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1 Přehledová zpráva 
 

1.1 Akvizice 

1.1.1 Knihy a skripta 

 Nákup knih a skript domácích vydavatelství byl prováděn průběžně podle profilu 
fondu i podle požadavků jednotlivých učitelů. V relativní úplnosti tak byla zakoupena 
vydavatelská produkce roku 2004 odpovídající profilu UK. Z důvodu nárůstu cen během r. 
2004  a vzhledem k napjatému rozpočtu nebylo možno nakupovat studijní literaturu ve větším 
počtu exemplářů. Nákup zahraniční literatury byl soustředěn do období kolem Mezinárodního 
knižního veletrhu v Praze (duben-květen), kdy jsou dodavateli poskytovány mimořádné slevy. 
V této době byly vyřízeny všechny neuspokojené požadavky z r. 2003 a fakulty byly vyzvány, 
aby podaly další návrhy. Další příležitostí k doplnění zahraničních titulů byla již tradiční 
výstava zahraniční literatury v zasedací síni FChT na nám. Čs. legií začátkem června. Kromě 
chemické a chemicko-technologické literatury zde byla zastoupena i literatura z oblasti 
informačních technologií a ekonomických věd. Příležitosti k nákupu využili zejména řešitelé 
grantových projektů a výzkumných záměrů. Na nákup zahraniční literatury především 
z oblasti humanitních věd byl využit příspěvek Pardubického kraje ve výši 150 000 Kč. 
V období od října do prosince zajišťovala knihovna především nákupy pro řešitele grantů. 

1.1.2 Periodika 

 Nákup periodik byl postižen novým zákonem o DPH, kde elektronické verze jsou od 
1. dubna 2004 zatíženy 19% daní. Nadále byl prostřednictvím konsorciálních licencí 
s finančním vkladem UPa zajišťován přístup do elektronických verzí periodik nakladatelství 
Elsevier, Springer Vlg., American Chemical Society a John Wiley. Nově byl zpřístupněn celý 
soubor elektronických periodik nakladatelství Kluwer.  Z rozpočtu UK byl financován nákup 
elektronických periodik z nakladatelství Royal Society of Chemistry. Vstupy do souborů 
elektronických verzí periodik jsou na adrese http://www.upce.cz/knihovna/knihovna-
eiz/knihovna-online/knihovna-periodika.html 
 Ve spolupráci s prof. Ing.  Ladislavem Tichým, DrSc. zástupcem FChT, v Knihovně 
radě byl optimalizován výběr zahraničních předplácených periodik pro FChT. Na žádost FHS 
byla předplacena nová zahraniční periodika především pro obor historie a antropologie. 
Aktuální seznam zahraničních periodik předplacených v tištěné verzi je na adrese 
http://www.upce.cz/knihovna/knihovna-katalog/knihovna-periodika2005/knihovna-
caszahr.html 
 Nákup českých periodik byl rozšířen o řadu nových titulů odpovídajících novým 
oborům na Fakultě humanitních studií a Ústavu zdravotnických studií. Aktuální seznam je 
k dispozici na 
http://www.upce.cz/knihovna/knihovna-katalog/knihovna-periodika2005/knihovna-
casceske.html 
 

1.1.3 Elektronické informa ční zdroje 

 Řada zdrojů byla ještě v r. 2004 zpřístupněna díky dobíhajícím projektům LI. Další 
zdroje byly financovány a zpřístupněny díky účastí UPa v řadě projektů nového grantového 
programu 1N Informační infrastruktura výzkumu MŠMT ČR na léta 2004-2008. V r. 2004 
byly nově zpřístupněny tyto významné databáze: 

 COMPENDEX - bibliografická databáze pro inženýrské obory 
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 DSI – Campus Solution – aplikace umožňující přístup k nejvýznamnějším statistickým 
databázím: International Statistical Yearbook, OECD Statistical Compendium, 
International Trade by Commodity Statistics, Eurostat Statistics, Intra-Extra-EU Trade 
Statistics a German Statistical Office. 

 EconLit - rozsáhlá databáze bibliografických záznamů a abstraktů světové 
ekonomické literatury s retrospektivou od roku 1969. Pokrývá více než 600 titulů 
významných časopisů, knih, disertací, working papers apod. 

 EIU (Economic Intelligence Unit) - ekonomická databáze, která nabízí denní obchodní 
zpravodajství o světových trzích v 195 zemích světa. Je zaměřena na ekonomické 
zprávy o jednotlivých zemích, na politiku, ekonomii, obchod, finance, předpisy a 
informace z oblasti krizového managementu. 

 Express Exec - plnotextová databáze pro mikroekonomiku (podnikovou ekonomiku), 
obsahuje 10 tematických modulů. 

 INSPEC - bibliografická a faktografická databáze z oblasti elektrotechniky, 
elektroniky, výpočetní techniky a fyziky. 

 Knovel - faktografický a referenční systém,  který zpřístupňuje pres 500 tabelárních a 
referenčních děl pro přírodní vědy a technické obory. 

 Kompletní přehled elektronických informačních zdrojů dostupných pro Univerzitu 
Pardubice a to jak v režimu online, tak prostřednictvím CDS serveru, případně na 
jednotlivých PC v knihovně, je uveden na http://library.upce.cz/knihovna/databaze.htm. 
Využívání elektronických informačních zdrojů bylo po celý rok 2004 statisticky sledováno. 
Některé statistické přehledy jsou uvedeny v příloze. 
 Pro rok 2005 nebudou nadále přístupné zahraniční databáze PCI a ChemnetBase, 
jejichž financování z projektů LI skončilo. Z důvodu nízkého využití nebudou financovány 
z rozpočtu UK.  

