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1 ÚVOD 

Provoz Akademické knihovny Jihočeské univerzity (dále jen „AK JU") v roce 2021 ovlivnila 

pokračující koronavirová pandemie. Především v první polovině roku došlo k omezení 

prezenčních služeb pro čtenáře a úpravě provozu.  Musela se dodržovat hygienická nařízení 

včetně nošení roušek, dodržování rozestupů a povinného testování zaměstnanců. V návaznosti na 

vládní opatření byla knihovna až do půlky dubna pro prezenční služby zcela uzavřena a výpůjčky 

dokumentů poskytovala v nouzovém bezkontaktním režimu nebo prostřednictvím výpůjčního 

okénka. Po celou dobu uzavření knihovny bylo v provozu samoobslužné návratové zařízení a všem 

čtenářům byly automaticky prodlouženy výpůjčky až do konce dubna 2021. 

Přes omezení provozu se knihovna snažila v co největším rozsahu poskytovat své služby online 

(online objednávky dokumentů k výpůjčce, online konzultace a školení, rozšířená nabídka online 

přístupných dokumentů). Odborná oddělení, akvizice a katalogizace, pokračovala v obvyklých 

činnostech.  

Na podporu efektivního využívání databází a nástrojů k nim AK JU zorganizovala vzdělávací akce 

pro jejich uživatele, tedy studenty a vědeckopedagogické pracovníky JU. V roce 2021 byla 

z důvodu nepříznivé pandemické situace část konzultační, rešeršní a vzdělávací činnosti přesunuta 

do online prostředí. Knihovna tak  v době omezeného provozu mohla tyto služby čtenářům dále 

poskytovat. Proto se podařilo zrealizovat většinu plánovaných akcí.  

Po uvolnění epidemiologických opatření poskytovala AK JU několika klientům centra ARPIDA 

možnost pravidelné pracovní aktivity s cílem podpořit zdokonalování základních pracovních 

návyků osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení.  

V roce 2022 plánuje AK JU dále rozšiřovat nabídku online vzdělávacích služeb zaměřených na práci 

s informačními zdroji a citační etiku. V rámci projektové činnosti bude spolupracovat na řešení 

projektu CRP 18+ Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, 

procesy). Knihovna se také zaměří na obnovu multifunkčních zařízení pro tisk a kopírování. 
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2 Základní údaje 

2.1 Organizační struktura 

AK JU je rozdělena na centrální pracoviště umístěné v kampusu JU a detašovaná pracoviště 

(pobočky a studovny). Organizační struktura AK JU v roce 2021 byla následující: 

 Útvar správy knihovního systému a informačních technologií 

 Útvar informačních služeb a podpory studia 

 Útvar doplňování a zpracování fondu 

 Útvar výpůjčních služeb a ochrany fondu  

 Pobočka FROV 

 Sekretariát ředitelky AK JU 

 Prodejna skript 

2.2 Knihovní rada 

Knihovní rada AK JU (dále jen KR) je poradní orgán rektora JU pro oblast informačních zdrojů 

spravovaných AK JU ustanovený v roce 2018. Předsedou KR je od roku 2020 prorektor pro 

vědu a výzkum doc. Luděk Berec.  

V minulém roce se KR sešla dvakrát, a to dne 2. 6. 2021 a 15. 12. 2021.  Na červnovém setkání 

KR byla prezentována nabídka seminářů a kurzů Útvaru informačního vzdělávání a podpory 

studia. Řešila se problematika pořizování elektronických informačních zdrojů na období 

2023+. Členové KR byli informováni o dokončení revizí deponátních knihoven JU. Dále se 

diskutovalo o možnostech sledování využívanosti časopiseckých zdrojů a o problematice open 

access. Prosincové setkání bylo věnováno statistickým ukazatelům využívání služeb knihovny, 

řazení knih ve volném výběru, systému akvizice a byla otevřena diskuse k problému vymáhání 

dlužných výpůjček a příslušných náhrad. 
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V roce 2021 proběhla změna člena KR ze studentské komory Akademického senátu JU. 

Zástupcem studentů se stal Jan Lassner (FF), který ve funkci nahradil Martina Dvořáka (FF). 

Tabulka 1 Složení KR k 31. 12. 2021 

Předseda: 

doc. Ing. Luděk Berec, Dr., prorektor pro vědu a výzkum 

Členové: 

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF) 

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D. (FF) 

Bc. Jan Lassner (FF - student) 

Ing. Antonín Kouba, Ph.D. (FROV) 

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. (PF) 

Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. (PřF) 

Ing. Eva Křížková (TF) 

 

Ing. Jaromír Kadlec, Ph.D. (ZF) 

Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. (ZSF) 

Ing. Helena Vorlová (AK) 

Mgr. Jana Kubíková (AK) 

RNDr. Petr Švácha, CSc. (BC AV ČR) 

PhDr. Irena Treybalová (BC AV ČR) 
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3 Fondy 

3.1 Doplňování a zpracování fondu 

Akvizice fondu AK JU probíhá v úzké součinnosti s pedagogy a vědeckými pracovníky. Oborově 

zaměřené informační zdroje, studijní literatura, doporučená literatura k předmětům 

konkrétní fakulty, katedry nebo ústavu jsou pořizovány z prostředků jednotlivých fakult, 

kateder a ústavů. Z finančních prostředků AK JU jsou pořizovány informační zdroje určené celé 

univerzitě, zejména tedy multioborové zdroje. Takto byly zajištěny nákupy tištěných knih 

a periodik, které jsou umístěny v budově AK JU a v menší míře i nákupy e-knih. 

Na webu knihovny byl aktualizován a doplněn návod na objednávání publikací hrazených 

z prostředků fakult a návod jak dávat knihovně tipy na nákup zdrojů do fondu.    

Z rozpočtu AK JU byly rovněž financovány konsorciální poplatky za přístup k elektronickým 

informačním zdrojům v rámci projektu CzechELib. Další položkou rozpočtu 

jsou nekonsorciální zdroje, nástroje a služby k nim. Elektronickým informačním zdrojům se 

podrobněji věnuje kapitola 3.3. 

