
 

 

  

Výroční zpráva 2020 
 
 

Akademická knihovna 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 



  1 
 

Obsah 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 3 

1.1 Knihovna v době pandemie .......................................................................................... 3 

2 Základní údaje .................................................................................................................... 6 

2.1 Organizační struktura ................................................................................................... 6 

2.2 Knihovní rada ............................................................................................................... 6 

3 Fondy ................................................................................................................................. 8 

3.1 Doplňování a zpracování fondu .................................................................................... 8 

3.2 Knihy............................................................................................................................ 8 

3.3 Periodika...................................................................................................................... 9 

3.4 Elektronické informační zdroje (EIZ) ........................................................................... 10 

3.5 Fondy dílčích knihoven............................................................................................... 14 

4 Služby ............................................................................................................................... 17 

4.1 Uživatelé a návštěvnost ............................................................................................. 17 

4.2 Výpůjční služby .......................................................................................................... 18 

4.3 Meziknihovní výpůjční služba (MVS) .......................................................................... 19 

4.4 Reprografické služby .................................................................................................. 20 

4.5 Informační vzdělávání uživatelů a podpora studia ...................................................... 20 

4.6 Správa knihovního systému Aleph a IT ....................................................................... 21 



  2 
 

5 Různé ............................................................................................................................... 23 

5.1 Vzdělávání zaměstnanců ............................................................................................ 23 

5.2 Propagace .................................................................................................................. 23 

5.3 Uskutečněné akce knihovny ....................................................................................... 25 

5.4 Plánované, ale zrušené akce ...................................................................................... 25 

5.5 Spolupráce s externími organizacemi mimo univerzitu .............................................. 26 

5.6 Vybavení AK ............................................................................................................... 27 

5.7 Prodejna skript a e-shop ............................................................................................ 28 

Přílohy ................................................................................................................................. 30 

Příloha 1 Seznam deponátních knihoven (DK) .................................................................. 30 

Příloha 2 Statistika knihoven JU ....................................................................................... 31 

Příloha 3 Elektronické informační zdroje .......................................................................... 32 

Příloha 4 Náhled brožury angličtiny pro knihovníky ......................................................... 37 

Příloha 5 Informační leták ................................................................................................ 38 

Příloha 6 Knižní záložky .................................................................................................... 39 

 

  



  3 
 

1 ÚVOD 

Činnost a služby Akademické knihovny JU (dále jen AK JU) zásadně ovlivnila celosvětová 

pandemie nemoci covid-19 a vládou přijatá opatření proti šíření nákazy. Uplynulý rok byl 

v mnoha směrech výjimečný. Úvodní část Výroční zprávy je proto věnována proměnám služeb 

knihovny v době pandemie. 

1.1 Knihovna v době pandemie 

Od 13. března do 17. dubna byla AK JU pro návštěvníky zcela uzavřena. Většina zaměstnanců 

výpůjčních služeb byla v tomto období mimo pracoviště z důvodu překážek na straně 

zaměstnavatele. Ostatním zaměstnancům byla umožněna práce z domova. Část zaměstnanců 

pak z důvodu uzavření škol a školek zůstala doma s dětmi na OČR. V knihovně zůstali pouze 

zaměstnanci nezbytní k zajištění nejnutnějšího provozu. Pro čtenáře byla zřízena informační 

linka. Po celou dobu uzavření knihovny bylo v provozu samoobslužné návratové zařízení. 

Knihy byly následně dávány do karantény nebo dezinfikovány pomocí ozónu. Útvar BOZP nám 

pomohl se zajištěním ochranných a dezinfekčních prostředků. 

Po rozvolnění opatření a částečném obnovení provozu pracovnice z výpůjčních služeb 

pracovaly ve střídajících se směnách. Tam, kde to bylo možné, byli zaměstnanci z odborných 

útvarů převedeni na částečný home office a využívali práci z domova v kombinaci se střídáním 

zaměstnanců v kancelářích. Pokud byla knihovna otevřená, tak zaměstnanci dbali na otírání 

klávesnic a stolů dezinfekcí, hlídali rozestupy mezi uživateli, dbali na předepsané snížení počtu 

uživatelů v prostorách knihovny. Zaměstnanci knihovny byli vybaveni ochrannými prostředky 

a pomůckami (štíty, rouškami, rukavicemi, dezinfekcemi). Úklidová firma byla požádána 

o zvýšený úklid a dezinfekci prostor. 

Ve druhé polovině dubna knihovna zahájila provoz výpůjčního okénka, jehož obsluhu 

zajišťovali zaměstnanci výpůjčních služeb v pravidelných směnách. Čtenáři si zde mohli 

vyzvednout předem objednané publikace. Pro usnadnění objednávek byl vytvořen online 

objednávkový formulář.  
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Po dobu omezeného provozu pak pracovníci knihovny vyřizovali telefonní hovory, objednávky 

dokumentů, odpovídali na e-maily uživatelů. Útvar výpůjčních služeb se dále zaměřil na revize 

a údržbu knihovního fondu, vyřazoval dokumenty, řešil rezervace, prodlužování výpůjček, 

částečně také tisk a kopírování. Automaticky byly prodlouženy všechny výpůjčky a 

pozastaveno vybírání pokut za pozdní vrácení. 