1.1.4 Normy 

 Z důvodu velké finanční náročnosti akvizice norem byl ukončen nákup norem 
v tištěné podobě. K bibliografické databázi norem přístupné přes CD server v Intranetu UPa 
byla zakoupena jedna licence pro zobrazování zakoupených norem ve formátu pdf s možností 
tisku. V r. 2004 zajišťovala tuto službu UK na vyžádání. Od r. 2005 bude tato aplikace 
přístupná na vybraném počítači v rešeršní studovně UK. 
 

1.2 Katalogizace 
 V oddělení jmenné a věcné katalogizace bylo rekatalogizováno a nově 
zkatalogizováno 4046 titulů knih a skript, 4759 titulů audiovizuálních médií a multimédií, 53 
titulů periodik a 822 závěrečných vysokoškolských prací.  
 

1.3 Výpůjční služby 

1.3.1  Uživatelé 

 Počet uživatelů z řad akademické obce zůstal v r. 2004 v podstatě na úrovni roku 
předešlého. Z důvodu jiného nastavení parametrů statistiky v AKS DAIMON však již nejsou 
do počtu registrovaných započítáni studenti, kteří knihovnu v r. 2004 využívali, ale ukončili 
studium před 31.12. 2004.  K 31. 12. 2004 bylo v UK registrováno celkem 5609 uživatelů.     
O 192 osob se snížil počet registrovaných uživatelů z řad veřejnosti,  k 31. 12. 2004 jich bylo 
zaregistrováno 577. 
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1.3.2 Návštěvnost 

 Průměrná návštěvnost knihovny ve výukových měsících letního semestru byla 468 
uživatelů a v období říjen až prosinec 699 uživatelů denně. Celkový počet registrovaných 
návštěv v UK Studentská 519 překročil 114 000. Skutečný počet návštěv byl ovšem daleko 
vyšší, neboť řada uživatelů přicházejících do knihovny se vůbec neregistrovala. Tato 
skutečnost  byla jedním z důvodů pro rekonstrukci vstupních prostor knihovny.  Návštěvnost 
v pobočce na nám. Čs. legií byla cca 9000 uživatelů. 

1.3.3 Absenční výpůjčky 

 Významně vzrostl počet absenčních výpůjček. Celkově jich bylo zaregistrováno      
106 646, což je o 18 492 více než v r. 2003. Tento nárůst je způsoben především 
zprovozněním nové služby pro uživatele, a to možností rezervací rozpůjčených dokumentů 
přes webové rozhraní. Dochází k většímu obratu exemplářů a stejný počet výtisků uspokojí 
větší počet uživatelů. 
 

1.3.4 Meziknihovní výpůjční služba a dodávky kopií dokumentů 

 Po výkyvu směrem nahoru v  r. 2003 opět poklesl v r. 2004 počet požadavků našich 
uživatelů na dokumenty (především kopie článků z periodik) z jiných knihoven. Souvisí to se 
stále vzrůstajícím počtem volně přístupných fulltextů na Internetu. Statistika svědčí i o faktu, 
že stále více členů akademické obce se již dokáže dobře orientovat v oblasti zdrojů 
přístupných na Internetu. Počet článků zdarma stažených v oddělení MVS na nám. Čs. legií 
na základě podaných požadavků se oproti roku 2003 snížil na polovinu (846 v r. 2004).  Dále 
pokračoval nárůst požadavků z jiných knihoven na naše fondy, počet vyřízených požadavků 
vzrostl v r. 2004 o 5%.  
 

1.4 Personální zajištění 
 K 31. 12. 2004 bylo v  UK zaměstnáno 19 pracovníků (18,8 úvazků). Z toho jedna 
pracovnice nastoupila v březnu MD a další byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti od října. 
Fakticky tedy provoz UK v zimním semestru zajišťovalo 17 pracovníků, což je při stávajícím 
počtu uživatelů, rozsahu otevírací doby, počtu přírůstků a množství poskytovaných služeb 
zcela nedostačující. Provoz tak byl zajištěn jen díky maximálnímu nasazení všech pracovníků 
a velkému počtu přesčasových hodin. Od 1. 1. 2005 bude tato situace řešena nástupem 
nejméně dvou, ale spíše tří až čtyř pracovníků na pracovní poměry na dobu určitou. 
Problémem je získávání pracovníků s odpovídající kvalifikací. 
 

1.5 Technické vybavení a rekonstrukce vstupních prostor 
 Z důvodu zavedení nového AKS DAIMON byly v r. 2004 obnoveny počítače 
zaměstnanců. Celkem bylo nakoupeno 10 pracovních stanic. Počítače pro katalogizátorky 
byly vybaveny 21“ monitory, protože zápis do katalogizační šablony v AKS DAIMON je 
velmi složitý a katalogizátor potřebuje mít současně zobrazeno velké množství údajů. 
Počítače u výpůjčního a informačního pultu byly z důvodu úspory místa vybaveny LCD 
monitory. Počítače vyřazené z kanceláří byly použity na částečnou obnovu vybavení v jedné 
z počítačových studoven a na stanice s katalogy. 
 Z důvodu špatné funkcionality ochranného systému pro dokumenty a zvyšujícího se 
množství krádeží bylo rozhodnuto o výměně stávajícího radiofrekvenčního systému za systém 
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elektromagnetický. Nový zabezpečovací systém byl nainstalován v závěru roku v souvislosti 
s rekonstrukcí vstupních prostor. Všechny dokumenty v presenční  studovně i ve volném 
výběru byly opatřeny ochrannými etiketami.  
 Při rekonstrukci vstupních prostor byl přemístěn výpůjční pult do prostoru bývalého 
odpočinkového koutu a část knihovny s knihovními fondy  byla od vstupních prostor 
oddělena zábradlím a vstupním a výstupním turniketem. Došlo tak k jednoznačnému 
vymezení prostoru, který je přístupný pouze pro registrované uživatele. 
 Odepsáno bylo 5 nefunkčních PC a kopírovací stroj OCÉ ze studovny Studentská 519. 
 

