Zápis z jednání Knihovní rady ze dne 27. 6. 2019
Program jednání:
1. Výroční zpráva ÚK PřF za rok 2018.
2. Zajištění EIZ (CzechElib, OP VaVpI).
3. Informace k „Revizi 2018“.
4. Odpisy.
5. Různé (digitalizace diplomových prací 2000-2006, polepy skleněných ploch,
vzduchotechnika a klimatizace…)

Přítomni:
doc. RNDr. Jaromír Leichman, Dr. rer. nat., doc. RNDr. Jan Celý, CSc., RNDr. Vladimír
Herber, CSc., doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., RNDr. Robin Pěnička, Ph.D., Mgr. Taťána
Škarková, Helena Kandová
Omluven:
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Jednání zahájila vedoucí ÚK Mgr. Škarková.
Ad. 1
1.1 Výroční zpráva ÚK za rok 2018 – z přítomných členů KR nebyly žádné připomínky.
1.2 Mgr. Škarková upozornila na změnu vizuálního stylu této Výroční zprávy.
Ad. 2
2.1 EIZ – CzechElib – proběhlo další kolo výběru zdrojů na rok 2020 a měli bychom mít
pokryto vše, co jsme požadovali. Nadále platí pro jednotlivé ústavy model 50% financování
z projektu a 50% samofinancování.
2.2 Medinfo – nově pouze zájem o časopis Algebric and Geometric Topology – Ústav
matematiky a statistiky (ÚK PřF zjistí cenovou nabídku).
2.3 Licence Grammarly – samostatně bylo zřízeno cca 350 licencí (hradí si ústavy a pracoviště).
Ad. 3
Mgr. Škarková informovala přítomné o stavu revize, která probíhá v ÚK a byla zahájena 3. 4.
2018. Revize byla ukončena i s následnou kontrolou a odpisovými seznamy v ÚK-sklad a ÚKvolný výběr. Dlouhodobé výpůjčky u vyučujících je potřeba dokončit v Ústavu fyzikální
elektroniky, Ústavu fyziky kondenzovaných látek a Ústavu matematiky a statistiky. Toto je
v plánu nejpozději do konce září. Ostatní ústavy mají revizi ukončenou. Co se týká dílčích
knihoven, tak revize není ukončena v Ústavu antropologie a Geografie - mapovna. Také tady
je potřeba ukončit revizi do konce září 2019. Následně bude z revize vyhotoven zápis a
protokol, který předáme vedení fakulty.

Ad. 4
Odpisy: členům KR byly předloženy odpisové seznamy porevizních odpisů, ztracených a
vytopených jednotek, dále pak běžné odpisy dalších jednotek jak z fondu Ústřední knihovny,
tak i z ostatních dílčích knihoven jednotlivých ústavů a pracovišť.

Ad. 5
Různé:
5.1. Dr. V. Herber zmínil nedořešený problém se zabezpečením skladu proti opakované
havárii, která se stala v květnu 2017. Nutno provést plánované osazení čidel
k signalizaci úniku vody a vanu u stropu v části historického fondu. Kalkulace projektu
již byly předloženy dvakrát, ale nedořešeny.
5.2. Mgr. Škarková informovala členy KR o dlouhotrvajících problémech s klimatizací a
vzduchotechnikou a také špatnou kvalitou vzduchu v prostorách ÚK. Nyní je v řešení
s firmou Klimakom v součinnosti s vedením oddělení Správy budov a P. Říhou.
5.3. Dále byli členové KR informováni o nedávné havárii v přízemí ÚK, kdy se uvolnil a
zřítil plechový pás umístěný na stropě místnosti. Jednalo se o uživatelský prostor, kde
se běžně pohybují studenti i zaměstnanci. Bylo řešeno kontrolou dalších stejných pásů
v budově a zabezpečením těchto plechů přilepením (TPO).
5.4. Doc. Leichmann informoval o přerozdělení částky na nákup literatury z fondu děkana.
Jedná se o 300.000,- Kč pro ÚK Kotlářská a rovněž 300.000,- Kč pro KUK s možností
čerpání do konce roku 2019 bez možnosti převodu. V této souvislosti připomenul Dr.
Herber nutnost dočerpání zbývající částky na nákup literatury z pojistného s dotazem,
do kdy má být částka dočerpána. Limit stanoven není, ale dle rozhodnutí Mgr.
Škarkové by bylo dobré čerpání neprotahovat a vyčerpat do konce tohoto roku.
5.5. Mgr. Škarková informovala přítomné o právě probíhající digitalizací diplomových a
dalších prací v ÚK. Seznámila členy KR o postupu těchto prací a následném vkládání
do ISU ve spolupráci s IS-techniky z FI MU. Dr. Herber měl dotaz týkající se příloh k
pracím a postupu při digitalizaci těchto příloh. Přílohy budou také zpracovány.
5.6. Vedoucí ÚK informovala o finančních návrzích polepů, které mají zabránit úhynu
ptáků při nárazu do budovy. Dotaz doc. Leichmanna na velikost plochy a životnost
těchto polepů. Jedná se o 240 m2 a životnost zhruba 5 let. Vzhledem k vysokým cenám
cca 300 tisíc budeme muset ještě realizaci dořešit (např. snížit metráž k vylepení,
levnější varianty…). Dr. Herber navrhl vedoucí ÚK před realizací zjistit místa, kde již
tyto polepy mají a dotázat se na zkušenosti s těmito polepy a také na jejich účinnost.
5.7. Na závěr informovala Mgr. Škarková o průběhu Dne absolventů v ÚK, o naší účasti na
programu Campus Day a dále pak o zamýšlených projektech a zapojení knihovny do
dalších aktivit fakulty jako je např. Noc vědců, Open Day nebo Zahradní slavnost.
K noci vědců přítomné požádala o spolupráci při návrhu přednášek, které by byli
ochotni uskutečnit jejich doktorandi. Dr. Herber a doc. Leichmann tento nápad
podpořili. Dr. Herber dodal, že taková prezentace by mohla být prospěšná např. při
rozhodování uchazečů o studium na PřF.

Mgr. Škarková se rozloučila s členy KR a jednání ukončila.
V Brně dne 28. 6. 2019
Zapsala: Helena Kandová
Viděl: doc. Leichmann

Zpracovala: Mgr. Taťána Škarková