Během roku se kromě výpůjčního okénka vystřídaly další režimy půjčování dokumentů a 

přístupu do budovy (přístup s omezením počtu návštěvníků, návštěva knihovny pouze za 

účelem odevzdání a přijetí studijní literatury, bezkontaktní výpůjčky). Vše za dodržení všech 

hygienických opatření. V průběhu května byly za pomoci pracovníků správy budov instalovány 

ochranné plexi přepážky na výpůjční pulty a do prodejny skript. 

Útvar doplňování a zpracování fondu pokračoval v obvyklých činnostech. Pracovníci útvaru se 

obden střídali v kancelářích a na home office, zpracovávali záznamy dokumentů 

v elektronické podobě (např. kvalifikační práce) a prováděli objednávky dle požadavků 

jednotlivých fakult a součástí. 

V letních měsících měla knihovna běžnou prázdninovou provozní dobu, a to každý všední den 

od 8.00 do 14.00. Otevřena byla také pobočka FROV a studovna Vltava v budově ZsF. Knihovna 

FROV a studovna ZsF stále pokračovaly v těch knihovnických činnostech, které byly 

podmínkami dovoleny.  

Vzhledem k opatření kvůli epidemii koronaviru bylo sice fungování služeb značně omezené, 

ale zaměstnanci knihovny se velkou rychlostí přizpůsobili novým podmínkám a do online 

prostředí převedli vše, co bylo možné. AK JU získala zdarma přístupy do řady online databází. 

Pro uživatele knihovny byl zajištěn přístup do licencovaných i volně dostupných online zdrojů. 

Takto byl například zajištěn přístup do studijní kolekce odborných zdrojů Pablikado nebo ke 

kolekci elektronických knih Bookport. Své sbírky volně zpřístupnila také Národní knihovna ČR 

(NK ČR). Díky vyjednávání NK ČR s kolektivními správci autorských práv se podařilo uzavřít 

licenční smlouvy, které umožnily úplné otevření digitálních knihoven zahrnující autorsky 

chráněná díla. Přístup byl umožněn od března do května 2020 a následně byla uzavřena další 

licenční smlouva od listopadu 2020 do února 2021. Licenční smlouvy se vztahovaly na všechna 
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díla chráněná autorským zákonem včetně nejnovější literatury. Přístup k digitálnímu obsahu 

měli především vysokoškolští studenti a pedagogové či vědečtí pracovníci. 

O službách knihovny jsme informovali prostřednictvím sociálních sítí, webu knihovny 

a hromadně rozesílaných e-mailů. Mírně vzrostl zájem o informace sdělované 

prostřednictvím Facebooku AK JU.  

Na novou situaci rychle reagoval Útvar informačního vzdělávání a podpory studia, který 

zajišťuje elektronické informační zdroje, informační vzdělávání a meziknihovní výpůjční službu 

(MVS).  Uživatelům nabídl webináře a výuku přenesl do online prostředí. Knihovna 

poskytovala online konzultace a kurzy pro studenty zaměřené na práci s informačními zdroji 

a na citační etiku.  

Pod velkým náporem se ocitl Útvar správy knihovního systému a informačních technologií, 

který pohotově provedl změny režimu výpůjček v knihovním systému Aleph, důležité 

aktualizace na webu, po celou dobu rovněž poskytoval nezbytnou technickou podporu 

ostatním útvarům při převodu služeb knihovny do online prostředí. 

Pro pracovníky na home office bylo pořízeno několik nových notebooků a dokoupeny 

webkamery a mikrofony pro online schůzky. Pracovníci knihovny si rychle osvojili práci 

v prostředí MS Teams a dalších platformách pro online setkávání. Prezenční porady vedení se 

přesunuly do Klubu AK kvůli dodržování doporučené bezpečné vzdálenosti, některé porady se 

konaly hybridní formou v prostředí MS Teams.  

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

a dokumenty zasílala zájemcům poštou. Doba částečného uzavření prodejny byla využita na 

přestavbu prostor a přípravu podkladů pro nově vznikající Eshop JU. 
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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 2020 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. Vyjadřuje se především ke koncepci 

jednotlivých klíčových činností AK JU, ke globálním principům přidělování finančních 

prostředků pro doplňování knihovních a jiných informačních fondů AK JU, k návrhům pro 

zlepšení činnosti AK JU a k návrhům Knihovního a Organizačního řádu AK JU.  