1.6 Informa ční technologie 

1.6.1 CDS server – systém pro zpřístupňování informačních zdrojů na CD-ROM 

 Na počátku roku byl na server umístěný v Informačním centru nainstalován software 
Virtual CD TS a NetMan pořízený v r. 2003 z grantového projektu FRVŠ. Pro centrální a 
komplexní řízení aplikací byl tento software doplněn technologií H+H NetMan Enterprise 
Edition. Podle plánu měly být na tento server přesunuty veškeré informační zdroje dosud 
zpřístupňované prostřednictvím CD serveru v univerzitní knihovně. Bohužel se v tomto 
prostředí zatím podařilo zpřístupnit pouze několik nejdůležitějších informačních zdrojů, 
především Chemical Abstracts a ASPI. Ukázalo se, že problematika je natolik složitá, že bude 
třeba pro rok 2005 zajistit profesionální podporu, aby byla zajištěna optimální funkčnost 
aplikace pro různé typy zdrojů a také statistické výstupy. 

1.6.2 Automatizovaný knihovní systém DAIMON 

 Přechod na nový AKS byl dokončen v prosinci 2003, kdy během zimních prázdnin 
byla do DAIMONu  převedena data z evidence periodik a navázána na bibliografické 
záznamy seriálů. Přes podrobnou analýzu a několik zkušebních migrací byly ztráty dat větší, 
nepodařilo se navázat vyhovujícím způsobem všechny vázané ročníky a běžná čísla. Tato data 
jsou postupně ručně opravována. V lednu 2004 byla zahájena práce v akvizičním modulu pro 
periodika: objednávky, příjem běžných čísel docházejících periodik, vazba dokončených 
ročníků a evidence faktur. 
 Během roku 2004 byl AKS dále rozvíjen. Postupně bylo zavedeno do rutinní praxe 
katalogizace využití  modulu Z39.50 pro přebírání autoritních záznamů z Národní knihovny 
ČR. Pro registrované uživatele byly v květnu zprovozněny služby dostupné prostřednictvím 
webového rozhraní (prodlužování výpůjček a rezervace dokumentů k půjčení). V prosinci  byl 
v souvislosti se zavedením vstupu do knihovny přes turnikety zprovozněn doplňkový modul 
DAIMONu pro řízení vstupu a statistickou evidenci návštěvnosti knihovny, který je navázán 
na databázi uživatelů. Tento modul zajistí průkazná statistická data o využití knihovny 
v jednotlivých dnech a denních obdobích. 
 Byly zahájeny práce na napojení databáze uživatelů na Centrální registr UPa.   

 

1.7 Knihovnická a informační spolupráce 

1.7.1 Asociace knihoven vysokých škol ČR 

 Výkonný výbor (dále jen VV) Asociace knihoven vysokých škol ČR (dále jen AKVŠ), 
jehož místopředsedkyní je Mgr. Iva Prochásková, a odborná komise pro zpřístupňování 
elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací, připravily koncepční materiál „K 
otázkám budování systému pro zpřístupňování elektronických vysokoškolských 
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kvalifikačních prací“, dostupný na http://www.akvs.cz/pdf/vskpshrnuti.pdf. Tento materiál 
včetně důvodové zprávy byl projednán a schválen na 2. Výroční konferenci AKVŠ 29. dubna 
2004 - viz http://www.akvs.cz/pdf/zapis-vyrkonf2004.pdf. 
 I v r. 2004 se VV zabýval přípravou novely zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a 
podmínkách provozovaní veřejných knihovnických a informačních služeb tak, aby v něm 
bylo zakotveno pro vysokoškolské knihovny postavení odpovídající jejich významu a funkci. 
Tato aktivita je podporována také Radou vysokých škol. 
 Hlavní akcí AKVŠ byla celostátní porada vysokoškolských knihoven. V r. 2004 se 
uskutečnila v Českých Budějovicích. Porada se zabývala vyhodnocením dostupnosti 
elektronických informačních zdrojů na vysokých školách v souvislosti s programem 1N 
Informační infrastruktura výzkumu MŠMT ČR na léta 2004-2008. Dalším tématem bylo 
elektronické zpřístupnění vysokoškolských kvalifikačních prácí na jednotlivých vysokých 
školách a možnosti účasti knihoven v programu FRVŠ. 
 S dalšími aktivitami AKVŠ a činností jejich odborných komisí, v nichž pracuje Ing. 
Eva Rubešová, je možno se seznámit na adrese http://www.akvs.cz/. 

