jazykové agentury. Byla zahájena jednání o 

partnerství se dvěma ZŠ v Olomouci. 

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 si potenciální kandidáti jazykových certifikátů Cambridge mohli vybrat vhodné 

a nejaktuálnější učebnice pro důkladnou přípravu ke zkouškám, aby milovníci filmového 

a literárního umění při svých návštěvách v BC KUP objevovali zajímavé novinky v 

původním znění a aby studenti (především oborů souvisejících s anglickým jazykem) 

nacházeli potřebné základní či doplňkové materiály ke svému vysokoškolskému stud iu. 

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 je předmětem motivačních kampaní, které probíhaly i v r. 2019 a v nichž 

BC KUP míní pokračovat. 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.  

Ve spolupráci s vedením KUP je plánována přestavba knihovnického zázemí v BC KUP – 

z konzultací s pracovnicemi BC KUP vzešel architektonický návrh řešení tohoto zázemí.  

Jednání s British Council ohledně podpory znovupořádání metodických kurzů pro učitele 

v roce 2019 vyústila v nabídku témat ze strany britských pracovníků British Council. Podařilo 

se kontaktovat pracovníky UP, kteří by na seminářích také byli ochotni předávat své zkušenosti 

učitelům. Při respektování GDPR shromažďujeme kontaktní seznam zájemců o metodické 

kurzy v BC KUP – mezi učiteli angličtiny navštěvujícími BC KUP je o informovanost ohledně 

takovýchto akcí zájem. Předpokládáme, že mezi nimi bude také zájem o případné metodické 

semináře. 
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Míníme pokračovat v pořádání akcí zaměřených na děti (dětský přípravný kurz angličtiny na 

zkoušku A2 Key for schools, vánoční dílnička). Plánujeme také pokročit v navazování 

spolupráce se školami v Olomouci a okolí s výhledem pořádání zkoušek „for schools“ nebo 

YLE, jejichž realizace v BC před několika lety bohužel ustala.  

 

 

Mgr. et Bc. Zuzana Hanelová, 

vedoucí Britského centra  
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Knihovna CMTF 

Krátké představení oddělení 

Knihovna CMTF vznikla spolu s obnovením Cyrilometodějské teologické fakulty v roce 1990. 

Knihovna slouží především studentům, akademikům a pracovníkům teologické fakulty, ale 

poskytuje své služby celé naší alma mater i všem zájemcům z řad odborné veřejnosti. 

Knihovnicko-informační služby 

Knihovna poskytuje uživatelům výpůjčku (absenční i prezenční) ze svého fondu. Především 

z fondu umístěného přímo v prostorách knihovny a zprostředkovaně i z fondu dislokovaného 

na jednotlivých katedrách a institutech fakulty. Podle kapacitních možností realizuje 

bibliograficko-informační služby – rešerše, dílčí rešerše, konzultace. Provádí individuální 

proškolení uživatelů pro využívání souborného katalogu KUP, pro práci s EIZ, práci s 

Internetem, při využívání kopírky TARAN a scannerem. Spolupracuje s pedagogy UP při 

zajišťování výuky úvodu do práce s EIZ. Řada činností, které jsou prováděny pracovníky 

knihovny CMTF UP, je provázána s činnostmi pracovníků dalších složek Knihovny UP – 

MVS, MMVS, akvizice. Knihovna CMTF zabezpečuje výběr podkladů pro akvizici do 

Knihovny CMTF, na katedry CMTF a Zbrojnici. Knihovna zajišťuje každoroční statistický 

přehled pro Asociaci vysokoškolských knihoven za celou KUP. 

Knihovní fond 

Fond knihovny tvoří literatura z oborů teologie, dějiny, filosofie, religionistika. Rozsáhlý je i 

fond z hraničních oborů jako jsou sociologie, právo, psychologie, pedagogika, sociální a 

humanitární práce apod.  

