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1 Úvodní slovo ředitelky 

Rok 2018 byl v Akademické knihovně ve znamení mnoha změn a inovací. Jako každý rok 

jsme se snažili soustavně vylepšovat služby, které vám, našim uživatelům, poskytujeme. 

Jsem přesvědčena, že se nám to v mnoha ohledech podařilo, za což patří slova díků a uznání 

všem, kteří se na těchto změnách podíleli. Zejména bych chtěla poděkovat celému našemu 

kolektivu zaměstnanců za práci, kterou v loňském roce odvedl. 

Jednou z prvních novinek loňského roku bylo vytvoření poradního orgánu rektora JU, 

Knihovní rady AK JU, která se kromě jiného vyjadřuje ke koncepci jednotlivých klíčových 

činností AK JU. 

Co se týče hlavní činnosti AK, tedy půjčování knih, rozšířili jsme náš knihovní fond 

o 7 344 nových jednotek. Knihovní fond AK v součtu s fondem Knihovny Biologického centra 

AV ČR a Rakouskou knihovnou čítá již 437 055 jednotek. Ve spolupráci s vydavateli 

a národním konsorciem CzechElib pokračovalo také rozšiřování nabídky elektronických knih. 

Významnou službou AK je také správa odborných elektronických databází. Našim uživatelům 

poskytujeme přístup do téměř 25 vědeckých databází, jejichž význam pro vědeckou činnost 

každoročně roste. To dokazuje téměř 1 000 000 vyhledávacích dotazů zadaných do těchto 

elektronických zdrojů. 

Jedním ze zásadních vylepšení AK bylo s pomocí dotace z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání vybavení dvou místností nejmodernější audiovizuální technikou. Dále jsme 

pořídili dva knižní A3 skenery a v prostoru volného výběru nainstalovali 20 nových počítačů 

s moderními procesory. 

V roce 2018 jsme byli skutečně pilní. Kromě jiného jsme dokončili dva roky trvající kompletní 

obsahovou revizi fondu, což vedlo např. k vytvoření několika nových třídníků. Vloni jsme 

zavedli tematické výstavky knih, představili novou službu, půjčování deštníků, zahájili provoz 

nové skupinové studovny, uspořádali několik desítek přednášek, exkurzí a výstav. 

V neposlední řadě jsme úspěšně zorganizovali první ročník dobročinné sbírky Srdce za knihu. 

Věřím, že rok 2019 bude přinejmenším stejně úspěšný jako ten loňský. 

Ing. Helena Vorlová 

ředitelka knihovny



Str. 03  Základní údaje 
   

 

2 Základní údaje 

2.1 Přehled 

2.2 Vznik knihovny 

Akademická knihovna Jihočeské univerzity (dále jen AK JU) vznikla v roce 2010 sloučením 

knihovních fondů bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, Zdravotně sociální 

a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. V roce 2012 byl připojen fond knihovny Fakulty 

rybářství a ochrany vod. Součástí AK JU je také Knihovna Biologického centra AV ČR (dále 

jen BC AVČR), Studovna DAAD (Německá akademická výměnná služba), Rakouská, 

Švýcarská a Americká knihovna. 

AK JU poskytuje služby studentům a pedagogům ze všech součástí JU, vědeckým 

pracovníkům BC AVČR v Českých Budějovicích i zájemcům z řad veřejnosti. 

2.3 Členství AK JU v organizacích 

 The International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information 

Centres (IAMSLIC) 

 Asociace vysokoškolských knihoven (AKVŠ) 

 Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých 

školách pod AKVŠ (Komise IVIG) 

 Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)  

Adresa 
Branišovská 1646/31b,                                 
370 05 České Budějovice 

IČO 60076658 

Sigla CBD007 

Reg. číslo MK 6415 

URL http://www.lib.jcu.cz 

Plocha knihovny 5 473 m2 

Plocha skladů 589 m2 

Plocha studoven a volného výběru 3 098 m2 

Plocha kanceláří 304 m2 

Počet studijních míst 565 

Počet samoobslužných míst 2 

http://www.lib.jcu.cz/
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2.4 Knihovní rada 

V roce 2018 byl ustaven nový univerzitní orgán, Knihovní rada AK JU (dále jen KR). Jde 

o poradní orgán rektora JU pro oblast informačních zdrojů spravovaných AK JU. KR se 

především vyjadřuje 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 řádku AK JU. 