1.7.2 Spolupráce s Krajskou knihovnou v Pardubicích 

 Spolupráce s Krajskou knihovnou pokračovala v oblasti vydávání společných průkazů. 
K 31. 12. 2004 bylo v UK zaregistrováno 577 uživatelů se společným průkazem. Spolupráce 
v dalších oblastech – především v akvizici - se zatím nerozvíjí tak, jak by bylo pro zajištění 
informačních zdrojů v regionu žádoucí. Smlouvou č.  43/2004 ze dne 23. 2. 2004 byla UK 
Krajským úřadem v Pardubicích poskytnuta účelová dotace na akvizici ve výši 150 000 Kč. 
Dotace byla čerpána na nákup zahraniční odborné literatury.    

 

1.8 Informa ční vzdělávání uživatelů 
 Základní školení pro nové studenty, zahrnující úvodní informace o fondech a službách 
UK a orientaci v katalogu OPAC včetně využívání služeb dostupných prostřednictvím 
webového rozhraní, se v říjnu uskutečnilo v jedenácti termínech. Byli proškoleni všichni 
studenti nastupující do prvních ročníků bakalářského studia. 
 Další typ školení (využívání elektronických informačních zdrojů), který je doporučen 
pro studenty druhých nebo třetích ročníků a je vřazen do některého předmětu jako 
dvouhodinový seminář formou praktického cvičení v počítačové studovně, v r. 2004 
neprobíhal, protože z jednotlivých fakult nebyla poptávka. Rovněž se neuskutečnil v rozšířené 
variantě (jako volitelný předmět na FES), a to opět z důvodu nezájmu studentů.  
 Školení specializované na jednotlivé elektronické informační zdroje určené pro 
předem definovanou skupinu uživatelů nebo realizované na vyžádání bylo v r. 2004 
realizováno celkem čtyřikrát. 
 Ing. Rubešová zajistila v zimním semestru pro FChT výuku v předmětu Chemická 
informatika. Mgr. Prochásková vyučovala v zimním semestru předmět „Informační zdroje a 
jejich využívání“ pro Ústav elektrotechniky a informatiky.  
 

1.9 Revize fondu 
 Protože v AKS DAIMON nebyl ještě v r. 2004 funkční modul REVIZE, nebyla v době 
prázdninového uzavření UK realizována revize volně přístupných a presenčních fondů. 
Uzavřena byla rozpracovaná revize z r. 2003 na katedře analytické chemie. Z důvodu 
nedostatečných pracovních kapacit nemohla být na žádné další katedře revize zahájena. 
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1.10 Činnost knihovní rady 
 Knihovní rada UK se v r. 2004 sešla dvakrát. 
 Na programu jednání dne 7.  5. 2004 bylo zhodnocení činnosti UK za rok 2003 podle 
výroční zprávy, informace z výroční konference Asociace knihoven vysokých škol, 
elektronické  informační  zdroje   s ohledem na program 1N, rozpočet UK na rok 2004, 
problémy se zpřístupňováním zdrojů z CD-ROM v síti UPa a koncepce rekonstrukce UK, 
kterou zpracovala vedoucí knihovny.  
 Druhé jednání se konalo dne 26. 11. 2004. Na programu bylo čerpání rozpočtu, zejména 
v souvislosti se zákonem č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, přehled dostupných 
elektronických informačních zdrojů a způsob jejich úhrady pro rok 2005, návrh na využití 
agendy STAG pro sběr údajů o bakalářských a diplomových pracích, rekonstrukce vstupních 
prostor knihovny v závěru roku 2004 a analýza publikační aktivity Univerzity Pardubice. 
Podrobnější informace jsou na adrese http://www.upce.cz/knihovna/knihovna-
oknihovne/knihovna-krada.html 
 

1.11 Další činnost 
 Ve dnech 1. 6. – 3. 6. 2004 byla ve velké zasedací síni FChT uspořádána ve spolupráci 

s knihkupectvím Malé centrum Brno již popáté prodejní výstava zahraniční literatury. 
Vystavovatel  přivezl 372 novinek z chemie, chemické technologie, ekonomických 
věd a informačních technologií především z vydavatelství Marcel Dekker, Cambridge 
University Press, John Wiley, Oxford University Press, Elsevier, Pearson a Royal 
Society of Chemistry.  

 V červnu se konala ve studovně na nám. Čs. legií tradiční výstavka diplomových prací 
FChT. 

 Během roku se uskutečnilo šest informačních exkurzí pro studenty pardubických 
středních a vyšších odborných škol, kterých se zúčastnilo celkem 160 studentů. 

 Ve spolupráci s fakultou humanitních studií uspořádala UK již třetí běh Univerzity 
třetího věku. Do kursu je zapsáno celkem 139 zájemců. 

 Byl aktualizován a znovu vydán informační leták. 
 Na základě písemných požadavků bylo zpracováno 30 rešerší na různá témata. 
 Na Ministerstvo životního prostředí  ČR do databáze DIPL, zaměřené na ochranu 

životního prostředí, bylo zasláno 36 bibliografických záznamů obhájených 
bakalářských a diplomových prací. 

 

1.12  Další vzdělávání knihovníků 
 Gabriela Novotná zahájila rekvalifikační knihovnický kurs pro pracovní činnost 
odborný knihovník (specializace knihovnicko-informační služby a systémy) organizovaný 
Státní technickou knihovnou. 
 Z důvodu prohloubení jazykové kvalifikace se od října 2004 účastnilo osm pracovníků 
UK jazykových kursů angličtiny pořádaných na UPa.  
 V rámci programu dalšího vzdělávání se jednotliví pracovníci účastnili odborných 
seminářů a knihovnických porad. 
 