Statistiky 

Týdenní otevírací doba knihovny činí 39 hodin, v době konzultací studentů dálkového studia 

je otevřeno i v sobotu od 9.30 do 13.30 hodin. Knihovna disponuje 27 studijními místy a 15 

počítači pro potřeby uživatelů. K dispozici je hojně využívaný scanner (bez evidence počtu 

použití). Knihovnu v roce 2019 navštívilo 13.557 čtenářů. Bylo uskutečněno 5.740 

absenčních výpůjček (2.924 prvních výpůjček a 2.816 prodloužení). Bylo provedeno 5.210 

fotokopií. Knihovníci poskytli 14 konzultací většího rozsahu (nad 30 min) a mnoho dílčích 

rešerší a konzultací (bez evidence). Přírůstek knih v roce 2019 byl 1.516 svazků. Knihovna k 

31.12. 2019 spravuje 49.854 jednotek (32.242 přímo v knihovně CMTF, ostatní v knihovnách 

kateder a institutů). V roce 2019 bylo v rámci předplatného odebíráno 81 titulů periodik, 

dalších 32 titulů bylo získáno výměnou či darem.    

Personálie 

V knihovně pracují 3 knihovníci (dva zaměstnanci KUP a jeden CMTF) – Mgr. Jiří Piáček, 

Mgr. Petra Juráňová a Mgr. Lada Polláková. V květnu 2019 odešla do důchodu dlouholetá 

vedoucí knihovny paní Mgr. Hana Frycová. Její práci převzal stávající zaměstnanec knihovny 

pan Mgr. Jiří Piáček. Paní Frycová nadále s knihovnou spolupracuje v rámci DPČ. 
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Vzdělávání 

a/ knihovníky 

Bylo realizováno školení o službách knihovny pro studenty katedry křesťanské a sociální 

práce (cca 50 osob), 3 h výuka (přednáška se seminářem) práce s EIZ pro 20 studentů.  

b/ knihovníků 

Knihovníci se v uplynulém roce zúčastnili 8 profesních školení a konferencí. 

Akce 

Knihovna se spolupodílela na realizaci výstavy „Jeruzalémská Bible : příběh a umění“. 

Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty 

Mimo rámec pracovní náplně se v knihovně CMTF prodávají tituly z produkce CMTF UP a 

propagační předměty CMTF zájemcům z řad studentů. Vedoucí knihovny CMTF je členem 

(de iure) Knihovní rady K CMTF. Knihovna se aktivně podílí na projektu ObálkyKnih.cz. 

Vize 

Knihovna v rámci spolupráce s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a 

renesančními texty (institut CMTF) připravuje zprovoznění knihovny tohoto institutu. 

 

 

Mgr. Jiří Piáček,  

vedoucí Knihovny CMTF  
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Knihovna FTK 

 

Představení knihovny 

 

Oborová Knihovna FTK sídlí již 18 let ve 4. patře budovy děkanátu FTK. Výpůjční a 

informační služby poskytuje především studentům a zaměstnancům FTK. Fond knihovny 

využívají hojně studenti i z jiných fakult a prostor pro studium zde nachází i řada studentů 

z přilehlých kolejí. 

Ve spolupráci s FTK je knihovna propagována na FB, pravidelně jsou doplňovány televizní 

spoty knižními novinkami a dalšími informacemi o knihovně do televize v knihovně a na FTK. 

V uplynulém roce byly ztížené podmínky jak pro pracovníky, tak i pro uživatele. Od jara 

probíhá rekonstrukce budovy děkanátu, kterou doprovází hluk a prach. 

 

Knihovnicko-informační služby 

 

Základní prací v knihovně je práce s fondem prostřednictvím Knihovního systému ARL. Tedy 

půjčování a vracení, prodlužování, rezervace, pokuty za pozdní návrat. Apelujeme na 

studenty, aby využívali možnosti svého konta v katalogu. Především prodlužování výpůjček a 

zadávání rezervací.  

Uživatelům se věnujeme individuálně dle jejich potřeby. Dotazy se týkají vyhledávání 

v souborném katalogu, vyhledávání závěrečných prací, vyhledávání v databázích. Akademici 

kladou otázky především ohledně databází WoS a Scopus, vědeckých identifikátorů, 

predátorských časopisů a publikační činnosti. 

Zimní semestr byl ve znamení problémů s tiskem a dobíjením finanční částky na ISIC, který 

stál knihovníky nemálo času. 

Uživatelé mají k dispozici dobíjecí kiosek a možnost výpůjčky tabletu a notebooku a 

skenování formátu A3. Provádíme kroužkovou vazbu. 