Stálými členy KR jsou: 

 Pověřený prorektor 

 Ředitel AK JU 

Další členy KR jmenuje a odvolává: 

 Děkan fakulty z řad pedagogických a vědeckých pracovníků fakulty 

 Ředitel AK JU 

 Předseda Akademického senátu JU z řad studentské komory AS JU 

 Ředitel Biologického centra AV ČR 

Složení KR k 31. 12. 2018: 

Předseda: 

 prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum  

Členové: 

 doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF) 

 Mgr. David Skalický, Ph.D. (FF) 

 Ing. Antonín Kouba, Ph.D. (FROV) 

 PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. (PF) 

 Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. (PřF) 

 Mgr. Pavel Soukup (student) 

 Ing. Eva Křížková (TF) 

 Ing. Jaromír Kadlec, Ph.D. (ZF) 

 Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. (ZSF) 

 Ing. Helena Vorlová (AK JU) 

 Mgr. Jana Kubíková (AK JU) 

 RNDr. Petr Švácha, CSc. (BC AV) 

 PhDr. Irena Treybalová (BC AV) 

„Doma jsem tam, 

kde mám 

knihovnu!“ 

Erasmus Rotterdamský 
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2.5 Interní struktura knihovny 

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

(pobočky a studovny). Organizační struktura AK JU v roce 2018 byla následující: 

 Oddělení správy knihovního systému a informačních technologií 

 Oddělení informačních služeb a podpory studia 

 Oddělení doplňování a zpracování fondu 

 Oddělení výpůjčních služeb a ochrany fondy 

 Pobočka FROV 

 Knihovna Biologického centra AV ČR 

 Sekretariát ředitelky AK JU 

 Prodejna skrip
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3 Zdroje 

3.1 Klasické zdroje 

3.1.1 Akvizice a stav knihovního fondu 

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

V současné době se AK JU zaměřuje na rozšiřování knihovní fondu a také na jeho aktualizaci. 

Z finančních prostředků AK JU jsou pořizovány informační zdroje určené celé univerzitě, 

zejména tedy multioborové zdroje. Oborově zaměřené informační zdroje, studijní literatura, 

doporučená literatura k předmětům konkrétní fakulty, katedry nebo ústavu jsou pořizovány 

z prostředků jednotlivých fakult, kateder a ústavů. V menší míře jsou z rozpočtu AK JU 

dofinancovány nákupy studijní a časopisecké literatury, která je umístěna v AK JU. 

Knihovní jednotkou v rámci knihovního fondu je každý svazek knihy, vázaný nebo do desek 

vložený komplet celého ročníku, příp. několika vydání periodik, samostatné mapy, grafické 

listy, rukopisy, audiovizuální záznamy atd., jemuž bylo přiděleno přírůstkové číslo. 

Přírůstek knihovního fondu zahrnuje publikace získané převážně formou nákupu publikací do 

fondu (popsáno výše). Významnou součástí přírůstku jsou i dary. Kromě řady menších darů 

knihovna v r. 2018 obdržela a zpracovala 3 dary většího rozsahu: 

 dar Ekonomické fakulty: učebnice, skripta, příručky věnované do fondu AK JU, 

230 svazků 

 dar prof. PhDr. Josefa Petráně, CSc., dr. h. c.: v roce 2018 bylo zpracováno 430 svazků. 

Zpracování daru bude pro svůj rozsah dokončeno v roce 2019 

 dar Mgr. Hynka Látala, Ph.D.: samostatný dar uložený ve zvláštní sbírce pod názvem 

Bazilova knihovna, 421 svazků (více v kapitole 4.6.1 Bazilova knihovna) 

  

„Ráj jsem si vždy 

představoval jako 

knihovnu, nikdy 

jako zahradu.“ 

Jorge Luis Borges 
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Statistické údaje o knihovním fondu AK JU: 

Akademická knihovna 2 017 2 018 

Přírůstek fondu 6 218 7 344 

Vyřazené jednotky  - 433 

Knihovní fond celkem 358 025 364 936 

Počet svazků ve volném 
výběru 

AK + BC 
AVČR 

AK 

198 458 182 882 
 

Knihovna BC AVČR 2 017 2 018 

Přírůstek fondu za rok 10 390 4 361 

Vyřazené jednotky - 211 

Knihovní fond celkem 60 553 64 703 

Počet svazků ve volném 
výběru  

- 21 990 

 

Rakouská knihovna 2 017 2 018 

Přírůstek fondu za rok 103 126 

Vyřazené jednotky - 1 

Knihovní fond celkem 7 291 7 416 
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3.1.2 Zpracování knihovního fondu 

Novinkou v rámci akvizic je od roku 2018 používání modulu Akvizice v knihovním systému 

Aleph, který poskytuje snadný přehled o objednaných publikacích a vynaložených finančních 

prostředcích. 

V rámci zpracování knihovního fondu AK JU také spolupracuje na vytváření Souborného 

katalogu ČR a vytváření souboru jmenných autorit Národní knihovny ČR (zasílání nově 

vytvořených katalogizačních a autoritních záznamů do Národní knihovny ČR).  

V souvislosti s nově platným nařízením na ochranu osobních údajů GDPR byla v roce 2018 

provedena kontrola zacházení s osobními údaji čtenářů. 

Pracovnice útvaru doplňování a zpracování fondů AK JU se zúčastnily řady odborných 

školení zaměřených na práci s modulem Akvizice (Aleph), katalogizační pravidla RDA 

(Resource Description and Access) a jejich využití v katalogizační praxi, RDA a jmenné 

autority, digitální knihovny. 