3.2 Knihy 

V roce 2021 byla zakoupena řada odborných publikací z nejrůznějších oborů. Nákupy byly 

realizovány jak na základě požadavků pedagogů a vědeckých pracovníků tak na základě tipů 

od uživatelů, kteří měli možnost podávat návrhy na zakoupení publikací do knihovního fondu 

prostřednictvím online formuláře webu AK JU. Z vlastních zdrojů knihovny byly dokoupeny 

další výtisky studijní literatury, které byly vybrány mimo jiné i na základě prověrky frekvence 

výpůjček a rezervací čtenářů. V menší míře byl fond knihovny doplňován dary. 

Všechny takto získané publikace byly zpracovány do fondu AK JU a zpřístupněny uživatelům. 

Přírůstek fondu AK JU za uplynulý rok byl 4 318 svazků (viz tabulka 2). Proti roku 2020 bylo 

pořízeno o 552 fyzických jednotek více. Celkový přírůstek fyzického fondu však nedosahuje 
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takové úrovně, jako v letech 2018 a 2019, což je dáno mnoha faktory. Došlo k poklesu 

objednávek ze strany fakult a součástí JU a snížil se objem darovaných knih. Na druhou stranu 

získala knihovna přístup do velkých kolekcí elektronických knih. Pokles přírůstku tištěných 

dokumentů byl také způsoben přechodem z tištěných na elektronické verze kvalifikačních 

prací v roce 2019, které se už nezapočítávají do přírůstku knihovního fondu. Jsou přesto i 

nadále zpracovávány do katalogu AK JU, aby k nim uživatelé měli přístup jako k ostatním 

dokumentům. V roce 2021 bylo takto katalogizačně zpracováno 1.326 diplomových a 

bakalářských prací. Knihovní fond AK JU ke konci roku 2021 čítal 370 799 svazků.  Podrobněji 

tabulka 2. 

Tabulka 2 Statistické údaje o knihovním fondu AK JU 

 

Revize a vyřazování 

V průběhu roku se také vyřazovaly informačně zastaralé a opotřebené dokumenty. 

Vyřazování zastaralých dokumentů probíhalo na základě doporučení fakult. Takto vyřazené 

dokumenty nabízela knihovna na svých webových stránkách případným dalším zájemcům v 

souladu se zákonem 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Celkový úbytek fondu za rok 2021 byl 

v počtu 3 533 svazků dokumentů (viz tabulka 3). V roce 2021 probíhala průběžná revize 

fondu knihovny. Zjišťovaly se ztráty dokumentů a kontroloval se stav jejich opotřebení.  

Tabulka 3 Úbytek knihovního fondu v období 2018–2021 

 

Akademická knihovna 2018 2019 2020 2021 

Přírůstek fondu fyzických jednotek  7 344 6 711 3 766 4 318 

Knihovní fond celkem 364 936 371 027 370 014 370 799 

Akademická knihovna 2018 2019 2020 2021 

Úbytky knihovních jednotek 433 620 4 779 3 533 
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3.3 Periodika 

V odběru periodik sice nedošlo k velkým změnám, nicméně pokračoval trend z předchozích 

let, a to přechod tištěných verzí na e-verze, případně formu open access. V roce 2021 byl 

celkový počet odebíraných periodik 435 (tabulka 4), z toho 414 v tištěné verzi a 21 v 

elektronické podobě. Objednávky a evidence periodik v AK JU probíhají jednak v hlavní 

budově (pro EF, FF, PF, PŘF, ZF a pro BC AV ČR), pro FROV tuto agendu zajišťuje pobočka ve 

Vodňanech, pro ZSF pak studovna Vltava. Vývoj objemu fyzicky odebíraných periodik za 

poslední tři roky je dokumentován v následující tabulce 4.  

Tabulka 4 Vývoj stavu periodik 

 

Kromě průběžné evidence docházejících periodik a s tím spojené agendy (urgence, 

korespondence s dodavateli, vazba dokončených ročníků) se v průběhu roku činnost tohoto 

úseku soustředila na pokračující retrokatalogizaci fondu periodik v hlavní budově AK JU. 

Katalogizace byla zároveň doprovázena obsahovou revizí.  

Elektronická knihovna časopisů (EZB) 

Komfortní přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům nabízí Elektronická 

knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB). Tato služba poskytuje rychlý 

přístup k časopisům, které jsou na JU k dispozici díky konsorciálním i individuálním 

předplatným, ale i k časopisům volně dostupným na internetu. Knihovna má takto přístup do 

více než 120 tisíc periodik.  

Akademická knihovna 2018 2019 2020 2021 

Počet odebíraných titulů periodik 430 423 416 414 
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3.4 Elektronické informační zdroje (EIZ) 

Správu elektronických informačních zdrojů zajišťuje Útvar informačního vzdělávání a podpory 

studia, který se stará o jejich administrativu, o komunikaci s dodavateli a řešení problémů 

s přístupem.  Dále také zajišťuje propagaci EIZ  směrem k uživatelům.  

Stejně jako v předchozím roce pokračoval přístup do oblíbených multioborových a oborových 

zdrojů pořízených v rámci konsorcia CzechELib (Academic Search Complete, ATLA religion 

database with ATLA serials, BioOne Complete, Classiques Garnier Numéroque, JSTOR Arts and 

Sciences I – IV, Ovid Emcare with Ovid Nursing Full Text+, Oxford Journals Online STM, 

Literature Online, Patria Plus, ProQuest Central, ScienceDirect, SpringerLink Journals a Wiley 

Online Library Journals) a k zásadním citačním databázím a analytickým nástrojům (Web of 

Science, Scopus a InCites). Nově byl z projektu CzechELib pořízen přístup do kolekce 

elektronických knih Bookport, k přírodovědně zaměřenému časopisu Nature ISME Journal a 

do kolekce knih v režimu Open Access (OA) SCOAP3 E-books.  