 

Knihovní fond 

 

Fond knihovny byl doplňován z prostředků FTK, projektu PdF, do kterého je zapojena FTK a 

z projektů jednotlivých akademiků a studentů PGS. Průběžně jsou z fondu volného výběru 

přesouvány do skladu nebo vyřazovány zastaralé a nepůjčované dokumenty. Dochází také 

ke snižování počtu odebíraných časopisů, které jsou minimálně využívané. 
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Statistiky 

 

Počet svazků v knihovně 20 868 

Počet přírůstků      501 

Počet vyřazených dokumentů 463 

Počet návštěvníků 24 504 

Celkový počet výpůjček 29 784 

Počet vrácených knih do biblioboxu 1 125 

Počet studijních míst 59 

Počet počítačů 22 

Počet xerokopií 23 604 

Záznamy odborných článků do katalogu 168 

Skenování obálek, obsahu a literatury do katalogu 2 610 

 

Personálie 

 

Provoz knihovny je  zabezpečen 3 pracovnicemi na celý úvazek. 

 

Vzdělávání:  

 

b/ knihovníků 

 

M. Lipusová 

 Webinář EBSCO (15.1.) 

 Setkání uživatelů EBSCO (16.1.) 

 Konference „VšeVěd 2019“, Hradec Králové (20.-21.3.) 

 Školení k analytickému nástroji InCites (27.3.) 

 Návštěva skotských knihoven (6.-12.5.) 

 Školení ARL (2.7.) 

 Školení OA (16.7.) 

 Teambuilding vedoucích KUP (12.8.) 

  

A. Šindelářová 

 Webinář EBSCO (15.1.) 

 Kurz Řešení konfliktních situací (28.5.) 

 Databáze (2.10.) 

 Kurz Psychohygiena (3.12.) 

 Celoročně kurz angličtiny pro zaměstnance 

 

M. Pietraszková 

 Školení BIS (7.2.) 

 Návštěva knihovny ČZU (13.6.) 

 Databáze (12.9.) 
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Vize 

 

Vzhledem k pokračující rekonstrukci budovy a personální situaci půjde především o udržení 

stávajícího standardu služeb. 

 

 

Bc. Marie Lipusová, 

vedoucí Knihovny Fakulty tělesné kultury  
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Knihovna Fakulty zdravotnických věd 

Knihovna Fakulty zdravotnických věd 

 

Knihovna Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci je nedílnou součástí 

Knihovny UP. Tato oborová knihovna je úzce profilovaná na nelékařské zdravotnické obory. 

Fond knihovny je zaměřen především na nelékařské zdravotnické obory, které jsou 

vyučovány na Fakultě zdravotnických věd (FZV) a je tedy členěn do jednotlivých zájmových 

předmětových skupin. Od roku 2015 knihovna sídlí v časopisecké studovně Knihovny 

Lékařské fakulty v dostavbě Teoretických ústavů 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, exempláře s nízkou frekvencí výpůjčky (především starší tituly) byly dále 

expedovány do skladu. Rovněž došlo k přesouvání knihovního fondu díky přidělení dalších 

volných regálů. Došlo tím rovněž k vzhledově ke změně vymezeného prostoru knihovny. 

Dále FZV zakoupila další dva nové stolní počítače pro studenty do studovny knihovny. 

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

kromě půjčování, vracení, prodlužování a rezervování knih, také další odborné služby pro 

studenty a akademické pracovníky: 

- Konzultační činnost – (určená pro studenty a akademické pracovníky) školení v EIZ 

lékařského a nelékařského směru, pomoc s citační normou při psaní odborných prací, práce 

s CitacePro atd. 

- Zpracování požadavků – rozmanitého charakteru: zpracování scientometrických dotazů pro 

akademické pracovníky (h-index), pomoc při publikační činnosti akademických pracovníků 

vyhledání vhodného časopisu k publikování jejich článku, řešení problémů a odborná pomoc 

s databáze WOS a SCOPUS atd. 

- Zpracování odborných rešerší – zpracování odborných nelékařských a lékařských rešerší 

akademickým pracovníkům. Studentům je v rámci konzultace podána individuální pomoc 

s případnými problémy rešeršní činnosti. 

- Ověřování – predátorských časopisů, zjišťování IF a dalších významných indikátorů 

časopisů, ověřování fulltextů článků a jejich poskytnutí v rámci databází UP, zprostředkování 

MVS atd. 

