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ÚVOD     
Úkolem vysokoškolské knihovny je zajistit informační zázemí studijních programů, vědy, 
výzkumu a vývoje na vysoké škole. Proto se v takové knihovně zpracovává, uchovává 
a zpřístupňuje knihovní a informační fond složený především z odborných vědeckých 
dokumentů. Vysokoškolská knihovna zajišťuje rovný přístup ke knihovnickým a informačním 
službám nejen interním zaměstnancům a studentům, studujícím Univerzity třetího věku, ale 
i externím uživatelům, např. studentům jiných fakult Univerzity Karlovy, pracovníkům 
odborných vědeckých ústavů, studentům středních škol apod. 

V souvislosti se současným trendem v knihovnictví a informačních vědách se přesouvá těžiště 
knihovních a informačních služeb směrem k elektronickým informačním službám. Množství 
vydaných a zpřístupněných elektronických zdrojů, obzvláště online titulů periodik, velmi 
rychle roste a odsouvá význam tištěných děl do pozadí. Přesto lze očekávat, že si knihovny 
zachovají svůj neopominutelný význam i v budoucnosti. 

Ve dnech 22. března až 30. března 2007 se ve vstupní hale Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze konala výstava v rámci celostátní akce Březen - měsíc internetu pod názvem  
Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK v Praze - Historie, 
současnost a budoucnost.  Jejím cílem bylo pomoci běžnému uživateli orientovat se 
v poměrně složité struktuře fakultních knihoven,  ve velkém množství elektronických 
informačních zdrojů dostupných na fakultě a přiblížit jim poskytované služby knihoven. 
Stejný cíl si klade i tato publikace. 
 
Alena Balvínová 
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1. Organizační struktura knihoven na Přírodovědecké fakultě 
Knihovní fondy Přírodovědecké fakulty jsou umístěny v dílčích oborových knihovnách. Dílčí 
knihovny bývají knihovnami dílčího organizačního útvaru instituce. Na Přírodovědecké 
fakultě UK jsou to sekce, případně i další složky fakulty (ústavy, katedry). Dílčí knihovny 
organizačně i personálně spadají pod jednotlivé sekce fakulty a své činnosti vykonávají pod 
metodickým vedením Střediska vědeckých informací (dále SVI). SVI spadá do působnosti 
proděkana pověřeného řízením SVI a dále pod koordinační vedení Ústřední knihovny 
Univerzity Karlovy. K podpoře i kontrole činnosti SVI a knihoven byla děkanem fakulty 
zřízena Knihovní rada. 

Současné uspořádání knihoven na Přírodovědecké fakultě UK je znázorněno grafem. 

Organizační struktura knihoven na PřF UK Praze 

 
Organizační struktura knihoven na PřF UK je poměrně složitá a je dána historickým vývojem. 
Existuje devět tzv. dílčích knihoven, z nichž pět je sekčních (oborových) knihoven, které 
získávají, zpracovávají a zpřístupňují dokumenty se zaměřením na specifický obor. Některé 
z oborových knihoven se dále člení. Např. Oborová knihovna biologie se člení na pět dílčích 
knihoven, vzniklých z původních knihoven katedrálních, se samostatnými katalogizačními 
a výpůjčními činnostmi a vyčleněným samostatným knihovnickým personálem. 
K biologickým knihovnám patří i menší katedrální knihovna – Knihovna učitelství a 
didaktiky biologie.  

V případě chemie vedle Oborové knihovny chemie zůstaly katedrální knihovny zachovány 
a knihovnické činnosti tam vlastně provádějí vědeckopedagogičtí odborníci vedle své odborné 
činnosti.  

Nelze opominout zcela samostatně fungující knihovnu a čítárnu časopisů na pracovišti Centra 
informačních technologií (CIT), která vznikla z původní sbírky literatury pro další vzdělávání 
pracovníků vlastního pracoviště postupným rozšiřováním a posléze zpřístupněním odborné 
technické literatury fakultní veřejnosti.  

Kontaktní údaje pro jednotlivé knihovny PřF UK jsou uvedeny v příloze č. 1 včetně dalších 
informací. Statistické údaje týkající se knihoven jsou uvedeny v kapitolách týkajících se 
jednotlivých knihoven. Jejich souhrn je uveden v příloze č.2.  
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2. Historie knihoven Přírodovědecké fakulty 

2.1. Mezníky z univerzitní a fakultní historie důležité pro vznik knihoven  
Vznik a rozvoj knihoven je pevně spjat s historií vzniku Přírodovědecké fakulty a s rozvojem 
vědeckých oborů, které se na Přírodovědecké fakultě studují. Jejich kořeny sahají mnohem 
dále do minulosti před rok 1920, ve kterém Přírodovědecká fakulta jako taková vznikla. Do 
skladby knihovního fondu se jak po stránce jazykové tak i po stránce obsahové promítá 
historický vývoj celé Univerzity Karlovy. 