Statistické ukazatele využívání EIZ 

Využívání všech EIZ pořízených knihovnou je průběžně statisticky sledováno. V přílohové části 

výroční zprávy jsou samostatně uvedeny výstupy statistického sledování využívání vybraných 

EIZ pořízených na JU včetně stručné informace o obsahu a zaměření zdroje. Vykazované 

časové období se u jednotlivých zdrojů může lišit v závislosti na délce předplatného. U zdrojů, 

které jsou předpláceny dlouhodobě, uvádíme statistiky za delší časové období. Statistiky 

využívání databází jsou převážně poskytovány přímo vydavateli ve standardizovaném formátu 

COUNTER. V rámci projektu CzechELib má knihovna přístupný systém CELUS, který slouží ke 

sledování využívanosti jednotlivých databází.  Tento systém umožňuje monitorovat využívání 

EIZ jak nakupovaných prostřednictvím CzechELib, tak pořizovaných jinde. Nabízí 

automatizované stahování dat o využívanosti EIZ pomocí protokolu SUSHI, jakož i možnost 

definovat strukturu a nahrávat data pro EIZ, jejichž statistiky nejsou podle standardu 

COUNTER. 
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Mezi již tradičně nejvíce využívané zdroje patří citační databáze Web of Science následovaná 

multioborovou plnotextovou databází ProQuest Central. Celkové využívání databází 

pořízených v rámci projektu CzechELib znázorňuje graf 1. Využívání jednotlivých zdrojů 

pořízených v rámci CzechELib je uvedeno v příloze 2. 

Graf 1 Využívání databází v CzechELib 2017 - 2021 (výstup ze systému CELUS)  

 

 

Mimo konsorcium CzechELib měli uživatelé zajištěn přístup k českým i zahraničním knihám na 

platformě ProQuest Ebook Central, k právnické databázi ASPI, k elektronické knihovně 

časopisů EZB, discovery systému EBSCO Discovery Service, který umožňuje souběžné 

vyhledávání ve více zdrojích přes jedno rozhraní. Studentům a zaměstnanců Zdravotně 

sociální fakulty (ZsF) byl v rámci fakultní sítě zajištěn přístup k databázím PsycINFO a 

PsycARTICLES. 

Přehled všech EIZ  pořízených knihovnou je uveden na webových stránkách AK JU. Ke všem 

EIZ s online přístupem lze přistupovat jak z IP adres v rámci JU, tak pomocí vzdáleného 

přístupu přes VPN koncentrátor, k většině i přes autentizaci prostřednictvím Shibboleth.   
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Národní digitální knihovna – Díla na trhu nedostupná 

Na základě smlouvy s Národní knihovnou ČR získala AK JU přístup ke službě Národní digitální 

knihovna – Díla nedostupná na trhu (NDK – DNNT). Tuto službu mohou zdarma využít všichni 

uživatelé knihovny s platnou registrací. Díla nedostupná na trhu zahrnují plné texty knih 

vydaných na území České republiky do roku 2007 a časopisy vydané do roku 2011. Jedná se o 

dokumenty chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Kromě toho 

jsou přístupné i plné texty starších dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva 

volné. K dispozici je přibližně 180 000 digitalizovaných svazků.  

 

Citace PRO Plus 

Již osmým rokem pokračoval přístup k citačnímu manažeru Citace PRO Plus, který je 

studentům a zaměstnancům JU dostupný v rámci univerzitní počítačové sítě.  Citační manažer 

umožňuje export citací do nejčastěji používaných citačních stylů (např. ČSN ISO 690, Chicago, 

Harvard, MLA, IEEE, CSE atd.), má přímé propojení s MS Word a podporuje mnoho dalších 

funkcí, které zjednodušují práci s používanými zdroji.  Vývoj počtu přístupů a počtu uživatelů 

je uveden v grafu 2.   

 

Graf 2 Počet přístupů do citačního manažera CitacePRO Plus 2017 - 2021 
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EBSCO Discovery Service 

EBSCO Discovery Service (EDS) je vyhledávací nástroj, který umožňuje z jediného místa 

prohledat obsah většiny informačních zdrojů AK JU, a to jak v rámci licencovaných, tak i řady 

volně dostupných zdrojů. V rámci EDS je také integrován online katalog JU. Počty nalezených 

plných textů a provedených hledání za poslední tři roky ukazuje tabulka 5. 

Tabulka 5 Počty přístupů do EDS 

 

Rozhraní systému EDS je v českém jazyce a umožňuje jednoduché i pokročilé vyhledávání 

s mimořádně rychlou odezvou. Počet přístupů do databáze je stabilně vysoký. V roce 2021 

bylo provedeno 15 729 hledání a staženo 3 090 plných textů. Nejčastěji vyhledávané termíny 

lze sledovat v administrátorském modulu. Nejčastěji zadávané klíčové termíny znázorňuje 

obrázek 1. 

Obrázek 1 Nejčastěji vyhledávané termíny na platformě EBSCO Discovery Service 

 

Akademická knihovna 2019 2020 2021 

Plný text 5 362 5 430 3 090 

Hledání 16 429 18 086 15 729 
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3.5 Fondy dílčích knihoven 

Knihovna FROV 

Knihovna sídlí v přízemí hlavní budovy Fakulty rybářství a ochrany vod JU (dále jen „FROV“) 

ve Vodňanech. Informační a knihovnické služby poskytuje zejména studentům 

a zaměstnancům FROV, ale i široké odborné veřejnosti. Spravuje unikátní specializovaný fond 

dokumentů o velikosti 20 tisíc knihovních jednotek z oboru rybářství, hydrobiologie, 

ichtyologie, akvakultury a příbuzných věd. V knihovně je jedno studijní místo s přístupem do 

knihovního katalogu a online databází předplacených Jihočeskou univerzitou. Knihovna je 

zapojena do meziknihovní výpůjční služby, zapůjčuje a objednává knihy a kopie z časopisů 

z českých a ve spolupráci s NK ČR i ze zahraničních knihoven. 

V roce 2021 se knihovna věnovala obvyklým knihovnickým činnostem, zejména zpracování 

fondu, výpůjčním službám včetně meziknihovní výpůjční služby. V knihovně pokračuje 

reorganizace časopiseckého fondu  umístěného ve skladu. Dále byla provedena inventura 

titulů knih vydaných FROV, které jsou umístěny ve skladu knihovny. Podrobnější údaje jsou 

uvedeny v následující tabulce 6. 