KR se sešla pod vedením svého nového předsedy prorektora pro vědu a výzkum doc. Luďka 

Berece dne 11. 6. 2020. KR řešila problematiku elektronických informačních zdrojů 

přístupných pro JU a jejich financování. Na základě statistických ukazatelů jsme zhodnotili rok 

2019. Probraly se možnosti doplňování fondu knihovny. Zástupci fakult byli požádáni o zaslání 

návrhů na zakoupení potřebných studijních materiálů. Členové KR byli informováni 

o dokončení fyzických revizí deponátních knihoven a také o zrušení studovny Pedagogické 

fakulty v Dukelské ulici. 

Druhé plánované setkání KR bylo již kvůli zhoršené epidemiologické situaci zrušeno a další 

komunikace mezi členy probíhala prostřednictvím elektronické pošty. Kromě změny na postu 
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předsedy má KR ještě dva nové členy. Zástupce FF Mgr. Davida Skalického nahradí 

Mgr. Kateřina Drsková a zástupcem studentů bude v dalším období Martin Dvořák (FF) místo 

Pavla Soukupa (PřF). 

Tabulka 1 Složení KR k 31. 12. 2020 

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) 
Mgr. Martin Dvořák (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. 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 3.4. 

3.2 Knihy 

V roce 2020 byla zakoupena řada odborných publikací z nejrůznějších oborů. Nákupy byly 

realizovány většinou na základě požadavků pedagogů a vědeckých pracovníků. Uživatelé 

knihovny měli v roce 2020 opět možnost podávat návrhy na zakoupení publikací do 

knihovního fondu, a to prostřednictvím formuláře na internetových stránkách 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 a zpřístupněny uživatelům. 

Přírůstek fondu AK za uplynulý rok byl 3 766 svazků (viz tabulka 2) a proti minulým letům 

došlo ke snížení přírůstku tištěných dokumentů téměř o polovinu. Je to 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. Úbytek 

tištěných dokumentů byl také způsoben přechodem z tištěných na elektronické verze 

kvalifikačních prací. Od roku 2019 jsou diplomové a bakalářské práce na JU dostupné pouze 

v elektronické podobě. Jsou i nadále zpracovávány do katalogu AK, aby k nim uživatelé měli 
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přístup ze stejného místa jako k ostatním dokumentům ve fondu AK, ale nezapočítávají se již 

do přírůstku knihovního fondu. V roce 2020 bylo takto katalogizačně zpracováno 1 942 

diplomových a bakalářských prací. 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 2020 byl 

v počtu 4 779 svazků dokumentů (viz tabulka 3). V roce 2020 pokračovaly revize deponátních 

knihoven na Ekonomické fakultě, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké 

fakultě a Zdravotně sociální fakultě. Revizí prošel fond 16 deponátních knihoven čítající 

celkem 5 637 svazků. Seznam deponátních knihoven je uveden v příloze 1. S výsledky revizí 

byli vedoucí kateder seznámeni. 

Tabulka 3 Úbytek knihovního fondu v období 2018–2020 

 

 

 

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. Některé tituly byly 

Akademická knihovna 2018 2019 2020 

Přírůstek fondu fyzických 
jednotek  

7 344 6 711 3 766 

Kvalifikační práce ve fondu 46 481 48 028 49 970 

Knihovní fond celkem 364 936 371 027 370 014 

Akademická knihovna 2018 2019 2020 

Úbytky knihovních 
jednotek 

433 620 4 779 
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zařazeny do kolekcí v CzechELib (podrobněji kapitola 3.4), odpadla tak nutnost je individuálně 

objednávat. V roce 2020 byl celkový počet odebíraných periodik 416 (tabulka 4), z toho 380 

v tištěné verzi, 27 v elektronické podobě a 9 v obou formách. Objednávky a evidence 

periodik v AK 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 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. 

Katalogizace byla zároveň doprovázena obsahovou revizí. Zastaralé, duplicitní a neprofilové 

tituly byly navrženy k vyřazení. 

3.4 Elektronické informační zdroje (EIZ) 

Dostupnost EIZ v roce 2020 

V oblasti zajištění elektronických informačních zdrojů byla zásadní pokračující spolupráce 

s Národní technickou knihovnou při centralizovaném zadávání zakázek. Předmětem 

spolupráce bylo pořízení multioborových a oborových zdrojů v rámci konsorcia CzechELib. 

V rámci tohoto konsorcia byl pro rok 2020 zajištěn přístup ke zdrojům Academic Search 

Complete, ATLA Religion Database with ATLA Serials, BioOne Complete (dříve BioOne 1 

a BioOne 2), 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. Pokračoval 

přístup k citačním databázím, které jsou důležité zejména pro vědeckou práci a hodnocení 

jejích výsledků. Jednalo se o služby Web of Science a Scopus. JU pokračovala v přístupu 

Akademická knihovna 2018 2019 2020 

Počet odebíraných titulů 
periodik 

430 423 416 
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k analytickému nástroji InCites, který je určen k vytváření bibliometrických analýz nad daty 

databáze Web of Science. Spoluúčast JU byla ve výši 30 % z ceny EIZ, pokud jde o databáze 

WoS, Scopus a InCites a 50 % u ostatních EIZ. 