 
 
 
 



 8 

Měsíc Akce a místo konání Účastník 
Únor Jednání Klubu vysokoškolských knihovníků SKIP Kocková 
Březen Seminář uživatelů AKS DAIMON – UHK Hradec 

Králové 
Kovaříková, Prochásková, 
Rubešová 

Duben  Jednání účastníků konsorcia projektu 1N04033 
„Ekonomické databáze“ – VŠE Praha  
Jednání pracovní skupiny pro věcný popis – NK 
Praha 
Seminář Elektronické disertace – STK Praha 
Jednání Klubu vysokoškolských knihovníků SKIP 

Rubešová 
 
Rubešová 
 
Hlavatá 
Kocková 

Květen Konference o profesionálních informačních 
zdrojích „Inforum“ – Vysoká škola 
ekonomická Praha 
Knižní veletrh „Svět knihy“ Praha 

Rubešová, Prochásková 
 
 
Kocková, Prochásková 

Červen Jednání odborné komise pro EIZ, školení 
v ekonomických databázích – VŠE Praha 
Konference Knihovny v pavučině spolupráce a 
valná hromada SKIP – Jindřichův Hradec 
Informační den na MZLU Brno 

Rubešová 
 
Kocková 
 
Najderová, Kolář 

Září Konference „Knihovny současnosti 2004“ -  Seč u 
Chrudim 
Seminář  IVIG 2004 – ÚISK FFUK Praha 
Jinonicích 
Jednání odborné komise IVIG – ČVUT Praha 
Seminář Automatizace knihoven - ÚISK FFUK 
Praha 
Seminář – Specializované databázové zdroje 

Prochásková - aktivní účast 
(přednáška) 
Rubešová – aktivní účast 
(přednáška) 
Rubešová 
 
Kovaříková 
Říhová 

Říjen Seminář uživatelů AKS DAIMON – Sefira, Praha Prochásková 
Listopad Celostátní porada vysokoškolských knihoven – JU 

České Budějovice 
Seminář ProQuest – Albertina icome Praha 

Prochásková (aktivní účast – 
přednáška), Rubešová  
Říhová 

Prosinec Seminář „Informační zdroje z oblasti chemie a 
farmacie“ - Medistyl Praha  
Jednání Klubu vysokoškolských knihovníků SKIP 

Rubešová 
 
Kocková 
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2 Plán činností pro rok 2005 
 

2.1 Nákup informačních zdrojů  
 Bude pokračovat koordinovaný nákup periodických a databázových zdrojů na základě 
projektů 1N, kterých se UPa účastní. Podle strategie pro nákup periodik v tištěné a 
elektronické formě vypracované v r. 2004 bylo realizováno předplatné pro rok 2005. 
 Knihy z české produkce budou nakupovány podle profilu fondu. V souvislosti se 
zvyšujícím se počtem studentů budou nakupovány větší počty multiplikátů základní studijní 
literatury kromě skript vydávaných Univerzitou Pardubice. Zahraniční produkce bude 
v převážné míře opět nakupována podle konkrétních požadavků z fakult, u studijní literatury 
bude vždy nakoupen také nejméně jeden multiplikát pro presenční či absenční půjčování. 
 

2.2 Revize fondu 
 V závislosti na volných pracovních kapacitách budou pokračovat revize dlouhodobých 
výpůjček jednotlivých pracovníků zbývajících kateder na FChT  (KF, KŘPVT, KFCH, 
KOANCH), SLCHPL a ÚM FES. Počet výpůjček bude uveden do souladu s výpůjčním 
řádem a výpůjčky budou z výpůjčních lístků převedeny do elektronické čtenářské karty. Před 
stěhováním FChT je třeba dosáhnout úplné automatizované evidence výpůjček.                      
O prázdninách je plánována revize volně přístupných fondů v budově UK Studentská 519. 
 

2.3 Rozvoj informační infrastruktury a technologií 
 AKS DAIMON bude napojen na data z centrálního registru, čímž bude zajištěna 
aktualizace dat o uživatelích knihovny. Systém bude rozšířen o modul REVIZE. 
 Bude navázána spolupráce s firmou Albertina icome Praha. Bude optimalizována 
instalace produktů Virtual CD TS a NetMan na CDS server umístěný v prostorách, Ing. 
Barbora Hlavatá a pracovník IC Marek Šlampa absolvují školení. Díky těmto opatřením by 
měly být postupně na CDS server nainstalovány veškeré elektronické zdroje určené pro 
zpřístupnění v lokální sítí UPa a  CDS server by měl začít fungovat v rutinním provozu. 
 Bude nakoupena nová síťová tiskárna pro uživatelské tisky ve studovně. 
 
  

2.4 Plánované akce 
 V rámci akce Březen - měsíc Internetu bude připraveno školení na téma „Elektronické 
informační zdroje pro ekonomické vědy“. Školení bude nabídnuto akademické obci UPa a 
dalším institucím. 
 Ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2005 se uskuteční tradiční výstava zahraniční literatury. 
 V letním semestru 2004/2005 bude pokračovat dalšími šesti přednáškami Univerzita 
třetího věku. 
 

2.5 Informa ční vzdělávání uživatelů 
 V letním semestru 2004/2005 bude vyučován volitelný předmět FES „Informační 
zdroje pro společenské vědy“, na který se zapsalo 20 studentů denního studia a 44 studentů 
kombinovaného studia. Budou vypsána školení pro nové elektronické informační zdroje 
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zpřístupněné díky projektům 1N. Základní typy školení budou probíhat podle zavedeného 
systému.  
 