Tabulka 6 Statistika knihovny FROV 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet výpůjček 111 

Počet vrácení: 51 

Prodloužení výpůjček 318 

Přírůstky podle druhu dokumentu: 

Knihy   63 

Časopisy (svázané ročníky)   686 

 Disertace   38 

 Metodiky   17 
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Rakouská knihovna 

Fond Rakouské knihovny je součástí AK JU od roku 2010 a je umístěn ve 2. patře. Obsahem 

fondu jsou austriaka, tedy knihy rakouských autorů a literatury o těchto autorech, knihy se 

zaměřením na Rakousko, jeho dějiny, kulturu, současnost a odborné publikace rakouských 

autorů z oblasti dějin literatury, psychologie, filozofie, přírodních věd atd. Součástí fondu jsou 

také periodika. Fond je průběžně doplňován (tabulka 7). 

Tabulka 7 Statistika fondu Rakouské knihovny 

*) Úbytek fondu byl 17 svazků. 

V rámci Rakouské knihovny byly v minulém roce také pořádány dvě výstavy.  V termínu od 1. 

7. do 1. 9 2021 byla v knihovně s podporou Rakouského kulturního fóra instalována výstava 

„KALLIOPE Austria. Ženy ve společnosti, v kultuře a ve vědě“ („KALLIOPE Austria. Frauen in 

Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft“). Výstava byla zaměřena na život a díla žen, které 

významně ovlivnily rakouskou společnost, kulturu a vědu.  Druhá výstava byla zahájena 26. 

10. 2021 a ukončena až 15. 1. 2022. Název této výstavy  "Neklidný klid před bouří. Období 

před rokem 1914" („Bewegte Ruhe vor dem Sturm. Die Zeit vor 1914“) odkazuje na dobu po 

vypuknutí 1. světové války, kdy v Rakousku i v celé Evropě skončilo období, jež lze nazvat 

„neklidným klidem před bouří“.  

Obrázek 2 Výstava „Neklidný klid před bouří“ 

 

 

 

 

Rakouská knihovna 2018 2019 2020 2021 

Přírůstek fondu za rok 126 100 84 112 
Knihovní fond celkem 7 416 7 516 7 600 7695* 
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Knihovna BC AV ČR 

Při zajišťování knihovních služeb AK JU spolupracuje s Knihovnou biologických pracovišť AV 

ČR (dále jen „KBP“). Udržování a financování fondů KBP vyplývá ze Smlouvy o spolupráci při 

zajišťování knihovnických služeb. Přírůstky a stav fondu jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8 Statistika fondu Knihovny BC AV ČR 

*) Úbytek fondu byl 47 svazků. 

Celkový stav knihovních fondů AK JU v roce 2021 včetně fondů dílčích knihoven nejlépe 

ukazuje příloha 1. 

  

Knihovna BC AV ČR 2018 2019 2020 2021 

Přírůstek fondu za rok 4 361 321 829 1413 

Knihovní fond celkem 64 703 64 970 65 450 66 816* 
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4 Služby 

4.1 Uživatelé a návštěvnost 

K 31. 12. 2021 bylo v knihovním systému registrováno 12 323 čtenářů. Vývoj počtu 

registrovaných uživatelů od roku 2011 ukazuje graf 3. 

Graf 3 Vývoj počtu registrovaných uživatelů od roku 2011 

 

 

Návštěvnost knihovny je standardně zjišťována několika způsoby. Evidovány jsou 

personalizované přístupy přes turnikety a také návštěvnost návratového zařízení. Ručně se do 

formuláře zapisují průchody mimo turniket (např. exkurze, semináře). V menší míře se 

provádí kvalifikovaný odhad. V době omezeného provozu knihovny bylo počítáno množství 

vyzvednutých dokumentů ve výdejním okénku a evidovala se návštěvnost návratového 

zařízení. Knihovnu v minulém roce navštívilo celkem 55 786 čtenářů. Z toho fyzických 

návštěv výdejního okénka v době nepříznivé pandemické situace bylo 1082. 
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4.2 Výpůjční služby 

AK JU uživatelům zajišťuje absenční, prezenční a meziknihovní výpůjční služby.  Výpůjční lhůty 

se řídí Knihovním řádem a jsou rozdílné pro jednotlivé kategorie čtenářů i pro různé typy 

dokumentů. Velká část fondu je umístěná ve volném výběru ve dvou patrech. Fond je rozdělen 

dle vědních oborů: 1. patro – společenskovědní obory, 2. patro – přírodovědné obory, 

zemědělství a lékařské vědy. Knihy označené červeným (1. patro) nebo zeleným proužkem 

(2. patro) na hřbetu knihy jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu v knihovně, ostatní 

dokumenty k vypůjčení domů (absenčně). O část fondu uloženého ve skladu je možné zažádat 

u výpůjčního pultu na základě ručně vypsané žádanky nebo online v knihovním systému 

Aleph. Ve skladu jsou také umístěny starší ročníky časopisů, méně žádané knihy se signaturou 

SK, knihy z knihovny AV ČR a část diplomových prací. V roce 2021 bylo celkem včetně 

prodloužení realizováno 118 190 absenčních výpůjček, z toho počet prvních výpůjček 

z fyzického fondu byl 30 250 (graf 4). 

Graf 4 Vývoj počtu prvních výpůjček 2011 - 2021 
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Ve studovnách knihovny se započítával počet prezenčních výpůjček. Prezenční výpůjčky byly 

umožněny krátkou dobu, knihovna byla většinu času uzavřena. Měsíční průměrný počet 

prezenčních výpůjček byl 448. 

Počet výpůjček klasických dokumentů byl z důvodu omezeného provozu knihovny nižší než 

v letech s běžným provozem. Zvýšil se však počet zobrazených plných textů v databázích 

předplácených v rámci konsorcia CzechELib. Statistické údaje o využívání zdrojů konsorcia 

knihovna sleduje prostřednictvím statistického nástroje CELUS. Graf 5 zobrazuje vývoj počtu 

absenčních výpůjček a zobrazených plných textů od roku 2017 do roku 2021. Využívání 

elektronických informačních zdrojů v posledních letech stoupá. Pandemie onemocnění covid-

19 tento trend ještě zvýraznila. 

Graf 5 Porovnání výpůjček a zobrazených plných textů v rámci CzechELib 2017 - 2021 
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4.3 Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 

Akademická knihovna JU pro své čtenáře půjčila 708 knih z jiných knihoven v ČR i v 

zahraničí. Naopak partnerským knihovnám v ČR i v zahraničí půjčila z fondu AK JU 296 knih. 