3.1.3 Tištěná periodika 

AK JU v roce 2018 odebírala celkem 430, zejména vědeckých, periodik, což je o 9 méně než 

v roce předchozím. Pokles byl způsoben ukončením vydávání některých periodik. 

3.2 E-zdroje 

3.2.1 Elektronické knihy 

Obliba elektronických knih pomalu stoupá. I proto AK JU rozšiřuje jejich fond. Ke konci roku 

2018 čítal stálý seznam e-knih dostupných prostřednictvím katalogu AK JU více než 600 

položek. Další tisíce e-knih jsou přístupné prostřednictvím dalších smluvních poskytovatelů. 

V roce 2018 jsme zakoupili kolekci 469 elektronických knih z humanitních a přírodovědných 

oborů. Tyto nové e-knihy jsou vydány českými nakladateli a jsou primárně určeny studentům 

bakalářských a magisterských programů. 

  

„Tolik knih, 

tak málo času.“ 

Frank Zappa 
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Rozdělení e-knih dle poskytovatele: 

 CAB eBooks - poskytovatel zahraničních e-knih 

 ProQuest Ebook Central - (dříve Ebrary) poskytovatel českých a zahraničních e-knih 

 EBSCO eBooks - poskytovatel zahraničních e-knih 

 Flexibooks - poskytovatel českých e-knih (výpůjčky na 31 dnů) 

Národní technická knihovna v roce 2018 pro účastníky národního konsorcia CzechELib (tedy 

i pro JU) zajistila přístup do téměř 15 tisíc e-knih od významných světových vydavatelů 

odborné a vědecké literatury – Elsevier, Springer, Taylor & Francis a Wiley.  

Kolekce e-knih vydavatelů Elsevier a Wiley je přístupná v režimu „následného výběru 

konkrétních titulů“. Po celý rok byl zajištěn přístup do celé kolekce a v průběhu roku 2019 

budou vybrány nejvyužívanější tituly a zakoupeny do trvalého vlastnictví. Tituly vydavatele 

Springer jsou již všechny dostupné během celého trvání konsorcia v projektu CzechELib. 

Stejně jako v případě ostatních elektronických informačních zdrojů i zde platí, že plné texty 

jsou dostupné pouze z IP adres JU. Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím e-knih 

připojit i z počítačů mimo JU pomocí tzv. vzdáleného přístupu. 

3.2.2 Elektronická knihovna časopisů (EZB) 

EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) je projektem Univerzitní knihovny v Regensburgu. 

V současné době je do projektu zapojeno více než 600 institucí. 

Elektronická knihovna časopisů usnadňuje používání 

odborných časopisů na internetu. Nabízí snadné, 

strukturované a jednotné rozhraní pro přístup k online článkům 

s plným textem. 

EZB zahrnuje více než 94 tisíc titulů ze všech oblastí výzkumu, 

z toho 20 tisíc je k dispozici pouze na internetu. Díky 

agregátorům je zpřístupněno dalších téměř 120 tisíc časopisů. 

Více než 60 tisíc časopisů je zde k dispozici zcela zdarma 

každému. Stejně jako u většiny ostatních elektronických zdrojů 

je přístup umožněn studentům a pedagogům JU 

prostřednictvím vzdáleného přístupu. 
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3.2.3 Odborné databáze (EIZ) 

Akademická knihovna JU poskytuje svým uživatelům přístup do řady odborných databází 

a doprovodných online služeb. V roce 2018 knihovna hradila přístup do téměř 25 EIZ. Další 

databáze jsou AK poskytovány zdarma. Zaměstnanci a studenti JU se mohou k jednotlivým 

databázím připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru, tedy prostřednictvím 

vzdáleného přístupu. 

Jde o typ databází, který poskytuje informace o tzv. primárních dokumentech, kterými jsou 

v našem případě knihy, časopisy, jednotlivé články, příspěvky ve sbornících, přednášky apod. 

Význam EIZ každoročně stoupá s tím, jak se zrychluje vědecký výzkum a potřeba předávání 

informací napříč vědeckou obcí. Tento význam dokazují statistiky návštěvnosti EIZ. V roce 

2018 naši uživatelé zadali téměř jeden milion vyhledávacích dotazů, což je 

několikanásobně více, než je počet absenčních výpůjček ve stejném období. 

U licencovaných databází jsou práva k přístupu označena zkratkou fakulty, ústavu nebo 

součásti JU, které si zaplatily předplatné. V roce 2018 byla zahájena realizace projektu 

národního centra pro pořizování, správu a využívání elektronických informačních zdrojů 

(CzechELib), jehož je Jihočeská univerzita účastníkem. Vstupem do tohoto projektu bude pro 

potřeby výuky a výzkumu na Jihočeské univerzitě zajištěno pokračování přístupu 

k nejvýznamnějším informačním zdrojům z oblasti přírodních i humanitních oborů v letech 

2018–2022. Během celého roku se ve spolupráci s pracovníky příslušných oddělení rektorátu 

JU postupně řešilo znění Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ a její dodatky, a dále Smlouvy 

o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na výběr dodavatelů jednotlivých EIZ. 