Uživatelé AK mohli využívat také nekonsorciální oborové zdroje a další nástroje k EIZ. Měli 

zajištěn například přístup k českým i zahraničním knihám na platformě ProQuest Ebook 

Central, k právnické databázi ASPI, k elektronické knihovně časopisů EZB, metavyhledávači 

Ebsco Discovery Service nebo citačnímu manažeru CitacePro. Studentům a zaměstnanců 

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

a PsycARTICLES. Celkový přehled EIZ včetně popisu a způsobu přístupu je uveden na 

webových stránkách AK. 

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.  Využívání všech EIZ je průběžně statisticky sledováno. 

Statistické ukazatele využívání EIZ 

V přílohové části 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. 

 

Využívání EIZ z konsorcia CzechELib 

Význam databází pořizovaných prostřednictvím konsorcia CzechElib roste. Tyto EIZ hrají 

nezastupitelnou roli, o čemž svědčí i 425 906 přístupů do databází studenty a zaměstnanci JU 

za rok 2020. To je v průměru 1 164 přístupů denně. Naprosto nejpoužívanější je v tomto 

směru 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 3. 
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Graf 1 Využívání databází v CzechELib (výstup ze systému CELUS) 

 

Citace PRO Plus 

Jedním ze zásadních aspektů studia na VŠ, stejně jako vědecké a pedagogické činnosti, je 

zvládnutí pravidel citování. Při přípravě vědecké nebo studijní práce je nezbytné dodržovat 

autorská práva a citační etiku. Správné citování navíc poskytuje čtenářům zdroje pro další 

studium dané problematiky, prokazuje autorovu orientaci v problematice a v neposlední řadě 

slouží k ověření tezí. 

Vzhledem k tomu, že existuje mnoho norem a stylů pro citování, a každý z nich má velice 

specifická pravidla, zakoupila AK JU licenci pro citační manažer Citace PRO Plus, který je pro 

všechny studenty a zaměstnance JU dostupný na www.citacepro.com. Uživatelé se přihlašují 

pomocí stejných údajů jako do systému STAG. 

Citační manažer umožňuje export citací do nejčastěji používaných citačních stylů (např. ČSN 

ISO 690, Chicago, Harvard, MLA, IEEE, CSE atd.), přímé propojení s MS Word, generování citací 

na základě ISBN čísla, správu historie generovaných citací a mnoho dalších funkcí, které 

zjednodušují práci s používanými zdroji. Jednou ze zásadních funkcí je jeho propojení s online 

katalogem AK JU. Uživatelé AK JU díky tomu vidí u každého záznamu v online katalogu 

bibliografickou citaci, kterou mohou automaticky exportovat přímo do citačního manažera. 

To samé platí pro metavyhledávač EBSCO Discovery Service. Předplatné tohoto citačního 
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manažeru JU má již od roku 2014. Vývoj počtu přístupů a počtu uživatelů je uveden v grafech 

2 a 3. 

Graf 2 Počet přístupu do citačního manažera CitacePRO Plus 

 

Graf 3 Počet přihlášených uživatelů do citačního manažera CitacePRO Plus v jednotlivých měsících 

 

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 dva roky ukazuje tabulka 5. 
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Tabulka 5 Počty přístupů do EDS 

 

 

 

Elektronická knihovna časopisů 

Velké kolekce elektronických časopisů jsou čtenářům zpřístupněny díky agregátorům 

elektronických zdrojů. Knihovna má takto přístup do více než 120 tisíc periodik. Snadné 

vyhledávání jednotlivých titulů elektronických časopisů umožňuje služba EZB (Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek). Stejně jako u většiny ostatních elektronických zdrojů je přístup 

umožněn studentům a pedagogům JU prostřednictvím vzdáleného přístupu. 

 

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 2020 se knihovna věnovala obvyklým knihovnickým činnostem, zejména zpracování 

fondu, výpůjčním službám včetně meziknihovní výpůjční služby. V knihovně také začala 

reorganizace časopiseckého fondu spojená s převodem nezpracovaných časopisů do systému 

Aleph. Dále byla provedena inventura titulů knih vydaných FROV, které jsou umístěny ve 

skladu knihovny. Podrobnější údaje jsou uvedeny v následující tabulce 6. 

Akademická knihovna 2019 2020 

Plný text 5 362 5 430 

Hledání 16 429 18 086 
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Tabulka 6 Statistika knihovny FROV 

 

 

 

 

Rakouská knihovna 

Od roku 2010 je součástí fondů AK JU také Rakouská knihovna. Rakouská knihovna v Českých 

Budějovicích funguje od roku 1993, v době otevření byla ve správě Ústřední knihovny 

Pedagogické fakulty JU. Po přestěhování fakultních knihoven JU do společné knihovny byla 

Rakouská knihovna přemístěna do 2. patra AK JU. Rakouská knihovna v Českých Budějovicích 

je jednou z osmi Rakouských knihoven v České republice. Fond Rakouské knihovny je zaměřen 

na 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 

 

 

 

 

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. 