2.6 Další vzdělávání pracovníků knihovny 
Kromě běžného školení pracovníků pro nově zaváděné technologie a služby plánujeme: 

 základní knihovnické školení pro nové pracovníky bez knihovnického vzdělání, 
 seminář na téma „komunikace“ pro pracovníky ve výpůjčních a informačních 

službách, 
 účast na školeních pro nové informační zdroje, 
 účast na seminářích organizovaných odbornými komisemi AKVŠ, 
 účast na konferencích: INFOS 2005, INFORUM 2005, Automatizace knihovnických 

procesů ´05, Knihovny současnosti 2005, Celostátní porada vysokoškolských 
knihoven, 

 pokračující účast v jazykových kurzech. 
 

2.7 Další aktivity 
 Účast v průzkumu organizovaném Odbornou komisí pro informační vzdělávání a 

informační gramotnost AKVŠ na téma „informační gramotnost vysokoškolských 
studentů“. 

 Žádost o grant v programu  Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby 
knihoven (VISK) na kooperativní tvorbu národních autorit. 

 Žádost o finanční podporu z  OP RLZ na projekt s názvem Rozvoj informační 
gramotnosti v oblasti IT s využitím nových informačních zdrojů. 

 Žádost o grant do programu FRVŠ na získání přístupu a využívání elektronických 
knih v oblasti humanitních věd. 
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3 Přílohy 
 

3.1 Finanční hospodaření 
 

3.1.1 Nákup informačních pramenů 

Položka Částka v tis.  Kč 
Zahraniční periodika v tištěné formě 1530 
Zahraniční periodika v elektronické formě 1374 
Česká periodika 409 
Zahraniční knihy 511 
České knihy 609 
Zahraniční báze dat  1011 
České báze dat  103 
Celkem 5547 

       

3.1.2 Provozní náklady + neinvestiční vybavení 

Položka Částka v tis. Kč 
Náklady na kopírovací a tiskové služby 359 
Drobný majetek  420 
Služby, opravy  181 
Ochrana fondu a vazba 195 
Meziknihovní výpůjční služba 68 
Cestovné, vložné, členské poplatky 32 
Energie (elektřina + voda) 311 
Celkem 1566 

 

3.1.3 Mzdové prostředky 

Položka Částka v tis. Kč 
Mzdy + OOV 3413 
Pojištění 1186 
Celkem 4599 
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3.1.4 Výnosy 

Položka Částka v tis. Kč 
Tržby za kopírovací a tiskové služby  462 
Registrační poplatky -  veřejnost 66 
Poplatky za upomínky  132 
Platby za ztracené knihy 12 
Univerzita 3.věku 41 
Celkem 713 
 
 
 

3.2 Fondy       
 

3.2.1 Přírůstky 

Položka Počet svazků 
Knihy, skripta a vázaná periodika  5574 
Audiovizuální média a multimédia 122 
Vysokoškolské práce 779 
Celkem 6475 
Stav knihovního fondu činí celkem 185712 jednotek 
 

3.2.2 Úbytky 

Položka Počet svazků 
Knihy a skripta 1711 
 

3.2.3 Odebíraná periodika  

Položka Tituly  Exempláře 
Zahraniční časopisy tištěné 114 114 
Zahraniční elektronické 10 - 
České časopisy včetně deníků 211 266 
Celkem 334 380 
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3.3 Služby    

 

3.3.1 Uživatelé, návštěvy, výpůjčky 

Uživatelé zaregistrovaní k 31. 12. 2004 5609 
Celkový počet absenčních výpůjček 106649 
Celkový počet návštěvníků knihovny 123050 
Průměrná denní návštěvnost (bez prázdnin) 562 
           

3.3.2 Realizovaná meziknihovní výpůjční služba 

Požadavky našich uživatelů na informační 
prameny  celkem  

2223 

Vyřízeno výpůjčkou 460 Z toho 
Vyřízeno xerokopiemi 1763 

Požadavky jiných knihoven na informační 
prameny  celkem 

1080 

Vyřízeno výpůjčkou 179 Z toho 
Vyřízeno xerokopiemi 901 

 
 

3.4 Kvalifika ční struktura pracovníků 
 
Celkem pracovníků 19 

s VŠ vzděláním v oboru knihovnictví 1 
s VŠ vzděláním v jiném oboru 6 
se SŠ vzděláním v oboru knihovnictví 7 

z 
toho 

se SŠ vzděláním v jiném oboru 5 
 
 K 31. 12. 2004 činil počet aktivních úvazků 16,8.  
 
 

3.5 Elektronické informa ční zdroje zpřístupňované univerzitní knihovnou 
 
Název  CDS-server 

(počet příst.) 
online 

(počet příst.) 
ACS (plné texty periodik Americké chemické společnosti)  neomezen 
ASPI (právo, plnotextová) neomezen  
Compendex (bibliografická – inženýrské obory)  neomezen 
Cross Fire Beilstein + Gmelin (databáze organických a 
anorganických sloučenin) 

 6 

Czech and Slovak Chemical Guide (databáze firem) neomezen  



 14 

Název  CD-server 
(počet příst.) 

online 
(počet příst.) 