Všechny právní dokumenty byly uzavřeny v termínu požadovaném vedením CzechELib 

a zveřejněny v registru smluv. V uplynulém roce pokračovaly také 4 projekty programu VaVpI, 

a to prvním rokem dvouleté udržitelnosti. 

Všechny informační zdroje, ke kterým JU získává přístup z výše uvedených projektů, 

pracovníci AK JU propagují jednak na webových stránkách AK JU, především však metody 

jejich využívání jsou předmětem kurzů informačního vzdělávání, které AK JU v různých 

formách provádí. 
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Seznam EIZ přístupných na JU v roce 2018 z projektu CzechELib a programu VaVpI: 

 Academic Search Complete (EBSCO) 

 Archive Oxford University Press 

 ATLA+ATLAS 

 BioOne I, BioOne II 

 CAB Abstracts 

 CAB e-books 

 CABI Compendia 

 CABI e-Ref works 

 Central Eastern European Academic 

Source Online (CEEAS) 

 EBSCO ebooks 

 Oxford Journals STM 

 ScienceDirect 

 Scopus 

 SpringerLink 

 Wiley Online Library 

 ProQuest STM 

 Web of Science 

Ostatní EIZ a doplňující nástroje hrazené AK JU v roce 2018: 

 Blackwell synergy (Wiley) 

 Business Source Complete 

 EBSCO discovery service 

 EconLit 

 InCites 

 JSTOR kolekce I-IV 

 Literature Online 

 ProQuest Central 

 

  

„Kniha je 

základem poznání, 

učitelem věků, 

vládcem království 

ducha.“ 

Lucius Annaeus 

Seneca  
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3.3 Citace PRO 

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 citačního manažera Citace PRO, který je pro 

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

pomocí stejných údajů jako do systému STAG. Ten 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. 

3.4 E-knihovna 

V červnu roku 2018 převzala AK JU do správy nový univerzitní projekt eKnihovna, který je 

vyvíjen ve spolupráci se společností Code Creator. Jde o internetovou platformu umožňující 

publikaci vlastních e-knih, tedy elektronických publikací vydávaných prostřednictvím Episteme 

(Společná edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakladatelství Academia) 

a jednotlivých pracovišť JU. 

V eKnihovně, která je dostupná na internetové adrese https://jcu.publi.cz/,   jsou zveřejněny 

publikace ve formátu PDF, ccPDF nebo v profesionálním plně responsivním formátu HTML5 

umožňující vkládání interaktivních prvků (např. testy, audio, video). Samozřejmostí je také 

možnost nastavení autorské ochrany před kopírováním a volným šířením publikací nebo 

nastavení omezení okruhu čtenářů podle studijních programů JU. 

Nespornou výhodou eKnihovny je její kompatibilita s operačními systémy Windows, Android 

i IOS. Pro tyto účely byla vytvořena také mobilní aplikace, která je zdarma ke stažení 

v obchodech Google Play a App Store pod názvem eKnihovna JU. Ačkoliv byl projekt 

pedagogům poprvé představen až v srpnu, do konce roku bylo zveřejněno již 

17 elektronických publikací, které si zobrazilo nebo stáhlo 1 636 uživatelů. 

http://www.citacepro.com/
https://jcu.publi.cz/
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4 Služby a činnost 

4.1 Uživatelé a návštěvnost 

Akademická knihovna  2017 2018 

Počet uživatelů 12 753 12 512 

 

Návštěvnost knihovny je zjišťována pomocí turniketů s evidencí návštěvníků. V roce 2018 

knihovnu navštívilo 137 733 čtenářů. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty osoby, které navštívili 

pouze vestibul AK JU, akademický klub, prodejnu skript a kavárnu. Součástí statistiky nejsou 

ani čtenáři, kteří navštívili některou z poboček AK (studovna Vltava, studovna Dukelská, 

knihovna FROV). Knihovna byla v roce 2018 v provozu 272 dní. Průměrná denní návštěvnost 

tak byla 506 čtenářů. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána 3. 1. 2018 (1462 osob). 

Naopak nejnižší návštěvnost připadla na 22. 12. 2018, tedy sobotu před Štědrým dnem 

(16 osob). 

Akademická knihovna 2018 
Dnů 

provozu 
Průměrný denní 
počet návštěv 

Návštěvnost 137 733 272 506 

4.2 Výpůjční služby 

4.2.1 Počet výpůjček 

AK JU eviduje všechna knihovnou registrovaná a evidovaná absenční půjčení knihovních 

jednotek (mimo knihovnu) včetně prolongací (prodloužení výpůjčky). Výpůjčkou se rozumí 

půjčení jedné knihovní jednotky jednomu čtenáři. Do výpůjček se nezapočítává půjčování 

dokumentů pouze do studovny, tzv. prezenční výpůjčka. Ty neprocházejí evidencí. 