Celkový počet realizovaných MVS, se přes výrazný pokles v roce 2021, přiblížil k počtu z roku 

2019.  Vývoj počtu znázorňuje níže uvedený graf 6.  

Graf 6 Počet realizovaných MVS v letech 2017 - 2021 
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vzdáleného zařízení s možností online platby. Vytištěné sestavy pak byly předávány u 

výdejního okénka.  

  

4.5 Informační vzdělávání uživatelů a podpora studia 

Vzdělávací služby 

Pracovníci Útvaru informačních služeb a podpory studia poskytují služby v oblasti 

informačního vzdělávání zejména studentům, pedagogům a dalším zaměstnancům JU. 

V menší míře také veřejnosti. Zaměřují se na témata vyhledávání a získávání relevantních 

a důvěryhodných informačních zdrojů. Zabývají se citační etikou a ochranou duševního 

vlastnictví při psaní odborných textů. Vyučujícím nabízí možnost požádat o školení či kurzy 

k uvedeným tématům.  

V minulém roce útvar pořádal informační hodiny pro studenty 1. ročníků JU, kde se studenti 

seznámili se službami knihovny, orientací v knihovním fondu a se základními možnostmi 

elektronických informačních zdrojů. AK JU v roce 2021 opět nabízela školení a konzultace, 

zaměřené na práci s EIZ a citační etiku. Útvar informačního vzdělávání a podpory studia se 

personálně podílí na Bakalářském semináři pro studenty 1. ročníků bakalářského studia EF JU. 

Zaměstnanci AK JU také zajišťují výuku předmětu Informační zdroje v přírodních vědách na 

Přírodovědecké fakultě. V roce 2021 bylo realizováno 60 hodin školení v kurzech a 

seminářích knihovny. Celkově se kurzů pořádaných knihovnou účastnilo 1 450 studentů (viz 

tabulka 9).   

Tabulka 9 Vývoj počtu přednášek IVZ a jejich účastníků 

 

Informační vzdělávání 2018 2019 2020 2021 

Počet přednášek 40 80 66 60 

Účastníků 806 1 341 793 1 450 
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Dále knihovna zrealizovala 28 hodin výuky v akreditovaných kurzech fakult pro 257 účastníků. 

Část výuky byla kvůli lepší dostupnosti přesunuta do online prostředí a přednášky se konaly i 

ve večerních hodinách. Z uvedeného počtu se prezenčních přednášek zúčastnilo 1 145 

studentů, 562 studentů a pedagogů se zúčastnilo online webinářů. 

Open Science a Open Access 

Pracovníci Akademické knihovny JU se i v roce 2021 zaměřili na vzdělávací aktivity v rámci 

Open Science, především se věnovali oblasti týkající se Open Access. Na začátku roku 

knihovna uspořádala dvě online školení pro zaměstnance univerzity. Jejich obsahem bylo 

vysvětlení základních principů Open Science, přístupů k Open Access a problematika 

hodnocení kvality časopisů. V rámci mezinárodní kampaně na podporu otevřeného přístupu 

Open Access Week knihovna uspořádala kampaň na Facebooku a Instagramu (obrázek 3), 

vytvořila instruktážní video na YouTube. Dále aktualizovala informační materiály a webovou 

stránku knihovny, která se problematice otevřeného přístupu věnuje.  

Obrázek 3 Informace o akci OAW na instagramovém profilu AK JU 

 



 
 
 
 
 
 
  22 
 

Rešeršní a konzultační služby 

Rešerše se zpracovávají pro pedagogické a vědecké pracovníky JU na základě písemné žádosti 

a jsou poskytovány zdarma. Studentům poskytujeme při přípravě rešerše metodickou pomoc. 

Na základě požadavku byly v roce 2021 zpracovány tři písemné rešerše. Konzultací 

k problematice citační etiky a využívání elektronických informačních zdrojů bylo poskytnuto 

35. Dotazy byly zodpovězeny osobně, telefonicky či e-mailem. Na žádost akademických 

pracovníků byla provedena kontrola predátorství u 3 časopisů. 

 

4.6 Správa knihovního systému Aleph a IT 

Informační technologie  

Byla zakoupena mobilní zařízení s operačním systémem Android a s NFC pro pohodlnější 

snímání prezenčních výpůjček. Tento krok by měl knihovnicím zjednodušit obsluhu a také 

poskytnout lépe zpracovatelné výstupy pro přehled o půjčování z prezenčního fondu, který 

neprochází klasickým cyklem výpůjček. Data sbíraná na základně této inovace také slouží  jako 

podklady pro akvizici. 

V roce 2021 byla pořízena další 3D tiskárna včetně filamentů. 3D tiskárny jsou knihovnou 

používány na například na výrobu propagačních předmětů AK JU. Dále byla zahájena příprava 

na přechod k technologii VoIP a proběhla první nejobsáhlejší fáze implementace, během které 

bylo zajištěno přesměrování na důležité kontakty.  

V září prošly velkou změnou webové stránky knihovny, které dostaly úplně novou podobu. 

Během roku pak došlo ještě k několika jejich vylepšením a úpravám. 

 

Správa knihovního systému Aleph  

V roce 2021 byl proveden přechod na vyšší verzi systému, která opravila některé případné 

chyby a drobně rozšířila funkcionality. Podařilo se uvést do provozu serverovou část aplikace 

pro snímání prezenčních výpůjček. Vzhledem k očekávanému konci podpory stávajícího 

systému Aleph se pracovníci Útvaru správy knihovního a IT aktivně zapojili do pracovních 

skupin v projektu na pořízení platformy nové generace (PNG).    
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5 Různé 

5.1 Vzdělávání zaměstnanců 

V minulém roce navštívili zaměstnanci AK JU mnoho odborných akcí zaměřených na rozvoj 

odborných kompetencí. V období zhoršené epidemiologické situace akce probíhaly online, i 

když řada akcí mohla již probíhat tradiční prezenční formou.  

Stáže pod křídly AKVŠ  

 Katalogizace: Zkušenosti a inspirace pro katalogizátory vysokoškolských knihoven. 

Stáž spolupořádala Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci a pro velký zájem se 

konala ve třech různých termínech od srpna do listopadu. Hlavním diskuzním tématem 

stáže byla jmenná i věcná katalogizace a její praxe v knihovnickém systému, především 

v automatizovaném systému ARL. Za AK JU vyjeli na stáž tři účastníci. 