Česká národní bibliografie  neomezen  
ČSNI–Image (normy, bibliografická, částečně plné texty) 1  
DSI (statistická data – ekonomie)  neomezen 
EBSCO (polytematická, plnotextová)  neomezen 
EconLit (bibliografická – ekonomie)  neomezen 
EIU (aktuální data ze světové ekonomiky)  neomezen 
EPIS (ekonomika, právo, bibliografická) neomezen  
Express Exec (plnotextová – mikroekonomie)  neomezen 
Chemical Abstracts 1999 4  
Chemical Abstracts 2000 4  
Chemical Abstracts 2001 4  
Chemical Abstracts 2002 4  
Chemical Abstracts 2003 4  
Chemical Abstracts 2004 4  
Chemical Abstracts 14CI (kumulativní rejstřík 1997-2001) 4  
CHEMnetBASE – referenční data pro chemii  neomezen 
InterScience (plné texty periodik nakladatelství Wiley)  neomezen 
Inspec  (bibliografická a faktografická  - elektrotechnika, 
elektronika, výpočetní technika a fyzika 

 neomezen 

Jane‘s Transport Library (doprava, bibliografická) 1  
Journal of Citation Reports (citační údaje periodik)  neomezen 
Kluwer publisher (plné texty periodik nakladatelství 
Kluwer) 

 neomezen 

Knovel – faktografický a referenční systém pro přírodní 
vědy a technické obory 

 neomezen 

Literature Online (angloamerická literatura, plnotextová)  neomezen 
MEDIS–ALARM (databáze nebezpečných látek) neomezen  
OVEL (Obchodní věstník online)  1 
Oxford Reference Online  neomezen 
PCI (společenské a humanitní vědy, bibliografická)  neomezen 
ProQuest (polytematická, plnotextová)  neomezen 
Science Direct (plné texty periodik nakladatelství Elsevier)  neomezen 
SciFinder Scholar (kompletní databáze Chemical Abstracts)  1 
SEPI (ekonomika, právo, plnotextová) neomezen  
SOLON (státní správa a samospráva, částečně plnotextová) 1  
Springer Link (plné texty periodik nakladatelství Springer 
Vlg.) 

 neomezen 

TAM–TAM (mediální databanka, plnotextová)  1 
TRIS (doprava, bibliografická)   3 
Ulrich´s Periodical Directory (přehled seriálové produkce)  neomezen 
Web of Science (citační rejstříky pro přírodní, společenské a 
humanitní vědy 

 neomezen 
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3.6 Statistiky 
 

3.6.1 Využití databáze Science Direct  po  jednotlivých měsících 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Celkem 

Stažené 
články 

2469 2168 4047 2293 2415 1843 1049 960 759 1772 2264 2498 24537 

 

3.6.2 Nejvíce využívané časopisy (včetně archivů) nakladatelství Elsevier (více než 200 
stažených článků za rok 2004) 

Název Počet 
článků 

Analytica Chimica Acta 794 
Applied Catalysis A: General 520 
Applied Surface Science 241 
Catalysis Today 341 
Dyes and Pigments 226 
Food Chemistry 213 
Journal of Catalysis 303 
Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life 
Sciences 

439 

Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications (1997-2001) 346 
Journal of Membrane Science 543 
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 211 
Journal of Organometallic Chemistry 956 
Journal of Physics and Chemistry of Solids 339 
Materials Letters 282 
Optical Materials 289 
Physica B: Condensed Matter 274 
Polymer 341 
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 217 
Talanta 494 
Tetrahedron 377 
Tetrahedron Letters 531 
Thermochimica Acta 410 
Thin Solid Films 323 
Water Research 229 
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3.6.3 Využití databáze Web of Science  

Rejstřík Art & Humanities  Science CI Social Science CI 
 návštěvy dotazy návštěvy dotazy návštěvy dotazy 
Srpen 82 371 83 376 82 371 
Září 197 1014 206 1025 197 1014 
Říjen 229 1316 240 1346 229 1316 
Listopad 259 1386 272 1455 260 1387 
Prosinec 230 1063 245 1140 230 1068 
Celkem 2007 9151 2108 9584 2011 9162 
Pozn. Data pro leden až červenec 2004 nejsou k dispozici 
 

3.6.4 Počet připojení do SciFinder 

 
 Během roku bylo realizováno celkem 2 392 pokusů o připojení. Úspěšnost dosahovala 
v průměru 60%. Největší úspěšnost se objevila v červenci (96%), kdy z 52 pokusů bylo 49 
úspěšných. Nejmenší úspěšnost vykázal březen, kdy z celkového počtu 343 pokusů bylo 
úspěšných pouze 50%. 
 

3.6.5 Využití elektronických knih v databázi Knovel 

 
 Celkem bylo realizováno 801 návštěv v předplacených sekcích, bylo otevřeno 1614 
titulů a zobrazeno 59 942 stránek. Nejvíce využívanými sekcemi byly: 
 
Sekce Počet zobrazených stránek 
Chemistry & Chemical Engineering  22098 
Textiles  10179 
Plastics & Rubbers  6167 
Knovel ChemEssentials  5050 
Food Science  3249 
General Engineering References  2917 
Safety, Health & Hygiene  2435 
Biochemistry, Biology & Biotechnology  2422 
Metals & Metallurgy  2192 

 

3.6.6 Využití bibliografických databází nově zpřístupněných od 2. pol. roku 2004 

 
 Počet hledání Počet zobrazených záznamů 
Dialog Easy 1202 1194 

Inspec  998 Z toho 
Compendex  196 

EconLit 62 289 
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3.6.7 Využití databází ProQuest  

