
Zápis z jednání  Knihovní rady ÚK PřF ze dne 1. 6. 2017 
 
 

 

Program: 

  

1. Výroční zpráva ÚK PřF za rok 2016 

2. CzechElib a zajištění EIZ pro VaV po roce 2017   

3. Akvizice literatury pro studenty v roce 2017 

4. Průzkum spokojenosti uživatelů ÚK PřF - výsledky ankety 

5. Odpisy 

6. Vodovodní havárie ze dne 4. 5. 2017, která zasáhla skladové prostory knihovny – 
informace o celkové situaci a aktuální stav. 

7. Různé  

 
 

Přítomni :  tajemnice RNDr. Mgr. D. Dvorská,  
RNDr. J. Celý, CSc., doc. RNDr. E. Fuchs, CSc., RNDr. V. Herber, CSc., doc. RNDr. R. 
Melichar, Dr., RNDr. R. Pěnička, Ph. D., Mgr.  T. Škarková, H. Kandová, 
Omluven : proděkan prof. RNDr. D. Trunec 
 
 
Jednání KR zahájila a členy KR přivítala vedoucí ÚK Mgr. Škarková. 
Přítomným představila nového člena KR RNDr. Robina Pěničku, Ph.D. z Ústavu 
antropologie. 
 
Ad. 1 
 
1.1 Mgr. Škarková seznámila přítomné s  jednotlivými částmi  „Výroční zprávy ÚK PřF“ 
za rok 2016.   
Paní tajemnice D. Dvorská se dotázala, zda počet návštěv v ÚK je počet naprosto 
všech, kteří projdou branami, i když pouze do přízemí (relaxační části). Mgr Škarková jí 
toto potvrdila, protože jde stále o naše uživatele, kteří využívají námi nabízené služby.  
1.2 Akvizice – specifický výzkum, paní tajemnice objasnila pravidla pro čerpání ze SV. 
Finance se vyplácejí z velké části na studenty, proto je dobré čerpat i z grantů. 
Doc. Fuchs se připojil s vysvětlením grantových peněz, nevyčerpané SV se musejí 
vracet. 
 
 
 



Ad. 2 
 
2.1 CzechElib – podala informace Mgr. Škarková 
Aktuálně se dokončují analýzy 1. kola hlasování o EIZ. Od 29. 5. – 23. 6. hlasování o 
naceněných EIZ (závazné vyjádření k tomu, které EIZ označené námi v 1. kole 
hlasování definitivně požadujeme. Po obdržení informace o jednotlivých finančních 
částkách požadovaných zdrojů, budou Ústavy PřF na Kotlářské obeslány maily s tím, 
aby vedení jednotlivých ústavů rozhodlo, zda si zdroj, o který projevili předběžný zájem 
na základě nabízené ceny, skutečně závazně objednají.  
2.2 Paní tajemnice uvedla, že situace na univerzitě, týkající se EIZ je nepřehledná. 
Udržitelnost Medinfo zajišťuje KUK a udržitelnost Natura ÚK PřF na základě dohody. 
Nature Publishing Group a Science by se měly hradit z centrálních prostředků. 
Je potřeba, aby se do financování zapojil i CEITEC, který rovněž zdroje využívá, ale 
finančně se nepodílí. Toto je v řešení a jedná se přibližně o částku 2 mil. Kč (vyčísleno 
na základě úvazků, které mají na CEITEC). 
 
 
Ad. 3 
 
3.1 Mgr Škarková seznámila přítomné s akvizicí za rok 2016, s čerpáním financí 
z jednotlivých účtů a s nákupy za jednotlivá pracoviště. 
   
  
Ad. 4  
 
4.1 Mgr. Škarková informovala o „Průzkumu spokojenosti uživatelů ÚK PřF MU“, který 
knihovna zrealizovala v období od 20. 2 – do 10. 3. 2017.  
Z dotazníku vyplývá celková spokojenost uživatelů s poskytovanými službami. Mírná 
nespokojenost byla s klimatizací a vytápěním prostorů knihovny (v zimě zima, v létě 
teplo). Spokojenost byla i s otevírací dobou knihovny, která vyhovuje 70% respondentů. 
4.2 Při zmínce o seminářích a výuce, které se v ÚK provádějí doc. Melichar zdůraznil, že 
si akademici nepřejí, aby pracovníci knihovny vedli semináře a další výuku k různým 
odborným tématům jako např. psaní odborných textů. Takovou výuku by neměl provádět 
neakademický pracovník. Byl Mgr. Škarkovou ujištěn, že žádné takové semináře v ÚK 
neprovádíme, pokud jsme se zapojili do některých projektů na MU na téma informační 
gramotnosti a informačního vzdělávání, byly tyto semináře zajišťovány lektory 
z projektu, nikoliv zaměstnanci knihovny. Ovšem nadále budou v ÚK PřF probíhat 
školení a semináře na téma EIZ a vyhledávání v katalogu Aleph.     
 
 
Ad. 5  
 
5.1 Odpisy z oborů geografie a odpisy požadované Botanickou zahradou, byly 
odsouhlaseny. 
 
 
 



Ad. 6 
 
6.1 Havárie v ÚK PřF ze dne 4. 5. 2017 – zatopení skladu. 
Mgr. Škarková informovala přítomné o vzniku havárie, jejich následků a o průběhu 
záchranných prací prováděných zaměstnanci ÚK a posléze firmou Mibag, která zajistila 
vysoušeče a větráky ve skladu i v I.NP, kde se zachráněný fond postupně sušil. 
Zaměstnanci této firmy po dohodě vynášeli ze skladu zatopený fond a to co se již 
skutečně nedalo zachránit nosili do přistaveného kontejneru k likvidaci. Jednalo se 
převážně o časopisy.  
6.2 Členům knihovní rady budou zaslány seznamy dokumentů určené k likvidaci i 
přehled a evidence všech typů dokumentů, které byly odvezeny na sterilizaci na VFÚ 
v Brně a do NK Praha. Pokud bude u některých titulů požadována náhrada, budou se 
oboroví knihovníci snažit knihy znovu získat do fondu Úk PřF (mělo by jít z pojištění). 
6.3 Diskuze a návrhy opatření, která vyloučí, aby se příště nic podobného nestalo jako 
např. instalace čidel pro únik vody i kouře. Regály s historickým fondem budou 
přemístěny na jiné místo, případně lépe zabezpečeny stříškou pro případný únik vody 
z trubek ze stropní části skladu. 
6.3 Doc. Melichar doporučuje (do budoucna) elektronické kopie kvalifikačních prací a 
prací vydávaných na PřF (skripta,  folia, atp.), které nejsou digitalizované. Primárně se 
musí zjistit, co tyhle práce budou stát a pokud bude rozhodnuto o provádění prací, jakou 
formou budou zajišťovány (zadat vybrané firmě, vlastními silami, atp.)  
Paní tajemnice poděkovala zaměstnancům knihovny za odvedenou práci při likvidaci 
škod a záchraně fondu. 
 
 
 
7.1 Různé      
 
 
Mgr. Škarková ukončila zasedání. 
 
 
 
V Brně dne 5. 6. 2017 
 
Zapsala : Helena Kandová 
Zpracovala : Mgr. T. Škarková 
Viděl : prof. RNDr. David Trunec, CSc. 
 
 

 

 

 