Dokumenty vydané FROV ve skladu 2825 

Disertační práce celkem 17 

Přírůstek časopisů (ročníky) 82 

Katalogizace (knihy a metodiky) 38 

Rakouská knihovna 2018 2019 2020 

Přírůstek fondu za rok 126 100 84 

Knihovní fond celkem 7 416 7 516 7 600 
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Tabulka 8 Statistika fondu Knihovny BC AV ČR 

 

 

 

Celkový stav knihovních fondů AK JU v roce 2020 včetně fondů dílčích knihoven nejlépe 

ukazuje příloha 2. 

  

Knihovna BC AV ČR 2018 2019 2020 

Přírůstek fondu za rok 4 361 321 829 

Knihovní fond celkem 64 703 64 970 65 450 

Počet svazků ve volném 
výběru 

21 990 22 176 22 086 
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4 Služby 

4.1 Uživatelé a návštěvnost 

K 31. 12. 2020 bylo v knihovním systému registrováno 12 048 čtenářů. Vývoj počtu 

registrovaných uživatelů od roku 2010 ukazuje graf 4. 

Graf 4 Vývoj počtu registrovaných uživatelů od roku 2010 

 

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 roce 2020 bylo nutné najít alternativní způsob výpočtu 

návštěvnosti, protože byly do provozu uvedeny nové služby, například objednávka do 

výdejního okénka nebo objednávka pro bezkontaktní výpůjčku. V době omezeného provozu 

knihovny bylo počítáno množství vyzvednutých dokumentů a evidovala se návštěvnost 

návratového zařízení. Knihovnu v minulém roce navštívilo celkem 54 347 čtenářů. 
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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 2020 bylo celkem včetně 

prodloužení realizováno 159 658 absenčních výpůjček, z toho počet prvních výpůjček 

z fyzického fondu bylo 37 796. 

Graf 5 Vývoj počtu prvních výpůjček od roku 2010 

 

Ve studovnách knihovny se ručně započítával i počet prezenčních výpůjček. Prezenční 

výpůjčky byly umožněny krátkou dobu, knihovna byla většinu času uzavřena. Celkový počet 

prezenčních výpůjček v roce 2020 byl 3 445. 

Přestože počet výpůjček klasických dokumentů v minulém roce poklesl, zvýšil se počet 

zobrazených plných textů v databázích předplácených v rámci konsorcia CzechELib. 

Statistické údaje o využívání zdrojů má knihovna k dispozici ve statistickém nástroji CELUS. 
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Graf 6 zobrazuje vývoj počtu absenčních výpůjček a zobrazených plných textů od roku 2017. 

Pandemie onemocnění covid-19 trend posledních let ještě zvýraznila. 

Graf 6 Porovnání výpůjček a zobrazených plných textů v rámci CzechELib 

 

4.3 Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 

Akademická knihovna JU pro své čtenáře půjčila 339 knih z jiných knihoven v ČR i v zahraničí 

a získala 149 kopií článků z časopisů a kapitol z knih. Naopak partnerským knihovnám v ČR 

i v zahraničí půjčila z fondu AK 171 knih a poslala jim 103 kopií článků z časopisů a kapitol 

z knih. 

Tyto počty jsou přibližně o jednu třetinu nižší než v předchozím roce. Je to způsobeno 

epidemickou situací: v jarních měsících byly knihovny zcela uzavřeny a jejich služby byly úplně 

zastaveny, v podzimním období většina knihoven fungovala v omezeném režimu (výpůjční 

okénka, bezkontaktní předávání dokumentů apod.) a částečně poskytovala i MVS. Naopak 

velké množství publikací začalo být dostupné online, takže čtenáři, především studenti, se 

mohli k dokumentům dostat touto cestou. 

Požadavky je možné podávat prostřednictvím online katalogu AK. Partnerské knihovny 

mohou své žádanky posílat prostřednictvím formuláře na stránkách AK, přes souborný katalog 

SKC nebo je mohou posílat e-mailem. 
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4.4 Reprografické služby 

Za minulý rok bylo vytištěno na multifunkčních tiskárnách celkově 95 059 černobílých stran 

a 17 355 stran barevných. Tyto hodnoty nerozlišují velikost stránek, v součtu jsou tedy 

započítány jak stránky formátu A3 tak i stránky klasického formátu A4. Dále bylo naskenováno 

67 099 stran dokumentů. Tyto hodnoty byly počítány z měsíčních statistik reportů ze systému 

SafeQ. Studenti také využívali možnost zasílání sestav na tiskárny ze vzdáleného zařízení 

s možností online platby. Vytištěné sestavy pak byly předávány bezkontaktně.  

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 2020 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.  

Tabulka 9 Vývoj počtu přednášek IVZ a jejich účastníků 

 

 

 

Informační vzdělávání 2018 2019 2020 

Počet přednášek 40 80 66 

Účastníků 806 1 341 793* 
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*Většina prezenční výuky musela být kvůli pandemii onemocnění covid-19 zrušena. 