 
Databáze Počet hledání Počet zobrazených 

citací a abstraktů 
Počet zobrazených 
plných textů 

ABI/INFORM Archive I 714 0 0 

ABI/INFORM Global 1791 71 292 

ABI/INFORM Trade & Industry 735 19 19 

AGRICOLA® 6 0 0 

AMA Titles 13 0 0 

AMA Titles: Abstracts & 
Indexing 

13 0 0 

Banking Information Source 1749 6 87 

Career and Technical Education 1949 6 47 

ERIC® 11 0 2 

MEDLINE® 111 0 7 

Pharmaceutical News Index 1917 8 0 

ProQuest Asian Business 1772 2 19 

ProQuest Computing 1920 5 46 

ProQuest Education Journals 911 0 9 

ProQuest European Business 1807 3 27 

ProQuest Medical Library 1933 53 167 

ProQuest Religion 1926 3 51 

ProQuest Science Journals 2037 5 24 

ProQuest Social Science Journals 2023 0 0 

ProQuest Telecommunications 1936 0 0 

Reference 2053 0 2 

U.S. National Newspaper 
Abstracts (3) 

2015 32 0 

Wilson Applied Science & 
Technology Abstracts 

1103 33 81 

Wilson Education Abstracts 1114 20 52 

Wilson General Science 
Abstracts 

1119 16 18 

Wilson Social Sciences Abstracts 1118 23 49 

Academic Research Library 2140 203 837 

Accounting & Tax 1784 12 42 

   Accounting & Tax Newspapers 1770 12 41 

   Accounting & Tax Periodicals 1784 0 1 

ProQuest Research Library 2012 29 168 

   Health Module 2012 29 168 

   Celkem 41502 549 2046 
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3.6.8 Využití databází EBSCO  

 
Databáze Počet 

vstupů 
Počet 

hledání 
Počet zobrazených 

plných textů 
Počet zobrazených 

abstraktů 
Academic Search Premier 420 1293 1131 581 
Academic Search Premier 
- References 

6 7 0 0 

American Humanities 
Index 

14 60 0 3 

American Humanities 
Index (ARCHIVE ONLY) 

3 11 0 1 

Business Source Premier 87 260 346 464 
Clinical Pharmacology 1 2 0 0 
Communication & Mass 
Media Complete 

20 63 1 1 

ERIC 43 124 11 15 
Health Source - Consumer 
Edition 

9 33 0 0 

Health Source: 
Nursing/Academic Edition 

2 8 0 0 

Image Collection 2 2 3 0 
MasterFILE Premier 87 288 20 18 
MEDLINE 7 31 0 0 
Newspaper Source 15 44 0 0 
Regional Business News 21 62 5 1 
Sociological Collection 2 7 0 0 
Celkem 739 2295 1517 1084 
 
 

3.6.9 Elektronicky dostupná periodika Americké chemické společnosti 

 
Časopis Počet stažených článků 
Accounts of Chemical Research 44 
Analytical Chemistry 136 
Bioconjugate Chemistry 6 
Biochemistry 14 
Biomacromolecules 1 
Biotechnology Progress 1 
Crystal Growth & Design 7 
Energy & Fuels 13 
Environmental Science & Technology 14 
Chemical Research in Toxicology 2 
Chemical Reviews 210 
Chemistry of Materials 8 
Industrial & Engineering Chemistry Research 41 
Inorganic Chemistry 185 
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Journal of Agricultural and Food Chemistry 83 
Journal of Combinatorial Chemistry 8 
Journal of Chemical & Engineering Data 97 
Journal of Chemical Theory and Computation 12 
Journal of Medicinal Chemistry 57 
Journal of Natural Products 2 
Journal of Organic Chemistry 352 
Journal of Physical Chemistry A 87 
Journal of Physical Chemistry B 274 
Journal of Proteome Research 1 
Journal of the American Chemical Society 289 
Langmuir 38 
Macromolecules 90 
Molecular Pharmaceutics 1 
Nano Letters 3 
Organic Letters 115 
Organic Process Research & Development 5 
Organometallics 737 
Archivy  4656 
Celkem za rok 7589 
 
 

3.6.10 Nejvíce využívané časopisy nakladatelství John Wiley 

 
Časopis Abstrakty Plné texty 
European Journal of Inorganic Chemistry 23 285 
Angewandte Chemie International Edition 46 206 
Journal of Separation Science 58 164 
Electroanalysis 60 162 
Applied Organometallic Chemistry 18 138 
Chemistry - A European Journal 18 135 
Magnetic Resonance in Chemistry 3 123 
European Journal of Organic Chemistry 27 96 
Journal of Applied Polymer Science 75 87 
Journal of Mass Spectrometry 22 72 

 Celkem bylo z databáze Wiley Interscience staženo 2308 článků z dostupných 
periodik a 24 prostřednictvím přidělených „tokens“. 
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3.6.11 Nejvíce využívané časopisy nakladatelství Kluwer 

Časopis Počet stažených článků 
Catalysis Letters 65 
CATTECH 17 
Chemistry of Heterocyclic Compounds 38 
Journal of Analytical Chemistry 26 
Journal of Materials Science 22 
Journal of Nanoparticle Research 20 
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 34 
Kinetics and Catalysis 17 
Molecular Diversity 29 
Multibody System Dynamics 25 
Reaction Kinetics and Catalysis Letters 28 
Russian Journal of General Chemistry 11 
Russian Journal of Organic Chemistry 15 
Topics in Catalysis 23 
Transition Metal Chemistry 33 
 
 Celkem bylo staženo 631 článků. 
 