 Knihovník lektorem – informační vzdělávání v praxi: Učíš, učím a učíme se navzájem. 

Spolupořadatelem stáže byla Knihovna České zemědělské univerzity v Praze. Stáž byla 

jedinečnou možností, jak si navzájem předat zkušenosti a tipy z knihovnické praxe. 

Program stáže byl zaměřen na vzájemné sdílení a ukázky výuky. Účastníci si mohli 

vyzkoušet tzv. escape room na vlastní kůži. Stáže se zúčastnili čtyři pracovníci AK JU.  

 

Školení, semináře a další vzdělávání 

 Katalogizace monografií a speciálních druhů dokumentů dle katalogizačních pravidel 

RDA. Školení pořádala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a bylo 

zaměřeno na věcné zpracování dokumentů dle platných standardů - předmětová hesla 

NK, MDT, konspekt, klíčová slova, práce s autoritními rejstříky atd. Školení se účastnilo 

pět našich katalogizátorek. 

 KAM 2021 (Knihovnická akademie pro manažery). Knihovnickou akademii pořádala 

AKVŠ a byla zaměřena na další vzdělávání vedoucích pracovníků knihoven.  

 Seminář IVIG 2021 (online): Covidový rok v knihovnách i mimo ně. 
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 Online vzdělávání, komunikace přes internet. Pořadatelem školení byla Jihočeská 

vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Školení se zaměřovalo na různé 

komunikační nástroje, které se dají využívat při vzdělávání na dálku a jejich možnosti. 

 Webinář: Autorský zákon – pravidla používání internetových zdrojů (online). 

 Školení RH124 – Red Hat System Administration I. Za knihovnu se školení účastnil 

správce knihovního systému, který po absolvování získal certifikát. 

 SUAleph – pravidelné setkání zástupců knihoven, které vlastní systém Aleph. 

Konference 

 Bibliotheca academica 2021 - Technická univerzita v Liberci, 1. – 3. listopadu 2021. 

 Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. 

 

Exkurze - Jihočeská vědecká knihovna 

 V rámci sebevzdělávacích aktivit zaměstnanci AK JU navštívili novou přístavbu studijní 

části Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě. Knihovnou nás provedl osobně 

ředitel knihovny Ivo Kareš a Zuzana Hájková, náměstkyně ředitele JVK. 

 

5.2 Propagace 

Ke komunikaci s uživateli a k propagaci služeb využívá AK JU nejen vlastní webové stránky, ale 

také působí prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Instagram. Rovněž ke zviditelnění 

knihovny využívá tištěných a elektronických plakátů, stejně jako dalších informačních 

materiálů. Často je také používána e-mailová rozesílka. 

Všechny elektronické informační zdroje, ke kterým JU získává přístup, pracovníci AK JU 

propagují na webových stránkách AK JU a sociálních sítích. Nedílnou součástí propagace jsou 

kurzy informačního vzdělávání pro studenty a zaměstnance JU. Na Instagramu byla též 

zveřejněna série  naučných videí s názvem „Jak na katalog?“. Výběr z materiálů uveřejněných 

v prostředí sítě Instagram je v příloze 4. 

 



 
 
 
 
 
 
  25 
 

5.3 Uskutečněné akce knihovny 

Výstava odborné literatury 

V období od 3. 5. do 21. 5. proběhla tradiční výstava zahraniční odborné literatury, kterou 

pořádalo slovenské vydavatelství Slovart v online podobě.  

 

Remobil – sběr starých a nepotřebných mobilů v knihovnách 

V rámci Dne země v kampani Čas pro přírodu se AK JU zapojila do sběru nepotřebných 

mobilních telefonů pro dobrou věc. Nepotřebné mobily mohli v průběhu dubna čtenáři házet  

do sběrného boxu umístěného u výdejního okénka v naší knihovně. Z každého odevzdaného 

a recyklovaného mobilu poputovalo 10 Kč na podporu Jedličkova ústavu v Praze. 

 

Srdce za knihu 

Poté, co se v roce 2020 s ohledem na protiepidemická opatření nemohl uskutečnit třetí ročník 

dobročinné sbírky knih, jsme se v roce 2021 dočkali. Sbírka proběhla v hlavní budově AK JU ve 

dnech 29.11 – 22.12. Ačkoliv i tento ročník poznamenala některá opatření, podařilo se vybrat 

31 150 Kč prodejem 690 knih. Celý výtěžek putoval Útulku pro opuštěná a handicapovaná 

zvířata České Budějovice. 

Obrázek 4 Propagační leták ke sbírce 
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Tematické výstavky knih 

V průběhu roku 2021 mohli uživatelé knihovny navštívit řadu tematických výstavek knih. 

Výstavky připomínaly například významné dny, svátky nebo události. Například měsíc říjen byl 

věnován vzniku samostatného Československého státu nebo iniciativě  Open Access. 

V listopadu jsme pořádali výstavku k Mezinárodnímu dni studentů. Další výstavky se věnovaly 

různorodým tématům: Šachy - Souboj o titul mistra světa; Jak na to? - začínáte studovat, psát 

esej nebo bakalářskou práci?; Metody výzkumu a jejich využití v praxi; Co ještě o Vánocích 

nevíte?, Pověry spjaté s Novým rokem. Každou vystavenou knihu si naši čtenáři mohli rovnou 

vypůjčit, pokud je zaujala. Prázdné místo bylo nahrazeno jinou publikací k tématu. 

 

Noc vědců: ČAS 

Po loňském ročníku, kdy se Noc vědců uskutečnila pouze v online prostředí, jsme v pátek 24. 

září 2021 mohli návštěvníky akce přivítat opět v prostorách knihovny, kde byla instalována 

výstava na téma čas a kde probíhaly akce pro děti. V rámci akce vzniklo také naučné video 

„Jak to chodilo v Alexandrijské knihovně“. 

 

 

5.4 Spolupráce s externími organizacemi mimo univerzitu 

Obálkyknih.cz 

Projekt Obálkyknih.cz sdružuje různé zdroje informací o dokumentech do jedné, snadno 

použitelné webové služby. Databáze aktuálně obsahuje přes 2,47 miliónu obálek, 697 tisíc 

obsahů českých a zahraničních dokumentů a 11 900 seznamů doporučené literatury. Dále 

poskytuje přes 607 tisíc anotací, 13 miliónu hodnocení u 270 tisíc titulů, 8,5 tisíc komentářů, 

59 tisíc fotografií autorit a cca. 0,8 miliónu vygenerovaných citací dle normy ISO 690. 