Z uvedeného počtu studentů se prezenčních přednášek zúčastnilo 393. Ostatní se zúčastnili 

prostřednictvím e-learningu vytvořeného právě v období pandemie. 

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 byla v roce 2020 zpracována jedna písemná rešerše. Konzultací 

k problematice citační etiky a využívání elektronických informačních zdrojů bylo poskytnuto 

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

pracovníků byla provedena kontrola predátorství u 15 časopisů. 

 

4.6 Správa knihovního systému Aleph a IT 

Informační technologie 

V Akademické knihovně byly vyměněny WiFi AP, v některých místech budovy byly tyto 

přístupové body přidány, aby bylo zajištěno kvalitnější pokrytí pro studenty a zaměstnance JU 

napříč budovou knihovny. Práce byly prováděny ve spolupráci s Centrem informačních 

technologií na JU. Provedená modernizace se projeví hlavně v lepším pokrytí, stabilnějším 

připojení pro více současně připojených zařízení, tedy v celkově lepším poskytování připojení 

do WiFi sítí AK JU.  

U počítačů pro čtenáře byl dokončen upgrade ze systému Windows 7 na Windows 10. Přechod 

byl proveden vzhledem k ukončení podpory Windows 7 ze strany Microsoftu, která skončila 

dnem 14. ledna 2020. 

Pro zaměstnance bylo zakoupeno 7 notebooků. Byla provedena výměna starých počítačů pro 

přednášející v PC studovně a v Klubu AK za počítače s modernějším procesorem. Pořízena 3D 

tiskárna včetně potřebného příslušenství. Dále bylo pořízeno několik dotykových čteček 

elektronických knih s elektronickým inkoustem, byla pořízena počítadla průchodů do 

studoven pro přesnější statistiky. Přikoupeny byly RFID pracovní stanice pro čipování 

(nahrazeny za původní s nutností kalibrace a bez podpory některých OS). Proběhla výměna 

displeje pro samoobslužnou třídičku.  
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Na všech portech pro datové ethernetové zásuvky bylo aktivováno DHCP security pro jejich 

lepší zabezpečení. 

Byla zahájena spolupráce na výstavbě digitálního repozitáře DSpace a řešily se otázky 

případného napojení a předávání dat s knihovním systémem Aleph.  

Správa knihovního systému Aleph 

Testovalo se pilotní napojení Shibbolethu JU a knihovního systému Aleph. V knihovním 

katalogu byly provedeny úpravy pro vyšší komfort uživatelů, např. možnost výběru typu 

čtenáře (JU, BC, veřejnost) a s tím spojený způsob přihlášení. V úvodní stránce knihovního 

katalogu se nově objevily informace o hromadném prodlužování výpůjček, možnost využívání 

bezkontaktní výpůjční služby, které navedou čtenáře přicházející do webového katalogu 

z prostředí mimo stránky AK JU. 
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5 Různé 

5.1 Vzdělávání zaměstnanců 

Na začátku roku pokračoval kurz knihovnické angličtiny pro naše pracovníky. Kvůli pandemii 

covid-19 však musel být přerušen. V roce 2020 se tedy zaměstnanci zúčastnili hlavně on-line 

kurzů nebo online konferencí. 

Online konference 

• Bibliotheca Academica 2020 (3. 11. 2020) 

• Akademická etika a prevence plagiátorství 

 

Online kurzy a webináře 

• Prohloubení digitálních kompetencí 

• Kde jsou hranice plagiátorství 

• Zjednodušte si citování s Citace PRO   

• Propojování jmenných autorit s Wikipedií a Wikidaty 

Exkurze 

V rámci sebevzdělávacích aktivit zaměstnanci knihovny podnikli exkurzi do Zámecké knihovny 

Český Krumlov (11. 9. 2020). 

 

Brožura pro zaměstnance 

Na základě požadavků svých kolegů vypracoval pracovník knihovny brožuru týkající se 

anglické slovní zásoby se zaměřením na knihovnictví. Náhled části brožury je součástí 

přílohy 4. 

 

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, Instagram). Rovněž ke zviditelnění 

knihovny využívá tištěných a elektronických plakátů, stejně jako dalších informačních 

materiálů. Často je také používána e-mailová rozesílka. 
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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. 

Infografiky 

Pracovníci knihovny vytvořili infografiky, které informují uživatele o změnách v provozu nebo 

upozorňují na některá témata související s informační gramotností (například infografika 

upozorňující na poskytované služby během uzavření knihovny – obr. 1). 

 

Obrázek 1 Zavřená knihovna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letáky 

Informační letáky reflektují aktuální změny v nabízených službách knihovny (viz příloha 5). 

 

Záložky do knih 

Každoročně pro návštěvníky AK pracovníci připravují tematické knižní záložky (viz příloha 6). 
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5.3 Uskutečněné akce knihovny 

Tematické výstavky knih 

Na počátku roku 2020 byly realizovány již tradiční výstavky knih. V lednu to byla výstava 

krásných encyklopedií, které jsou ve fondu knihovny. Studený únor jsme si zpříjemnili 

valentýnským tématem Láska není jen slovo, aneb, Láska na tisíc způsobů. V březnu jsme si 

připomněli při příležitosti dne učitelů a také s ohledem na 350. výročí úmrtí osobnost J. A. 

