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Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 13.  4.  2012  
 
 
Program:  1. Zajištění EIZ v projektu OP VaVpI 4.3 (NATURA-EIZ z oblasti  
                           přírodních věd, UP Olomouc; MEDINFO: Informační zdroje pro výzkum v 
                           medicíně a příbuzných oborech , MU). Projednávání tohoto bodu se zúčastní 
                           RNDr. M. Bartošek, CSc. 
    2. Spolupráce s KISK MU na projektu „Centrum informačního vzdělávání: 
                           rozvoj informační gramotnosti na MU“. Informace předá vedoucí KISK MU 
                           PhDr. P. Škyřík, Ph.D. 
    3. Čerpání UFD za rok 2011. 
    4. Problematika dlouhodobých výpůjček – současný stav, návrhy do budoucna. 
                       5. Odpisy – fyzika, geografie, geologie, matematika. 
              6. Aktivity ÚK PřF pro rok 2012. 
                       7. Různé – Repozitář MU, e-books na MU, Výroční zpráva ÚK PřF. 
 
 
Přítomni: proděkan Janyška, doc. Celý, dr. Herber, dr. Paruch, doc. Řepková, doc. Melichar, 
doc. Wimmerová, Mgr. Škarková, H. Kandová  
Hosté: dr. Bartošek, dr. Škyřík  
Omluveni: Bc. Trenčanská 
Nepřítomní: doc. Bureš, doc. Fuchs 
 
 
Ad 1. 
Dr. Bartošek komplexně seznámil členy KR s projektem OP VaVpI 4.3 (NATURA, 
MEDINFO) a jeho problematikou. Přítomní obdrželi seznamy všech titulů zařazených do 
projektů. Dále informoval přítomné o jednotlivých projektech – celkem 7 v rámci ČR. 
Celkové náklady na EIZ do roku 2019 činí cca 113 mil. Kč. z toho pro MU 60 mil. Kč. 
Koncem roku 2012  by mělo být známo, jak byly projekty úspěšné. Potom budou následovat 
výběrová řízení na dodavatele jednotlivých titulů. Pokud bude projekty schváleny, měly by 
být zahájeny zhruba v březnu 2013. 
Dále dr. Bartošek informoval o připravovaném projektu INFOZ 2, do kterého by byla 
zahrnuta Praha a humanitní obory, které nebyly pokryty VaVpI 4.3. zvláště tzv. Velká 4 EIZ 
(Elsevier, SciDirect/Scopus, Springer, Wiley), které jsou zajištěny pouze na rok 2012 a není 
jasné co bude v roce 2013, protože tyto zdroje nejsou součástí žádného projektu VaVpI 4.3. 
Zdroj Web of Science je zajištěn do roku 2017-2018.   
 
 
 
 
 
Ad 2. 



Jako host vystoupil dr. P. Škyřík – KISK MU a představil projekt „Centrum informačního 
vzdělávání na MU“. ÚK PřF se do tohoto projektu zapojila spolu s knihovnami na FF, PedF, 
PrF. Cílem projektu je vytvořit design služby směrem k akademikům a podpora projektů na 
informační vzdělávání a inf. gramotnost pro studenty. Má tři kontexty: 

- pozice individuální úrovně 
- řízení ústavních problémů – ústavy, katedry 
- pozice tematická – jde po tématu  

 
 
Ad 3. 
Mgr. Škarková seznámila přítomné s čerpáním UFD v roce 2011 a změnou pro nákup studijní 
literatury na rok 2012. Vedení fakulty doporučuje pro nákup literatury pro rok 2012 využít 
finanční prostředky z projektů specifického výzkumu jednotlivých ústavů. Nutno dodržet 
minimální částky z uplynulých období. UFD v celkové výši 300 tisíc Kč bude v roce 2012 
použitý pro nákup EIZ a tištěné monografie budou zajišťovány již z projektů specifického 
výzkumu. Oboroví knihovníci v ÚK PřF budou od garantů jednotlivých oborů informováni o 
finančních částkách z projektů specifického výzkumu i jednotlivých titulech pro akvizici a 
následně budou objednávat studijní literaturu tak, aby byly dodrženy účetní termíny pro 
fakturaci.  
 
Ad 4. 
Mgr. Škarková informovala přítomné o problematice dlouhodobých výpůjček a jejich 
nevracení do ÚK u zaměstnanců na DPČ a DPP. Jedná se o problém technický a budeme 
hledat řešení ve spojení s personálním oddělením. 
 
Ad 5. 
Byly schváleny navrhované odpisy z fyziky, geografie, geologie, matematiky a všeobecností. 
 
 
Ad 6. 
Mgr. Škarková seznámila přítomné s aktivitami ÚK PřF na rok 2012: 

- „Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie“ - dne 3. 4. 2012 přednáška 
RNDr. J. Grygara, CSc. a uvedení výstavy fotografií "Zajímavá fyzika" prof. Mgr. 
Tomáše Tyce, Ph.D. 

- Dne 26. 4. přednáška Mgr. Marka Timka, Ph.D na téma „Biodiverzita a člověk“. 
- Od 26. 4. -25. 5. uspořádání výstavy „Dobrovolně pro přírodu“ s hnutím 

Brontosaurus. 
- Od 16. 5. - 31. 5. výstava „Dies Academicus“ k 90. výročí založení Botanické zahrady 

a ke 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků. 
- Říjen – plánována přednáška vědců-polárníků PřF z ostrova Jamese Rose na 

Antarktidě, která bude doplněna výstavou fotografií ve vestibulu knihovny. 
- Listopad – výstava „Strom solitér“ Jiří Miklín.    

 
 
Ad 7. 
- Diskuse k Repozitáři zaměstnaneckých děl na MU.  
 -E-books na MU.  
- Seznámení s obsahem Výroční zprávy ÚK PřF za rok 2011 – nebyly připomínky 
 
 



Příští schůze KR je plánována na říjen 2012. 
 
 
V Brně  4. 5. 2012                                                  Zapsala: T. Škarková, viděl: J. Janyška 
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