Akademická knihovna 2018 

Počet prvních výpůjček 62 975 

Počet prodloužení 80 429 

Počet absenčních 
výpůjček celkem 

143 404 

Ve výše uvedeném počtu výpůjček nejsou uvedeny absenční výpůjčky realizované 

v Knihovně J. P. Ondoka (Teologická fakulta). Ta v roce 2018 poskytla 29 920 výpůjček. 

„Kniha je most od 

zvířete k člověku. 

Číst znamená 

polidšťovat se.“ 

Arnošt Lustig 
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4.2.2 Samoobslužné výpůjčky a vracení 

AK JU disponuje přístrojem pro samoobslužné půjčování, které je umístěno v prvním patře 

a je přístupné v provozní době knihovny, a zařízením pro samoobslužné vracení knih, které 

je přístupné non-stop. V roce 2018 bylo pomocí těchto zařízení realizováno 14 189 výpůjček 

a 5 043 vrácení. 

4.3 Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 

Akademická knihovna v roce 2018 pro své čtenáře realizovala 580 požadavků na vypůjčení 

knih z jiných knihoven z České republiky i ze zahraničí a zajistila 299 kopií článků z časopisů 

a kapitol knih.  

Naopak partnerským knihovnám v České republice i v zahraničí, většinou ze Slovenska jsme 

z našeho fondu zapůjčili 233 knih a zhotovili 234 kopií různých dokumentů. 

Tato služba je pro studenty, pedagogy, zaměstnance JU a AV ČR bezplatná. Veřejnost hradí 

70 Kč. Zažádat o službu MVS je možné po přihlášení do konta čtenáře prostřednictvím 

formuláře v online katalogu AK JU.  

Příchozí 
knihy 

Příchozí kopie 
dokumentů 

Odchozí 
knihy 

Odchozí kopie 
dokumentů 

580 299 233 234 

4.4 Školení, výuka, odborné praxe 

Pracovníci AK JU zajišťují informační hodiny pro studenty 1. ročníků JU, kde jsou seznámeni 

zejména se službami knihovny, orientací v knižním fondu a se základními možnostmi 

elektronických informačních zdrojů. 

AK JU se dále podílí na výuce studentů, kteří pracují na bakalářských nebo diplomových 

pracích. Tato školení jsou zaměřena na rešeršní činnost, podrobnější orientaci a využití 

elektronických informačních zdrojů a v neposlední řadě na pravidla citování ve vědeckých 

pracích. Tyto semináře jsou vždy tzv. šité na míru jednotlivým fakultám a oborům podle jejich 

potřeb a zadání. 
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Statistika přednášek a exkurzí v roce 2018 pořádaných AK JU: 

 

 

Akademická knihovna dále v roce 2018 pokračovala ve spolupráci s několika středními 

školami v Jihočeském kraji, pro které pořádá přednášky o práci s odbornými informacemi, 

dále zorganizovala odbornou praxi pro 2 studenty Střední školy obchodu, řemesel a služeb 

v Táboře, která připravuje mj. i budoucí pracovníky v oboru knihovnictví. 

Na základě smlouvy o spolupráci poskytovala AK JU v průběhu celého roku několika klientům 

centra ARPIDA možnost pravidelné pracovní aktivity s cílem podpořit zdokonalování 

základních pracovních návyků osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 

postižení. 

4.5 Ostatní služby 

Mezi další činnosti a služby knihovny patří např. rešeršní činnost vykonávaná na základě 

poptávky pedagogů a vědeckých pracovníků. V loňském roce knihovna vypracovala 6 rešerší 

a bibliografií. 

Součástí vybavení AK JU je také Klub Akademické knihovny. Jde o místnost vybavenou 

nejmodernější audiovizuální technikou, která slouží pro vzdělávací i kulturní akce 

organizované nejen knihovnou, ale všemi součástmi JU a partnerskými organizacemi. 

Ve vestibulu AK JU se dále nachází prodejna skript, šatna, kavárna, automat SafeQ, který 

slouží k dobíjení kreditu na tisk a kopírování, a automat na prodej špuntů do uší. Kromě toho 

si lze v knihovně zdarma zapůjčit počítačovou myš, klávesnici a sluchátka. 

Nezastupitelnou službou knihovny je kopírování a tisk. 

V AK AK se nachází celkem 7 multifunkčních 

samoobslužných barevných tiskáren Konica Minolta, 

které umožňují automaticky oboustranný tisk až do 

formátu A3 a oboustranné automatické skenování. 

Školení 
a přednášky 

Počet účastníků Exkurze Počet účastníků 

40 806 14 478 

„Bojte se člověka, 

který přečetl jen 

jednu knihu!“ 

Denis Diderot 
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4.6 Různé 

4.6.1 Bazilova knihovna 

AK JU pro oddělení dějin umění Ústavu věd o umění a kultury Filozofické fakulty Jihočeské 

univerzity zpracovala v roce 2018 kolekci vzácných knih z dějin výtvarného umění. Jde o část 

soukromé knihovny vídeňského právníka dr. Rudolfa Bazila, kterou získalo Oddělení dějin 

umění darem z jeho pozůstalosti. Sbírka byla roztříděna do několika skupin a jako celek byla 

umístěna v prvním patře u tiskáren. Zpracování proběhlo za spolupráce a podle požadavků 

Mgr. Hynka Látala, Ph.D., a doc. PhDr. Michala Šroňka, CSc. 