AK JU je do projektu zapojena od roku 2014. V roce 2021 přispěla AK JU skeny 1 988 titulů a 

4 653 stránek.  
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Tabulka 10 Počty zpracovaných titulů a stránek v rámci projektu obalkyknih.cz 

 

Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ) 

AKVŠ tvoří společnou institucionální základnu knihoven vysokých škol a usiluje o jejich rozvoj 

a kvalitu. Vysokoškolské knihovny zastupuje při koncepčních jednáních na národní 

i mezinárodní úrovni. Akademická knihovna je institucionálním členem AKVŠ. Zaměstnanci AK 

JU se také angažují v Odborné komisi pro informační vzdělávání a informační gramotnost 

(Komise IVIG), která pod AKVŠ působí. Důležitou aktivitou AKVŠ je každoroční pořádání 

konference určené speciálně pro vysokoškolské knihovníky – Bibliotheca Academica. 

 

Projekt Česká knihovna 

V loňském roce získala AK JU z projektu Česká knihovna 31 svazků v hodnotě 7 200 Kč. Česká 

knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých 

děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné 

profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny. 

 

Erasmus 

V červenci 2021 se uskutečnila zaměstnanecká mobilita pro odbornou přípravu dvou 

pracovnic z knihovny Pedagogické univerzity v Krakově. Ostatní plánované mobility byly 

vzhledem k pandemické situaci zrušeny.  

 

 

Příspěvek AK JU do databáze 2018 2019 2020 2021 

Tituly 1 905 1 851 1 582 1 988 

Stránky 4 015 3 936 3 812 4 653 
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5.5 Novinky ve vybavení AK JU 

Každý rok jsou prostory knihovny vylepšovány, aby se v ní uživatelé cítili dobře a měli veškeré 

pohodlí ke studiu nebo k relaxaci u pěkné knihy. V minulém roce byly pro studenty pořízeny 

deky, aby se i v chladnějším období cítili v knihovně komfortně. Boxy na deky jsou umístěny 

v každém podlaží a jsou hojně využívány například při posezení v prostorách kavárny.  

Další novinkou jsou společenské hry k zapůjčení, protože studenti se do knihovny chodí nejen 

učit, ale často tu tráví volný čas. Půjčování deskových her se těší velké oblibě a příští rok 

plánujeme nabídku rozšířit o další exempláře.  

 

Obrázek 5 Box na deky        Obrázek 6 Upoutávka na společenské hry 
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5.6 Prodejna skript a e-shop 

Prodejna skript a propagačních předmětů, která se nachází v přízemí budovy Akademické 

knihovny JU, nabízela prodej univerzitních publikací Nakladatelství JU, skripta jednotlivých 

fakult a propagační předměty JU. V době normálního provozu byla prodejna otevřená od 

pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. V době omezeného provozu, kdy byla prodejna z důvodu 

opatření proti šíření koronaviru uzavřena, vyřizovala objednávky e-mailem či prostřednictvím 

Eshopu JU. Výdej objednávek byl pak zajištěn prostřednictvím výdejního okénka v budově AK 

JU nebo bylo zboží zasíláno poštou.   

Prodejna skript po dobu omezeného provozu vyřizovala e-mailové objednávky skript 

a dokumenty zasílala zájemcům poštou.  
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Přílohy 

Příloha 1 Statistika knihoven JU 

Akademická knihovna Jihočeské univerzity v ČB 

Roční statistika knihoven JU 

 2021 

AK  

Přírůstek knihovního fondu za rok 4 320 

      z toho fyzických jednotek 4 319 

      z toho e-knih v trvalém nákupu 1 

Knihovní fond celkem 371 291 

      z toho fyzických jednotek 370 799 

      z toho e-knih v trvalém nákupu 492 

Počet odebíraných titulů periodik fyzicky 414 

Počet odebíraných periodik elektronicky 21 

Počet absenčních výpůjček (včetně prodloužení)  118 190 

Počet uživatelů 12 156 

Počet studijních míst 568 

Počet svazků ve volném výběru 196 541 

Knihovna BC AVČR 

 Přírůstek fondu za rok 1 413 

 Knihovní fond celkem 66 816 

 Počet svazků ve volném výběru  22 082 

Rakouská knihovna  

 Přírůstek fondu za rok  112 

 Knihovní fond celkem 7 695 

Knihovna J. P. Ondoka  

 Přírůstek fondu za rok 1 899 

 Knihovní fond celkem 51 271 

 Počet odebíraných titulů periodik 112 

 Počet absenčních výpůjček (včetně prodloužení) 14 717 

 Počet studijních míst 24 

 Počet svazků ve volném výběru 31 305 
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Příloha 2 Elektronické informační zdroje 

MULTIOBOROVÉ ZDROJE 

EbscoHost 

Základní obsah platformy EbscoHost je tvořen zdroji: Academic Search Complete a ATLA Religion Database with 

ATLASerials. 

 

EbscoHost 2017 2018 2019 2020 2021 

plný text 14 053 7 972 6 603 294 2 287 

hledání 101 750 40 885 38 705 1 823 24 156 

 

Academic Search Complete 

Odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více 

než 7 300 recenzovaných časopisů.  

 

Academic Search Complete 2019 2020 2021 

plný text 5 640 4 569 2 700 

hledání 22 060 18 119 21 361 

 

JSTOR (JOURNAL STORAGE) 

JSTOR obsahuje archiv digitalizovaných plných textů významných amerických vědeckých časopisů se zaměřením 

na antropologii, archeologii, filozofii, historii, sociologii, politické vědy, ekonomii, statistiku, matematiku, 

vzdělávání, právo, jazykovědu.  

 

JSTOR 2019 2020 2021 

plný text 7 583 6 797 6 284 

 

ScienceDirect Freedom Collection (Elsevier)  

ScienceDirect je přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup k časopisům vydávaných společností 

Elsevier. Je v ní možné procházet plné texty 2300 titulů především z oblasti techniky, matematiky a výpočetní 

techniky. 

