
 
Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 10. 4. 2015 

 
 

 
Program jednání KR ÚK PřF: 
  
1. Roční výkaz a statistické ukazatele ÚK PřF za rok 2014. 
2. Vyjádření garantů jednotlivých oborů k výkonnosti ÚK PřF a její činnosti.  
3. Výroční zpráva ÚK PřF 2014. 
4. Studie modernizace prostorů ÚK PřF – návrhy koncepčních řešení od zadavatele 
(Architektonická kancelář Ing. arch. R. Květ). 
5. Odpisy z jednotlivých oborů (fyzika, geologie, matematika, všeobecnosti). 
6. Různé. 

  

 
 

Přítomni :  proděkan prof. RNDr. Trunec, CSc., tajemnice RNDr. Mgr. Daniela Dvorská,  
doc. RNDr. Celý, CSc., doc. RNDr. Fuchs, CSc., RNDr. Herber, CSc., doc. RNDr. Melichar, Dr., 
Mgr.  Škarková, H. Kandová 
 
 
 
Jednání KR zahájil prof. D. Trunec. 
 
Ad. 1 
 
1.1 Mgr. Škarková seznámila členy KR s výkazy a statistickými ukazateli za rok 2014 a ve 

stručnosti provedla rozbor a popis jednotlivých položek s vysvětlením z jakých důvodů se 
některé položky změnily od výkazů za rok 2013, případně roky minulé. Mgr. Škarková 
vysvětlila, jak jsme postupovali při vytváření tabulky srovnání výkonnosti ÚK PřF a KUK. 
Vzhledem k tomu, že v KUK zahrnuli do svých jednotlivých položek i údaje z ostatních 
pracovišť mimo KUK, přestože se na těchto činnostech pracovníci KUK nepodíleli, čímž se 
čísla výrazně změnila, opravily jsme původní tabulku a postupovali stejnou metodou. Tím 
mohlo dojít v některých případech k duplicitě. Proběhla diskuse k jednotlivým položkám 
statistiky, do které se zapojili postupně téměř všichni členové KR. V závěru bylo dohodnuto, 
že pro příští období se budou tabulky srovnání výkonnosti provádět dvojím způsobem, aby 
byla zaručena větší objektivnost pro srovnávání výkonů. Dr. Herber vznesl dotaz na to, zda se 
dají získat počty otevřených e-prezenčních výpůjček na jednotlivých fakultách. Paní 
tajemnice vystoupila s tím, že již toto zjišťovala a výsledek je ten, že tento údaj nelze zjistit 
stejně tak, jako statistiky využití e-books a EIZ. Doc. Melichar podal, návrh aby se statistiky 
předkládaly s tím, že se bude ÚBZ, který je v KUK, vést samostatně. Paní tajemnice sdělila 
ostatním členům KR, že ne všechno co si KUK v tabulkách vykazuje, jim bude zohledňovat. 



1.2 Dále byl otevřen problém o nákladech na Univerzitní kampus v Bohunicích a nákladech na 
PřF. Do diskuse k tomuto tématu se zapojili dr. Herber, doc. Melichar a paní tajemnice 
Dvorská. Bylo poukázáno na to, že výkonnost skutečně klesá. 

                               
 
Ad. 2 
 
2. 1  Na žádost pana děkana vyzval prof. Trunec přítomné jednotlivé garanty oborů k vyjádření  
spokojenosti nebo výhrad k činnosti a službám Ústřední knihovny PřF. 
Vyjádření: doc. Fuchs – spolupráce výborná, došlo k velkému zlepšení po změně vedení;  doc. 
Celý - knihovna funguje jak má, stížnosti nejsou; dr. Herber – vzájemná spolupráce funguje, 
spokojenost také při rozvoji dalších aktivit, importu záznamů do databáze Geobibline a 
katalogizaci a digitalizaci mapového fondu na projektu TEMAP; doc. Melichar – po změně 
vedení se některé věci změnily a dobře fungují, přátelské prostředí pro studenty, celková 
spokojenost, výhrada pouze k některým tématům v informační výuce (citační problematika, jak 
psát odborný text). Mgr. Škarková na základě společné domluvy respektuje tyto názory a 
zohlední je v informačních aktivitách ÚK PřF.  
2.2 Přítomní byli seznámeni se zkušebním úsporným řešením služeb na II. NP ve studovně 
matematiky. Výpůjční a informační služby byly nahrazeny tzv. příslužbami. Výpůjční pult není 
obsluhován a vznikla tím úspora počtu hodin ve službách. Paní tajemnice poděkovala za úsporná 
opatření s tím, že se bude moci více času věnovat zpracování knihovního fondu. Ostatní členové 
také souhlasili s tímto řešením. Dr. Herber upozornil na nutnost dodat na patra oznámení, že daný 
prostor je monitorován kamerami. Paní tajemnice navrhla využít služebního telefonu na studovně 
k možnosti zavolat si knihovníka na příslužbě.  
 
 
Ad. 3  
 
3.1 Výroční zpráva je již zpracovaná a v nejbližší době bude zveřejněna na webových stránkách 
ÚK. Členové KR neměli připomínky. 
 
 
Ad. 4  
 
4.1 Studie modernizace prostor ÚK PřF. Paní tajemnice přítomné informovala o jednotlivých 
krocích, které budou v této záležitosti nyní následovat. Do 15. září 2015 by mělo být vše hotovo.  
 
 
Ad. 5  
 
5.1 Odpisy z oborů geologie, matematika, fyzika a všeobecný fond byly jednohlasně 
odsouhlaseny. 
 
 
 
 
 



Ad. 6 
 
6.1 Mgr. Škarková seznámila přítomné s tím, že jsme nastavili a dohodli novou spolupráci 
s Nakladatelstvím MU. V minulosti spolupráce fungovala nedostatečně. Přítomní diskutovali 
o povinných výtiscích a ediční činnosti na PřF. Z tisků vydaných fakultou bude prostřednictvím 
nakladatelství do ÚK PřF předán 1 výtisk k doplnění fondu. Pokud bude potřeba získat jiný 
dokument z  produkce nakladatelství, který vydá jiná fakulta MU, dohodneme koupi 
s nakladatelstvím MU za skladovou cenu. Bylo také zmíněno, že opravdu jen minimum knih a 
časopisů jde přes vydavatelství MU. Zůstává k dořešení, jak zajistit předání výtisků k doplnění 
fondu v ÚK vydaných v ostatních nakladatelstvích, které si ústavy PřF zajišťují sami.   
Dále byl diskutován návrh na aktualizaci Provozního řádu ÚK PřF a Pokynu děkana č.6/2009 O 
postavení a  spolupráci knihoven ÚK PřF a KUK. Navrhované změny budou předloženy na 
příštím jednání KR ÚK PřF, plánovaném na říjen 2015.   
Dále byli členové KR informováni o způsobu vymáhání pohledávek při dlužných částkách či 
nevrácení dokumentů v ÚK, který probíhá na základě dohodnutého postupu s právníkem PřF 
Mgr. V. Slovákem. Tato spolupráce funguje velmi dobře a v ÚK PřF nemáme důvod k využití 
služeb přes Právní oddělení rektorátu jako většina knihoven MU.  
 
 
Prof. D. Trunec ukončil zasedání. 
 
 
 
V Brně, dne 17. 4. 2015 
 
 
Zapsala : Helena Kandová 
Doplnila : Mgr. T. Škarková 
Viděl : prof. RNDr. David Trunec, CSc. 
 
 