4.6.2 Bavorská literatura 

Pro Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty Jihočeské 

univerzity jsme přijali a zaevidovali dar z Německa, odbornou literaturu k německé lingvistice, 

literatuře, reáliím a multilingualismu. Vznikla tak skupina Bavorská literatura, která byla 

uložena samostatně v badatelně v 1. patře AK JU v sousedství knihovny DAAD. 

4.6.3 Obsahová revize fondu 

V roce 2018 jsme dokončili přibližně dva roky trvající revizi zařazení knih z knihovního fondu 

do předmětových skupin (Konspektu). Přesunovali jsme knihy do více odpovídajících skupin 

a jednotlivé skupiny jsme se snažili lépe profilovat. V některých případech došlo i k vytvoření 

nových třídníků. Tato revize také vedla k vytvoření nového, podrobnějšího plánu volného 

výběru. 

4.6.4 Obsahová revize beletrie 

Během prázdninového provozu byla zcela přestavěna beletristická literatura. Část méně 

půjčované beletrie byla přesunuta do skladu a ve volném výběru zůstala novější a žádanější 

literatura. Dále jsme vyčlenili cizojazyčnou beletrii a rozdělili ji podle jednotlivých jazyků. Na 

samostatném regálu stojí také knihy v dvojjazyčném vydání. 

4.6.5 Tematické výstavky knih 

V roce 2018 jsme nově zavedli nabídkové výstavky knih. Knihy v každé výstavce spojuje 

vybrané aktuální téma a upozorňuje na něj upoutávka na stojanu. Výstavka se obměňuje 
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přibližně po měsíci. Cílem je upozornit na knihy, které by naši uživatelé ve fondu třeba 

nehledali. Již jsme realizovali výstavy na téma cestování – tipy na výlety; příroda a co kolem 

nás roste a kvete; houby; poezie; vánoce – tradice, zvyky a výzdoba; pohádky pro vánoční 

pohodu. V budoucnu plánujeme nabízet knihy jak beletristické, tak i odborné. Zájem o knihy 

z výstav předčil naše očekávání. 

4.6.6 Knižní záložky 

V loňském roce jsme začali zdarma distribuovat tematické knižní záložky, které se vážou 

k určité události nebo ročnímu období. V roce 2018 jsme tedy realizovali záložky velikonoční, 

podzimní a vánoční. I v tomto případě zájem předčil naše očekávání a záložky jsme museli 

opakovaně dotisknout. 

4.6.7 Srdce za knihu 

Ve dnech 14. 11. až 22. 12. 2018 AK JU uspořádala první ročník 

dobročinné sbírky Srdce za knihu. Od 14. listopadu mohl každý 

přinést použité knihy do AK JU a darovat je pro dobrou věc. Od 

26. listopadu bylo možné takto darované knihy zakoupit za 

symbolickou cenu 50 Kč. Celý výtěžek sbírky byl věnován dětem 

a mladistvým s tělesným postižením, seniorům a opuštěným 

zvířatům, konkrétně centru ARPIDA, Domovu pro seniory Máj 

České Budějovice a Útulku pro opuštěná a handicapovaná zvířata 

České Budějovice. 

Během sbírky lidé darovali více než 2 400 knih. Do prodeje bylo postupně zařazeno 2 050 

z nich. Díky prodeji 991 knihy se podařilo vybrat 49 793 Kč. Již nyní přemýšlíme, jak sbírku 

ještě vylepšit pro příští ročník. Rádi bychom také zapojili další instituce napříč Českou 

republikou tak, aby pomoc byla co největší. 

4.6.8 Půjčování deštníků 

AK JU zavedla v roce 2018 novou službu, půjčování deštníků. Za nepříznivého počasí si tak 

čtenáři mohou u Infopultu v přízemí AK JU zdarma po předložení čtenářského nebo 

studentského průkazu až na jeden týden zapůjčit deštník. K dispozici je 10 kvalitních deštníků, 

přičemž jejich počet se bude pravděpodobně v budoucnu pro velký zájem o tuto službu dále 

zvyšovat.  
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4.6.9 Nové IT vybavení 

V průběhu letního prázdninového provozu jsme s pomocí dotace 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vybavili dvě 

místnosti novou audiovizuální technikou. Součástí nového vybavení 

jsou nejmodernější dotykové velkoformátové zobrazovací jednotky 

s úhlopříčkou 218 mm, které poskytují daleko kvalitnější obraz než 

předchozí technologie. Nově si tak přednášející i studenti mohou užít 

rozlišení 4K, kontrast 5 000:1 a jas 360 cd/m². 

Kromě výše uvedených jednotek byly v PC učebně v 1. patře AK JU nainstalovány 

3 doplňkové zobrazovací jednotky s úhlopříčkou 140 mm. Tyto jednotky byly umístěny na 

bočních stěnách učebny tak, aby i posluchači v zadních řadách dokonale viděli na 

prezentované informace. 