 

ScienceDirect Freedom Collection 2018 2019 2020 2021 

plný text 87 702 94 689 115 314 128 757 
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Wiley Online Library - Full 

Wiley Online Library Journals Full je multioborová plnotextová databáze nabízející přístup k více než 1 500 

časopisů, které představují téměř kompletní produkci tohoto vydavatelství. O kvalitě časopisů svědčí také fakt, 

že více než 70 % z nich je impaktovaných. Tituly jsou dostupné od roku 1997 do současnosti. V tab. 4 je uveden 

vývoj využívání zpřístupňovaných časopisů v daném ukazateli od roku 2018. 

 

Wiley Online Library - Full 2018 2019 2020 2021 

plný text 5 380 38 585 45 799 50 188 

 

SpringerLink  

Předplatné SpringerLink journals umožňuje přístup k více než 2 000 titulů časopisů z oblasti přírodních věd, 

techniky, medicíny, ekonomie i sociálních a humanitních věd od vydavatele Springer a jeho dceřiných 

společností. Součástí předplatného jsou i Lecture Notes in Mathematics obsahující přes 350 monografií 

zaměřených na matematiku a statistiku. V tabulce je uvedeno využití od roku 2017, které potvrzuje stabilní zájem 

o články digitální knihovny SpringerLink. 

 

SpringerLink 2017 2018 2019 2020 2021 

plný text 29 167 27 387 22 244 30 730 44 630 

 

Web of Science (WoS) 

Databáze Web of Science je jedním ze dvou oficiálních zdrojů pro hodnocení výsledků výzkumné práce v ČR. V 

rámci kolekce Web of Science Core Collection (WoS CC) má JU přístup k rejstříkům Science Citation Index 

Expanded (SCI-Expanded), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI), 

Conference Proceedings Citation Index (CPCI) a Emerging Sources Citation Index (ESCI), od r. 2015.  

 

WOS 2017 2018 2019 2020 2021 

hledání 102 980 112 735 124 823 128 312 131 438 

 

Scopus  

Citační databáze Scopus je dalším oficiálním zdrojem pro hodnocení výsledků VaV v ČR.  

 

Scopus 2017 2018 2019 2020 2021 

hledání 28 570 28 420 31 257 24 165 30 303 
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OBOROVĚ ZAMĚŘENÉ ZDROJE 

ATLA Religion Database with ATLASerials. 

ATLA Religion Database with ATLASerials je čelním indexem pro časopisecké články, knižní recenze a kolekce 

esejů ze všech oblastí spojených s teologií a religionistikou a navíc zahrnuje online kolekci teologických časopisů 

vydavatele ATLA. Obsahuje více než 620 000 citací článků z více než 1 746 periodik, přes 250 000 citací esejů z 

více než 18 000 sborníků a více než 570 000 citací knižních recenzí a rostoucí počet multimediálních citací. 

 

ATLA Religion Database with ATLASerials. 2019 2020 2021 

Přístupy 21 444 17 465 20 965 

 

Patria Plus 

Patria Plus je faktografická plnotextová databáze určená zejména finančním profesionálům a ekonomům. Patria 

Plus poskytuje online informace, data a analytickou podporu z oblasti financí a investic. Přináší nezpožděná data 

z finančních trhů, původní zpravodajské a analytické výstupy, databáze a další služby.  

 

Patria Plus 2020 2021 

plný text 16 499 18 843 

 

Classiques Garnier Numéroque  

Na platformě jsou dostupné publikace francouzského vydavatelství Classiques Garnier Publishers. Zpřístupňuje 

online odborné knihy a časopisy pro literární vědu a humanity, francouzské a frankofonní literární díla, primárně 

prameny, gramatiky, slovníky a encyklopedie. 

 

Classiques Garnier Numéroque 2020 2021 

plný text 45 6 

 

BioOne Complete (dříve BioOne 1 a BioOne 2) 

Plnotextová databáze poskytující unikátní seskupení 191 časopisů z oblasti biologie a ekologie. Umožňuje 

prohledávat kolekci abstraktů odkazující na plnotextové články. Retrospektiva sahá obvykle do roku 2000.  

 

BioOne Full-text 2019 2020 2021 

plný text 1 636 1 598 1 585 
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Literature Online (LION) 

Plnotextová databáze obsahující přes 350 000 textů básní, dramat a románů. Poskytuje hypertextové vazby na 

dalších cca 15 000 literárních textů pokrývajících období od 6. století do současnosti. Všechna díla jsou 

indexována, doprovázena slovníky, referenčními publikacemi a bibliografickým zpracováním. Zahrnuta je oblast 

anglické a americké literatury včetně těch titulů, které dosud nebyly k dispozici v elektronické podobě. 

 

Literature Online (LION) 2018 2019 2020 2021 

plný text 11 025 7 383 3 642 6 963 

 

Ovid Emcare with Ovid Nursing Full Text+ 

Jde o komplexní databázi plných textů z časopisů vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins v kombinaci se 

dvěma bibliografickými databázemi zaměřenými na zdravotnictví, zejména ošetřovatelství. 

 

Ovid Emcare with Ovid Nursing Full Text+ 2020 2021 

plný text 371 179 

 

Oxford Journals Online STM Collection 

Oxford Journals Science, Technology, Medicine Collection umožňuje přístup k 164 vysoce citovaným odborným 

časopisům z produkce Oxford University Press. Časopisy pokrývají tři dílčí oborové kolekce - medicínu, 

matematiku a fyziku a vědy o živé přírodě od roku 1996 do současnosti. 

  

Oxford Journals Online STM Collection 2018 2019 2020 2021 

plný text 3 933 8 316 8 018 9 895 

 

ProQuest Central 

ProQuest Central je v současnosti jednou z nejrozsáhlejších multidisciplinárních databází poskytující přístup k 

různým typům informačních zdrojů ze všech hlavních vědních disciplín, zahrnující přírodní vědy, techniku, 

medicínu, ekonomii, sociální a humanitní vědy, umění, vzdělávání a náboženství.  

 

ProQuest Central 2019 2020 2021 

plný text 1 029 4 874 9 921 

hledání 50 698 39 341 29 341 
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Příloha 3 Propagační kampaň na Instagramu – výběr 

  

  

  

 