 

Knihovní fond 

 

Knihovně se podařilo v roce 2019 na fakultě zdravotnických věd vyjednat nákup databáze 

Ovid Emcare with Ovid Nursing Full Text+, která nabízí přístup do databáze pro oblast 

ošetřovatelství a další nelékařské obory. Přístupná bude tato databáze v lednu 2020. 

Knihovní fond se v průběhu roku 2019 rozrostl o 158 exemplářů. Knihovní fond byl primárně 

rozšířen z grantů a nákupu jednotlivých ústavů. Většina knih putovala do fondu příročních 

knihoven jednotlivých akademiků FZV. Nejvíce se nám rozrostly prezenční výpůjček 

v knihovně.  
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Statistiky 

 

Počet výpůjček – 5 990 (včetně prodloužení 2 810) 

Počet návštěvníků – 30 332 

Rešerše – 12 

Odborné konzultace – 64 konzultací (45,9h) 

Výuka – 21 výukový akcí, 412 proškolených studentů (43,80h) 

Školení – 6 školení, 164 proškolených studentů (6h) 

Otevírací doba – 37,5 hod 

Knihovna využívá služeb biblioboxu Knihovny LF. 

 

Personálie 

 

V současné době nedošlo k žádným změnám v oblasti personálního zabezpečení chodu 

knihovny FZV. 

 

Školení 

 

Knihovníky: 

Součástí každoroční náplně práce je proškolování studentů a akademických pracovníků 

v přístupných elektronických informačních zdrojů (EIZ) dostupných na Univerzitě Palackého. 

Školení probíhalo jak v knihovně, tak i v učebnách Fakulty zdravotnických věd. Vedoucí 

knihovny byla opět přizvána k výuce v rámci akreditovaných odborných předmětů na FZV. 

Zde byla výuka zaměřena na problematiku rešeršní činnosti, vyhledávání v odborných 

lékařských a nelékařských databázích, vyhledávání v online dostupných zdrojů na internetu 

a část výuky se věnovala citační problematice. Výuka probíhá v předmětech Práce 

s odborným textem, Seminář k bakalářské práci a Seminář k diplomové práci a v letošním 

roce i v předmětu Informační systémy. Knihovna FZV rovněž zprostředkovala semináře na 

proškolení v citačním manageru CitacePRO a další školení probíhala dle potřeb studentů a 

akademických pracovníků. Knihovna rovněž navázala na velmi úspěšný „Knihovnický 

seminář“, který proběhl poprvé v roce 2018. V něm knihovna navázala spolupráci se všemi 

Ústavy s FZV a v období září/říjen seznámila všechny nastupující studenty 1. ročníků 

s knihovnou a jejími službami, obohacenou o další praktické rady. Seminář opětovně 

zaznamenal velký úspěch a počítáme s jejím opětovným opakováním. Rovněž se knihovna 

zapojila do akce „I love E-zdroje“, pořádanou oddělením BIS na Zbrojnici a také se knihovna 

aktivně zapojuje do celouniverzitní akce „Den otevřených dveří“ na 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: 

školení „EBSCO e-book“, „3. EDS Day“, interní školení na E-zdroje UP a Open Access, 

„Citakon Brno“, „Rešeršní strategie v medicíně – Praha“, „InCites (WOS)“ a také se 

pracovníci knihovny zapojily do celoživotního vzdělávání na UP („Cesta do pekel aneb jak 

špatná statistika ničí vědu a výzkum“). Vedoucí knihovny se zúčastnila rovněž každoročního 
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jednání konzultační skupiny Reglek, které se koná dvakrát do roka, kde se scházejí zástupci 

jednotlivých lékařských a nelékařských knihoven všech krajů ČR. 

 

 

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. Rovněž spolupracuje i s oddělením vědy a výzkumu na FZV. 

 

Vize 

 

Knihovna si klade za cíl neustále rozšiřovat stávající knihovní fond. Dalším dílčím cílem je 

užší spolupráce s oddělením vědy a výzkumu na FZV, jejímž prostřednictvím by mohlo být 

hromadné školení akademických pracovníků nejen na EIZ, ale další potřebné proškolování i 

v jiných oblastech. Rovněž nadále knihovna usiluje o prostor (samostatné knihovny) v nově 

plánované budově, kterou by měla sdílet, jak Fakulta zdravotnických věd, Lékařská fakulta, 

tak i Fakultní nemocnice Olomouc. 