V roce 2018 jsme návštěvníkům knihovny zpřístupnili dva knižní A3 skenery. Jejich výhodou 

je možnost tzv. bezokrajového skenování, které je šetrné ke snímaným dokumentům a neničí 

vazbu knih. 

V prostoru volného výběru bylo v létě nainstalováno 20 nových PC s moderními procesory 

a SSD disky. Počítače jsou návštěvníkům AK JU volně k dispozici. Součástí výměny byla také 

instalace nových Full HD monitorů s úhlopříčkou 24 palců. AK JU disponuje celkově více než 

100 PC stanic, které jsou volně přístupné uživatelům knihovny. Samozřejmostí je také 

připojení Wi-Fi, které je zdarma. 

Novinky v podobě skeneru Plustek OpticBook A300 Plus, který dovoluje skenovat do formátu 

A3 a je určen zejména pro  vyřizování požadavků na zaslání kopií dokumentů, se dočkala 

také pobočka umístěna v budově Zdravotně sociální fakulty na sídlišti Vltava. Skener mohou 

využívat také studenti a všichni uživatelé knihovny zdarma. 

4.6.10 Skupinová studovna 

V dubnu roku 2018 jsme ve 2. patře AK JU zahájili provoz nové skupinové studovny. Jde 

o uzavřenou místnost vybavenou čtyřmi velkoformátovými obrazovkami. Studenti ji mohou 

volně využívat pro týmovou práci. K obrazovkám si mohou připojit vlastní notebooky 

a společně pracovat na různých projektech. 
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4.6.11 Sledování spokojenosti uživatelů AK JU 

AK JU průběžně sleduje potřeby a spokojenost svých uživatelů. Nejčastěji jsou tyto aktivity 

zaměřený na studenty, kteří tvoří největší skupinu uživatelů knihovny. Neméně důležité je 

sledování spokojenosti a zjišťování potřeb pedagogů, vědeckých pracovníků a dalších 

zaměstnanců JU. 

Také v roce 2018 proběhl rozsáhlý průzkum, a to ve spolupráci s marketingovým oddělením 

JU. Respondenty průzkumu byly studenti prvních ročníků bakalářských oborů napříč 

fakultami. Dotazníky vyplnilo celkem 341 studentů. Výsledky odhalily řadu užitečných 

poznatků. Např. potvrdily, že nejvíc informací o AK JU studenti získávají pochopitelně na 

internetových stránkách knihovny, naopak nejméně z tištěných materiálů a z kurzů, resp. 

přednášek. Proto AK JU zintenzivnila a zvýšila počet kurzů s názvem Infohodina AK a vydala 

novou moderní dvojjazyčnou brožuru. Průzkum byl z velké části zaměřen na využívání 

jednotlivých služeb, které AK JU poskytuje, jejich přínos při studiu a na spokojenost s jejich 

kvalitou. Potěšilo nás, že studenti žádnou z našich služeb neoznačili za neužitečnou nebo 

nekvalitní. 

4.6.12 Vzdělávací a kulturní akce 

V průběhu roku 2018 knihovna kromě výše uvedených činností organizovala nebo se podílela 

na celé řadě vzdělávacích a kulturních akcí. Mezi nimi můžeme jmenovat např.: 

 1. – 29. 6 2018 Vzdělávací soutěž "O PRAVDU?“ 

 8. 6. – 28. 7. 2018 Výstava „Einmischung erwünscht!“ / „Vměšovat se je žádoucí!“ 

 2. 10. a 9. 10. 2018 Burza učebnic v AK JU 

 17. – 18. 10. 2018 Výstava zahraniční odborné literatury nakladatelství 

  SLOVART-G.T.G, s.r.o. 

 17. 10. – 2. 11. 2018 Výstava kreseb talentované Moniky Vojtové 

 22. – 26. 10. 2018 Open Access Week 

 6. – 20. 11. 2018 Výstava ZROD ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ 

 13. – 16. 11. 2018 Týden vzdělávání dospělých 
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5 Vzdělávání zaměstnanců 

S cílem soustavného zkvalitňování služeb Akademické knihovny a zvyšování kvalifikace, se 

naši zaměstnanci každoročně zúčastňují řady konferencí, školení a kurzů. V roce 2018 to byly 

následující: 