Komenského. 

 

Výstava odborné literatury 

Ve čtvrtek 8. 10. 2020 v knihovně proběhla výstava zahraniční odborné literatury, kterou 

pořádalo slovenské vydavatelství Slovart. 

 

Noc vědců 

Noc vědců s podtitulem Člověk a robot se konala v pátek 27. 11. 2020.  AK JU se zapojila již 

podruhé. Vzhledem k okolnostem se celá akce přesunula do online prostředí. Knihovna 

připravila tematický videokvíz a videopříspěvek o samoobslužném zařízení. 

 

5.4 Plánované, ale zrušené akce 

Noc s Andersenem 

Na 27. března 2020 knihovna opět plánovala účast v celonárodní akci knihoven pořádané na 

podporu dětského čtenářství. Z důvodu opatření před šířením koronaviru byl termín Noci 

s Andersenem několikrát přesunut a následně byla akce kvůli zhoršené epidemiologické 

situaci zrušena úplně. 

 

Srdce za knihu 

Třetí ročník dobročinné sbírky knih byl kvůli zhoršené epidemiologické situaci zrušen. 
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5.5 Spolupráce s externími organizacemi mimo univerzitu 

Obálkyknih.cz 

Jde o databázi obálek, obsahů a anotací knih, která je určená pro integraci do katalogů 

knihoven. AK JU je do projektu zapojena od roku 2014. Databáze aktuálně obsahuje 2 288 778 

obálek a 577 214 obsahů českých i zahraničních publikací. V roce 2020 přispěla AK JU skeny 

1 582 titulů a 3 812 stránek. 

 

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 

AK JU se zapojila do 22. ročníku projektu Ministerstva kultury ČR podporujícího odbyt 

nekomerčních a komerčně problematických titulů. Z nabídky 253 titulů si knihovna mohla 

vybrat a objednat 37 titulů v celkové hodnotě 9 864 Kč.  

 

 

 

 

Příspěvek AK JU do databáze 2018 2019 2020 

Tituly 1 905 1 851 1 582 

Stránky 4 015 3 936 3 812 
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Erasmus 

Během září 2020 se uskutečnila jedna zaměstnanecká mobilita z Ústřední knihovny Filozofické 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Ostatní plánované mobility byly vzhledem 

k pandemické situaci zrušeny.  

CRP Plagiátorství 

AK JU byla zapojena do centralizovaného rozvojového projektu MŠMT-12222/2019-3 

Prevence plagiátorství ve studentských pracích. V rámci tohoto projektu připravila několik 

seminářů zaměřených na citační etiku pro studenty bakalářských studijních programů. 

Podílela se na organizaci workshopů „Kde jsou hranice plagiátorství?“ a „Zjednodušte si 

citování s Citace PRO“. Během roku byl aktualizován e-learningový kurz „Kurz práce 

s informacemi“. Byl rozšířen o 5dílný videokurz Plagiátorství, aneb jak citovat a nezbláznit 

se. V rámci projektu vznikla i anglická verze celého kurzu. Pracovníci AK se také stali 

spoluautory příruček věnovaných problematice plagiátorství Jak se vyhnout plagiátorství: 

příručka pro studenty a Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích určené pro 

akademické pracovníky. 

5.6 Vybavení AK 

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 byl pro studenty pořízen 

akustický nábytek do zadní části prostoru volného výběru ve 2. patře (obr. 2), dokoupeny 

sedací vaky do relaxačních zón. V přízemí byla umístěna pohodlná pohovka (obr. 3) a několik 

nových sedacích pytlů. V prostorách kavárny došlo k výměně zastaralého inventáře. Bylo 

provedeno broušení a voskování podlah v celém přízemí budovy AK JU, výměna koberce na 

schodišti a výmalba přízemní části budovy a části neveřejných prostor.  
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Obrázek 2 Akustický nábytek ve 2. patře AK 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Nová pohovka v přízemí AK 

 

 

 

 

 

5.7 Prodejna skript a e-shop 

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

a dokumenty zasílala zájemcům poštou. Doba částečného uzavření prodejny byla využita na 

přestavbu prostor. Dále se připravovaly podklady pro nově vznikající e-shop JU. Každé vydání 

skript bylo potřeba zvážit a oskenovat přední stranu. Doplnit do programu FIS veškeré údaje 

o publikaci (rok vydání, autor, počet stran atd.). 