 

 

 

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. Knihovna má několik části, půjčovnu lékařské literatury, časopiseckou studovnu a 

rozsáhlý sklad, kde slouží především jako archiv periodické literatury. 

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, výpůjčka notebooků 

a tabletů, v prostorách knihovny je umístěn také nabíjecí box na mobilní telefony, notebooky 

či tablety. V knihovně 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 

počítači v chodbách a v atriu starých Teoretických ústavů, kdy byl celkový počet studoven 4. 

V knihovně se nachází 2 černobílé kopírovací stroje a skener, jeden barevný stoj je k dispozici 

nonstop ve staré budově Teoretických ústavů. Knihovna LF má k dispozici svoji PC učebnu, 

která je využívaná na výuku, školení a semináře nebo jako studijní místa pro studenty, kde 

mohou využít PC. 

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, citování nebo 

bibliometrie. 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 2019 pracovníci knihovny v rámci projektu Obálkyknih.cz naskenovali celkem 2 539 

obálek, obsahů a literatury. 
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Knihovní fond 

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

z prostředků KUP a projektů. V roce 2019 se podařilo uskutečnit celkem 2 velké nákupy a 

průběžné malé nákupy. Knihovní fond byl doplňován také na základě požadavků studentů a 

akademiků dle studijních osnov a také dle potřeb nově vzniklého navazujícího magisterského 

oboru Veřejné zdravotnictví. Knihovní fond je rozdělen do jednotlivých lékařských oborů.  

Knihovna nabízela celkem 119 titulů aktuálně odebíraných tuzemských i zahraničních 

časopisů (jak tištěná tak elektronická forma). K dispozici byl také archiv již aktuálně 

neodebírané periodické literatury. 

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

tituly lékařských e-knih Elsevier. 

KUP LF měla na starosti doplňování fondu jak z prostředků NS LF, z jednotlivých grantů, 

jednak do samotné knihovny a dále také na jednotlivé ústavy a kliniky. Viz Grafy níže: 

 

Akvizice KUP LF 2019  
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Akvizice KUP LF 2019 

 

V průběhu celého roku 2019 probíhalo také 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 1197 titulů knih a 137 titulů časopisů z archivu periodické 

literatury. 

Statistiky 

Knihovna LF byla v roce 2019 otevřena 5 dní v týdnu v objemu 37,5 hodin týdně v době od 

8.00 – 15.30 hod. 

Počet návštěvníků 61 827 

Počet výpůjček (+prolongace) 15 852 

Počet rešerší 14 

MVS pro naše uživatele 135 

MVS pro uživatele z jiných knihoven 89 

MMVS 24 

Počet xerokopií 177 813 

Využívání biblioboxu (počet knih za 

rok) 

1 252 

Počet odborných konzultací 37 
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Personálie  

Knihovna LF má celkem 5 zaměstnanců s úvazky 5.00 FTE. Daniela Smolíková odešla od září 

2019 do starobního důchodu. Nastoupila Mgr. Eva Hejdušková, která od prosince 2019 

nastoupila na mateřskou dovolenou a vystřídala ji Mgr. Alexandra Svobodová. 

Vzdělávání 

a/ 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, citačních databází, problematika 

predátorských časopisů a publikování, impakt faktorů, citačních ohlasů, H-indexů a jiných 

odborných činností spojených s oborem. Knihovna pořádala celkem 2 semináře 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 v těchto 

akreditovaných předmětech: 

DSPL/B001 Práce s literárními databázemi 

LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví 

LBF/VC089 Zvýšení kompetencí řešitelů SVOČ 

PVL/VAA51 Instruments of Evidence-Based Healthcare 

OCH/CHL Informační zdroje v chemických vědách 

b/ knihovníků: 

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

jazykových kurzů. Jednalo se o: 

Školení Ebsco e-knihy, školení EIZ, Karger Publishers, seminář Věcné pořádání znalostí a 

tezauru Medical Subject Headings, seminář Rešeršní práce v lékařských knihovnách, pracovní 

jednání Konzultační skupiny Reglek s tématem Open Access, seminář Google a jeho 

možnosti, konference Elektronické služby knihoven ve Zlíně, seminář Kancelářský software, 

seminář Proč ještě nepůjčujete e-knihy, konference CitaKon 2019, konference Bibliotheca 

academica 2019, konference Knihovny současnosti 2019, seminář Online nástroje pro zvýšení 

efektivity práce, seminář IVIG „Z Asie až do Evropy, od studentů k vědcům“. 