 30. 1. 2018 Praha Školení Aleph – akviziční modul 

 22. 2. 2018 Č. Budějovice Samoobslužná zařízení v knihovně 

 25. 4. 2018 Č. Budějovice Školení BOZP 

 3. 5. 2018 Pardubice Pedagogické vzdělávání učících knihovníků 

 16. 5. 2018 Praha Seminář pro vedoucí knihoven a Střediska  

  vědeckých informací ústavů AV ČR 

 21. – 22. 5. 2018 Špindlerův mlýn Konference EUNIS-CZ: Knihovní informační 

  systémy a jejich začlenění do IS 

 23. 5. 2018 Č. Budějovice Školení první pomoci 

 28. – 30. 5. 2018 Praha Konference Inforum 2018 

 5. 5. 2018 Č. Budějovice Školení Digitální knihovna JVK 

 10. 6. a 12. 6. 2018 Bořetice KAM 2018 – Knihovnická akademie 

  pro manažery 

 13. 6. a 20. 6. 2018 Č. Budějovice Elektronické knihy 

 20. 6. 2018 Č. Budějovice Školení E-knihy a jejich využití 

 25. 6. 2018 Praha Setkání zástupců členských institucí projektu  

  CzechELib s představiteli vedení projektu 

 6. 9. 2018 Praha IVIG - Seminář Lektorské dovednosti 

  pro knihovníky 

 21. 9. 2018 Praha Exkurze do knihovny NTK a ČVUT v Praze 

  Exkurze do knihovny PřF UK Praha 

 4. 10. 2018 Praha Workshop: ERM systém a statistiky využívání  

  elektronických informačních zdrojů 

 16. 10. 2018 Č. Budějovice Seminář k projektu Obalkyknih.cz 

  (program pro skenování obsahů a obálek knih) 

 30. – 31. 10. 2018 Plzeň Bibliotheca academica 2018 (Výroční  

  konference Asociace knihoven Vysokých škol) 

 15. 11. 2018 Praha Seminář lokálních supervizorů – Autority NK 

 21. – 22. 11. 2018 Brno Seminář Metodika tvorby intraportálu 

 26. 11. 2018 Praha Seminář Souborného katalogu NK ČR 
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6 Kontakty 

Kontakt: +420 389 03 XXXX 

Oddělení Jméno Tel. E-mail 

ředitelka knihovny Vorlová Helena, Ing.  vorlova@lib.jcu.cz 

Infopult AK   6666   

Výpůjčky 1. patro AK   6655 pujcovna@lib.jcu.cz 

Výpůjčky 2. patro AK   6656 pujcovna@lib.jcu.cz 

Studovna Dukelská    cedikovai@lib.jcu.cz 

Studovna Vltava   7799 knihovna@zsf.jcu.cz 

      

akvizice Heřmanská Dagmar, Mgr. 6621 dhermanska@lib.jcu.cz 

  Nýdlová Miroslava 6620 mnydl@lib.jcu.cz 

sekretariát Avramová Radka, Mgr. 6601 avramova@lib.jcu.cz 

evidence časopisů Jarathová Olga 6628 jarathova@lib.jcu.cz 

inf. vzdělávání Sarauerová Jana, Mgr. 6617 sarauerova@lib.jcu.cz 

inf. vzdělávání, správa 
EIZ, eKnihovna 

Vorel František, Mgr. 6624 vorel@lib.jcu.cz 

IT technik Sedlák Filip 6607 sedlakf@lib.jcu.cz 

katalogizace Douleová Olga, Mgr. 6614 douleova@lib.jcu.cz 

  Honnerová Jana, Bc. 6619 honnerova@lib.jcu.cz 

  Jurčová Martina, Mgr.  jurcova@lib.jcu.cz 

  Řeháčková Pavlína, Bc. 6627 rehackov@lib.jcu.cz 

  Suková Marie, Ing. 6618 sukova@lib.jcu.cz 

knihovna FROV Lučivňáková Dana, Mgr. 4735 lucivnak@lib.jcu.cz 

metodička EIZ Landová Helena, PhDr. 6600 landovah@lib.jcu.cz 

MVS Treybalová Irena, PhDr. 6610 treybalova@lib.jcu.cz  

  Turečková Eva 6611 tureckov@lib.jcu.cz 

prodej skript Brázdová Ivana, Ing. 6667 prodejna.skript@jcu.cz 

sklad Havlová Marie 6681 havlovam@lib.jcu.cz 

správa systémů Hanák Martin, Mgr. 6606 hanakm@lib.jcu.cz 

studovna Dukelská Čedíková Ivana, Mgr.  cedikovai@lib.jcu.cz 

studovna Vltava Balounová Marie 7799 balounova@lib.jcu.cz  

  Svobodová Marie 7799 svobom01@lib.jcu.cz 

systémová knihovnice Kubíková Jana, Mgr. 6625 kubikova@lib.jcu.cz 
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šatna Malíková Věra 6682 malikova@lib.jcu.cz 

výpůjční služby Budínská Kateřina, Bc. 6657 kbudinska@lib.jcu.cz 

  Drozdková Vlasta 6623 drozdko@lib.jcu.cz 

  Kratochvílová Renata, Ing. 6657 rkratoch@lib.jcu.cz 

  Křížová Martina, Mgr. 6657 krizovam@lib.jcu.cz 

  Moučková Eva 6622 mouckova@lib.jcu.cz 

  Pokorná Pavla 6657 pokornap@lib.jcu.cz 

  Sudová Radka 6657 sudova@lib.jcu.cz 

  Škodová Irena 6657 skodova@lib.jcu.cz 

  Tupá Martina 6655 tupa@lib.jcu.cz 

Bufet   4022  

Šatna   6682  
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