Začátkem roku 2020 vznikla v prostorách prodejny skript služba „Knihotoč“. Nabídka starších 

knih je určena nejen ke studiu, ale i pro volný čas. Knihy si mohl zájemce (student, široká 

veřejnost) odnést, a po přečtení znovu vrátit, popřípadě přinést z domova jiné. Tato služba 

byla v letních měsících kladně hodnocena nejen studenty, kteří zde našli knihy využitelné 

k dalšímu studiu, ale i veřejností, kde si například rodiny s dětmi vybíraly dětskou literaturu, 
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a ve venkovních prostorách JU si četly na trávníku. Senioři si knihy brali do kavárny JU a u kávy 

četli své oblíbené žánry. Po dobu omezeného provozu byla tato služba přerušena. 
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Přílohy 

Příloha 1 Seznam deponátních knihoven (DK) 

Knihy umístěné v deponátních knihovnách se nachází v prostorách jednotlivých kateder JU. 

Jsou poskytovány ke studiu na základě Opatření rektora R 171 ze dne 15. 2. 2011.  

 

Název DK v systému Aleph  Katedra 

EF - ekonomika ekonomiky 

EF - management regionálního managementu 

EF - matematika matematiky a informatiky 

EF - obchod obchodu a cestovního ruchu 

EF - účetnictví účetnictví a financí 

FF - archeologie Archeologický ústav 

FF - archivnictví archivnictví a pomocných věd… 

FF - bohemistika ústav bohemistiky 

PF - anglistika anglistiky 

PF - antropologie biologie - odd. antropologie 

PF - botanika biologie - odd. botaniky 

PF - ekologie biologie - odd. ekologie 

PF - fyzika aplikované fyziky 

PF - geografie    RUŠÍ SE geografie 

PF - germanistika germanistiky 

PF - mineralogie biologie - odd. mineralogie 

PF - pěstitelství biologie - pěstitelství 

PF - psychologie pedagogiky a psychologie 

PF - ruský jazyk slovanských jazyků a literatur 

PF - zoologie biologie - zoologie 

PřF - botanika biologie - botanika 

ZSF - humanitní studia ústav humanitních studií 
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Příloha 2 Statistika knihoven JU 

Akademická knihovna Jihočeské univerzity v ČB 

Roční statistika knihoven JU 

2020 

AK 
       
 Přírůstek knihovního fondu za rok 3 823 
       z toho fyzických jednotek 3 766 

       z toho e-knih v trvalém nákupu 57 
 Knihovní fond celkem 370 505 
       z toho fyzických jednotek 370 014 
       z toho e-knih v trvalém nákupu 491 

 Počet odebíraných titulů periodik 
fyzicky 416 

 Počet odebíraných periodik 
elektronicky 

23 

 Počet absenčních výpůjček  
(vč.   prodloužení)  159 658 

 Počet uživatelů 12 048 
 Počet studijních míst 568    

 Počet svazků ve volném výběru 196 541     
   

    

Knihovna BC AVČR 
   

 

   
  Přírůstek fondu za rok 829 

 

  Knihovní fond celkem 65 450 
  Počet svazků ve volném výběru  22 086 

  
  

 

Rakouská knihovna 
   

 

   
  Přírůstek fondu za rok  84 

 

  Knihovní fond celkem 7 600 

 
 

 

  

 

 Přírůstek fondu za rok

 Knihovní fond celkem

 Přírůstek fondu za rok

 Knihovní fond celkem

Přírůstek knihovního fondu za rok

Knihovní fond celkem
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Příloha 3 Elektronické informační zdroje 

1) Multioborové zdroje 

EbscoHost 

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

Religion Database with ATLASerials. 

EbscoHost 2017 2018 2019 2020 

plný text 14 053 7 972 6 603 294 

hledání 101 750 40 885 38 705 1 823 

 

Academic Search Complete 2019 2020 

plný text 5 640 4 569 

hledání 22 060 18 119 

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 

2017 2018 2019 2020 

plný text 73 411 87 702 94 689 115 314 

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 2017. 
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Wiley Online Library - 
Full 

2018 2019 2020 

plný text 5 380 38 585 45 799 

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 

plný text 29 167 27 387 22 244 30 730 

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 

hledání 102 980 112 735 124 823 128 312 

Scopus  

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

Scopus 2017 2018 2019 2020 

hledání 28 570 28 420 31 257 24 165 
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2) Oborově zaměřené informační 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 (v současné době 575 indexovaných), 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 

Přístupy 21 444 17 465 

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 

plný text 45 

hledání 11 

 

 

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. Aktualizace databáze probíhá každý měsíc. 
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BioOne Full-text 2019 2020 

plný text 1 636 1 589 

hledání 364 461 

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 

plný text 7 583 6 797 

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 

plný text 11 025 7 383 3 642 
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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 

plný text 371 

Oxford Journals Online STM Collection 

Oxford Journals Science, Technology, Medicine Collection umožňuje přístup ke 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 

plný text 3 933 8 316 8 018 

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 2018 2019 2020 

plný text - 1 029 4 874 

hledání 8 683 50 698 39 341 
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Příloha 4 Náhled brožury angličtiny pro knihovníky 
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Příloha 5 Informační leták 
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Příloha 6 Knižní záložky 

 

 

 

 