Akce  

Účast na Dni otevřených dveří UP.  

Účast na akci k propagaci EIZ „Týden s EIZ aneb I love e-zdroje“. 
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Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty 

KUP LF 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, měla by zastávat také významnou roli v oblasti informačního 

vzdělávání a zapojení do výuky v rámci akreditovaných předmětů. V budoucnu by se měli 

všichni pracovníci nadále vzdělávat a prohlubovat své znalosti v souvislosti s novými 

potřebami v oblasti poskytovaných služeb a také své znalosti anglického jazyka, které jsou 

díky velkému počtu zahraničních studentů nezbytné. Úkolem do dalšího období je radikální 

vyřazování archivu časopisecké literatury. Knihovna předpokládá nadále úzkou spolupráci 

s Lékařskou fakultou UP. 

 

 

Mgr. Veronika Dosedělová,  

vedoucí Knihovny Lékařské fakulty  
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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 oblasti botaniky, biochemie, buněčné biologie a ekologie.  

Rok 2019 představoval pro Knihovnu PřF především pokračování spolupráce s fakultou, byly 

získány nemalé finanční prostředky z děkanátu PřF.  

Knihovnicko-informační služby  

Knihovna PřF zprostředkovávala klasické knihovnicko-informační služby jako elektronickou 

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

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 18 540 absenčních výpůjček a návštěvnost činila 56 624 osoby, což je o 12 425 

uživatelů více než v roce 2018. Počet xerokopií byl 82 552, což je o 1205 méně než v roce 

2018. Nižší počet zhotovených kopií byl způsoben problémy s kopírkami, které vznikly po 

prázdninovém upgradu systému. Studenti v obou knihovnách velkou měrou využívají také 

skenery. Větší využití má i dobíjecí kiosek.  

Knihovní fond  

Výše rozpočtu knihovny PřF pro nákup knih a časopisů byla 250 000,- Kč. V roce 2019 bylo 

v rámci celé PřF UP zakoupeno 621 titulů knih v hodnotě 514 093 Kč. Z toho grantové nákupy 

činily 335 438 Kč, nákupy kateder 57 999 Kč a nákupy z prostředků Knihovny PřF 120 656 Kč.  

Ve stejném období bylo zakoupeno i 60 titulů časopisů v hodnotě 548 586,- Kč. Velký podíl na 

této částce má nákup online časopisů Katedrou optiky.  

Z projektu „Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích 

pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci“, na kterém spolupracují 

Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP, bylo zakoupeno 212 knih v hodnotě 92 516 Kč.  

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

několikrát využito. 
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Akvizice knih v roce 2019  

  

Druh akvizice - knihy Kč 

Grantový nákup 335 438 

Nákup z prostředků kateder 57 999 

Knihovna PřF 120 656 

Celkem 514 093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

335 438

57 999

120 656 Grantový nákup

Nákup z prostředků
kateder

Knihovna PřF



 
 

52 
 

Akvizice časopisů v roce 2019 

  

Druh akvizice - časopisy Kč 

Nákup online přístupů 517 906 

Nákup tištěných časopisů 30 681 

Celkem 548 587 

 

 

Statistika  

  

Počet návštěvníků knihovny 56 624 

Počet studijních míst 155 

Počet počítačů 22 

Počet absenčních výpůjček 18 540 

Počet svazků ve volném výběru 26 164 

Počet xerokopií 82 552 

Počet vzdělávacích akcí 2 

Počet vrácených knih do biblioboxu 1 965 

517 906

30 681

Nákup online přístupů

Nákup tištěných časopisů
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Personálie  

Knihovna PřF prošla během roku několika personálními změnami. Knihovnu v Holici na vlastní 

žádost opustila dlouholetá zaměstnankyně Bc.Pavla Žáčková. V Holici nyní působí jedna 

knihovnice, paní Zdeňka Koutná, která přešla ze Zbrojnice. K 1. září se vrátila z rodičovské 

dovolené Mgr. Marcela Václavíková. V září ukončila práci na Envelopě Mgr. Lucie Kalčáková. 

Paní Svatava Huňková přešla k 1. prosinci do Knihovny PF, na Envelopu byla ke stejnému 

datu přijata nová zaměstnankyně Mgr. Edita Jemelková.  

Knihovny PřF UP tedy nyní pracuje v tomto složení Mgr. Marcela Václavíková, Mgr. Vladislava 

Szitaiová, Mgr. Edita Jemelková a Zdeňka Koutná.  

Vzdělávání  

Knihovna poskytuje během celého roku konzultace ohledně výpůjčky knih a časopisů, 

vyhledávání v katalogu, kopírovacích služeb a skenování. Hlavní nápor se každoročně 

soustředí do počátku zimního semestru, kdy přichází studenti prvních ročníků. Na podzim 

2019 byla navíc situace komplikována nefunkčním kopírovacím systémem, drobných 

konzultací tedy proběhlo každodenně velké množství, což kladlo na knihovnice zvýšené 

nároky.  

V listopadu se uskutečnilo tradiční školení EIZ na Katedře geoinformatiky, zúčastnilo se ho 25 

studentů.  

Během roku se i zaměstnankyně účastnily několika odborných školení a jazykových kurzů. 

V roce 2020 v tomto budeme i vzhledem k velkému zájmu ze strany knihovnic pokračovat.  

M. Václavíková 

Řešení konfliktních situací (10.9.) 

Elektronické informační zdroje – aneb jak na ně? (2.10.) 

Podávání a přijímání kritiky (15.10.) 

Kurz angličtiny pro zaměstnance 

V. Szitaiová 

Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka (3.12.) 

Kurz angličtiny pro zaměstnance 

Z. Koutná 

Školení časopisů v rámci ARL 
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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. Knihovna se účastní celouniverzitního Dne 

otevřených dveří. Během roku operativně vycházíme vstříc zájemcům o prohlídku jak z řad 

budoucích studentů, tak z řad bývalých absolventů a zaměstnanců univerzity.  

Knihovna PřF se také účastní projektu ObalkyKnih.cz, který sdružuje různé zdroje informací o 

knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. V průběhu roku se podařilo naskenovat 

12 775 záznamů obálek, obsahů či seznamů literatury. 

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.  

Vybavení  

Vzhledem k tomu, že některé počítače již nestačí nárokům, zakoupila knihovna 4 počítače pro 

potřeby knihovnic. Rovněž došlo k nákupu nových podsedáků pro studující a knižních zarážek. 

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. Knihovna také plánuje užší 

spolupráci s vyučujícími i studenty, aby nákupy knihy z knihovního rozpočtu byly realizovány 

podle potřeb výuky. Dojde rovněž k částečné obměně počítačů na Envelopě. V plánu je i 

uspořádání knižní výstavy, která dříve bývala na PřF tradiční součástí akademického roku.  

 

Mgr. Marcela Václavíková, 

vedoucí Knihovny Přírodovědecké fakulty  
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Knihovna Právnické fakulty UP 2019 

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 2019 

představoval pro knihovnu PF především pokračování spolupráce s fakultou a zahájení 

dostavby nové knihovny, která bude dokončena v roce 2020. 

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, skenováním, s přístupem k internetu a databázím, a kontem 

čtenáře.  Hladký průběh začátku zimního semestru narušil upgrade SafeQ, kdy se 

objevovaly výrazné problémy s tiskem a nabíjením karet. 

V průběhu roku 2019 navštívilo knihovnu 27.448 uživatelů, realizováno bylo 11. 862 

absenčních a 367 prezenčních výpůjček (evidovaných u pultu).   

Pro kopírování a tisk uživatelé používají 2 samoobslužné kopírky, které umožňují, mimo 

klasického kopírování, bezplatně skenovat dokumenty a posílat si je do vlastního e-mailu. 

Bylo provedeno 39. 667 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 grantů. 

Bylo zakoupeno 1175 titulů v hodnotě 557.827 Kč. Z toho grantové nákupy činily 452.809 Kč 

a nákupy fakulty 105.018 Kč. 

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

v celkové hodnotě 181.323 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 2019 bylo zkatalogizováno 762 

článků. Mezi nejvíce excerpovaná periodika patří: Právní rozhledy (82), Právník (34),  

Právo a mzda (31), Bulletin advokacie (35), Justičná revue (33) a Acta Iuridica Olomucensia 

(9). 

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

kterého se do souborného katalogu skenuje obálka, obsah a seznam literatury všech nově 
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zakoupených titulů a tyto údaje jsou doplňovány i u starších monografií. Během roku 2019 

bylo naskenováno 4007 stran, z toho bylo 423 titulů, 1787 stran obsahu a 1797 seznamů 

literatury. 

Statistika 

Počet návštěvníků knihovny 27.448 

Počet studijních míst 44 

Počet počítačů 16 

Počet absenčních výpůjček 11.862 

Počet svazků (knihovna) 27.843 

Počet svazků celkem 33.628 

Počet vzdělávacích akcí 15 

 

Personálie 

Knihovna PF pracovala v sestavě Jaroslava Čunderlová, Milena Grichová a Michaela 

Vepřeková. V prosinci nastoupila Svatava Huňková na místo Mileny Grichové, která odešla 

do důchodu. 

Vzdělávání 

a/ knihovníky: 

Tradiční školení pro studenty PF probíhalo od října do listopadu. V roce 2019 proběhlo 15 

„úvodních školení“ s účastí 183 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 všechny zaměstnankyně zúčastnily několika odborných školení a jazykových 

kurzů. 

Jaroslava Čunderlová: školení EBSCO – E-books, školení Řešení konfliktních situací, 

školení Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka, CŽV UP Olomouc, školení Kybernetické 

bezpečnosti, CVT pro PF UP Olomouc, seminář o českých a zahraničních elektronických 

zdrojích, seminář E-zdroje – aneb jak na ně?, KUP Olomouc, návštěva knihovny České 

zemědělské univerzity v Praze.  
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Milena Grichová: školení EBSCO – E-books, školení Psychohygiena a její vliv na zdraví 

člověka, školení Podávání a přijímání kritiky, CŽV UP Olomouc, seminář o českých a 

zahraničních elektronických zdrojích, KUP Olomouc. 

Mgr. Michaela Vepřeková: školení EBSCO – E-books, 3. EBSCO day v Olomouci,  

e-learningový kurz GDPR a knihovny, kurz Student s poruchou autistického spektra, PdF UP 

Olomouc,  školení Kybernetické bezpečnosti, CVT pro PF UP Olomouc, seminář o českých a 

zahraničních elektronických zdrojích, KUP Olomouc, školení Konzervátorské minimum, 

VKOL Olomouc, školení Proč ještě nepůjčujete e-knihy?, VKOL Olomouc, školení Podávání 

a přijímání kritiky, školení Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka, CŽV UP Olomouc, 

Proquast day v Praze, školení spisové služby, UP Olomouc, seminář Jak využít Youtube 

v informačním vzdělávání, VKOL Olomouc,  Festival bezpečného internetu, PdF UP 

Olomouc, konference Knihovny současnosti, Olomouc, konference Bibliotheca academica 

2019, Brno, Knihovnická akademie pro manažery, Bořetice, návštěva knihovny České 

zemědělské univerzity v Praze. 

 

Účast na projektech, spolupráce s jinými subjekty 

Na konci února proběhla akce Týden s EIZ, která seznámila studenty a akademiky s novou 

podobou webové stránky eiz.upol.cz. Při představení webu jsme rozdávali drobné 

upomínkové předměty. 

Univerzita Palackého spustila přípravu vzdělávacích aktivit v iráckém Erbílu a knihovna UP 

se připojila. Z knihovny Právnické fakulty bylo vybráno 250 knih v anglickém jazyce a ty byly 

spolu s dalšími knižními dary zaslány do Kurdistánu. 

V září jsme se s kolegyněmi zúčastnily 22. setkání knihovníků právnických knihoven ČR a 

SR pořádané Ministerstvem spravedlnosti ČR. Setkání trvalo 3 dny. Účastníci se seznámili 

s prací Parlamentní knihovny Parlamentu ČR a prohlédli si budovy Ministerstva spravedlnosti 

a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Cílem setkání je výměna zkušeností a 

prohlubování spolupráce mezi zúčastněnými knihovnami.  

Vize 

Příští rok bude pro knihovnu PF ve znamení dlouho očekávané dostavby nových prostor a 
následného stěhování. Velkou změnou bude oborové řazení dokumentů podle požadavků 
akademických pracovníků Právnické fakulty. 

 
 
 Mgr. Michaela Vepřeková, 
 vedoucí Knihovny Právnické fakulty    
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