Níže jsou přehledně uvedeny pouze nejdůležitější mezníky v historii univerzity, které souvisí 
se samotnou Přírodovědeckou fakultou. V dalším textu je podrobněji pojednáno o historii 
jednotlivých přírodovědných oborů ve spojitosti se samotnými knihovnami. 

1348 – Založení pražské univerzity. Tato nejstarší univerzita ve střední Evropě měla čtyři 
fakulty – fakultu lékařskou, právnickou, teologickou a fakultu svobodných umění (později 
filozofickou fakultu). Významnou budovou v životě univerzity byla Karlova kolej v Karolinu 
na Ovocném trhu. 
1556 – s příchodem Jezuitů vznikaly další akademické prostory v Klementinu.  
1654 – Vytvoření Karlo-Ferdinandovy university spojením Karolina a Klementina. Studium 
probíhalo též na čtyřech fakultách.  
1750 – Přírodní vědy se začaly přednášet na filosofické fakultě. 
1781 – Němčina byla zavedena jako vyučující jazyk.  
1848 – Reformy na pražské univerzitě. Zavedení povinného vysokoškolského vzdělání 
středoškolských profesorů, umožněno zřizování soukromých docentur. Převedení studia 
chemie, farmacie a speciálního přírodopisu z lékařské fakulty na filosofickou. Bylo umožněno 
přednášet i česky. 
1849 – Zavedení státních závěrečných a rigorózních zkoušek.  
1882 – Rozdělení Karlo-Ferdinandovy university na českou a německou s názvy „Česká 
universita Karlo-Ferdinandova“ a „Německá universita Karlo-Ferdinandova“. Česká 
universita měla 4 fakulty – teologickou, právnickou, lékařskou a filosofickou. Přírodní vědy 
se studovaly na filosofické a lékařské fakultě. Postupně vznikaly jednotlivé ústavy 
specializované na určitý přírodovědný obor. 
1897-1900 – Výstavba budov pro botanické ústavy obou univerzit, české v Benátské ulici 
a německé ve Viničné ulici. 
1903-1905 – Výstavba budovy Chemického ústavu české univerzity v Hlavově ul. č. 2030. 
1911-1913 – Stavba západního křídla budovy geologických a geografických pracovišť na 
Albertově.  
1911-1919 – Výstavba budovy Chemického ústavu německé univerzity v Hlavově ul. č. 2040 
– dnešní ČVUT. 
1920 – Česká univerzita dostala název Universita Karlova.  

Vládním nařízením byla ustanovena Přírodovědecká fakulta. Fakulta získala v té době 
dostavěnou část budovy na Albertově. Studovaly se zde přírodní vědy včetně 
matematiky a farmacie. Úkolem bylo především vychovávat středoškolské pedagogy. 
Vznikl větší počet ústavů. 

1924-1926 – Dostavba východní části budovy Albertov. 
30. léta 20. stol. – Hospodářská krize. 
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1939 – Přičlenění německé části univerzity pod názvem Deutsche Karlsuniversität Prag 
k Německu. 
1939 – 1945 – Druhá světová válka – uzavření vysokých škol. 
1945 a dále – Obnovení činnosti vysokých škol a rozvoj vědeckovýzkumné práce. 
1950 – Sloučení příbuzných vědních ústavů a vznik kateder. 
1952 – Rozdělení přírodovědecké fakulty na tři fakulty: matematicko-fyzikální, geologicko-
geografickou a biologickou. 
1959 – Sloučení fakulty geologicko-geografické a biologické se studiem chemických oborů. 
1969 – Založení farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 
1981 – Založení katedry Ochrany životního prostředí a krajinné ekologie. 
1990 – Vydání zákona o vysokých školách. Ten podporuje rozvoj vědy a výzkumu na 
vysokých školách. 
1991 – Založení Ústavu pro životní prostředí. 
1996 – Založení Střediska vědeckých informací. 

2.2. Historický vývoj knihovního fondu Přírodovědecké fakulty 

2.2.1. Monografický a časopisecký fond v knihovnách 
Knihovní fond Přírodovědecké fakulty UK v Praze má prvopočátky již v době Karlo-
Ferdinandovy university, a to ještě před jejím rozdělením na českou a německou. Původní 
ústavy s sebou přenesly do nově vznikající Přírodovědecké fakulty v r. 1920 současně i svoje 
knihovny.  

Fakulta od svého vzniku prošla četnými reorganizacemi, které zapříčinily velké přesuny 
knihovních fondů včetně slučování a rozdělování knihoven. Proto jsou mnohé starší knihy 
označeny i několika razítky různých ústavů i dalších institucí. Po sloučení čtyř vědeckých 
oborů na Přírodovědecké fakultě (geologie, geografie, biologie a chemie) v roce 1959 se na 
čas ustálilo rozmístění knihovního fondu v jednotlivých knihovnách. Se vznikem Ústavu pro 
životní prostředí a jeho knihovny v roce 1991 došlo k dalším významnějším přesunům větších 
částí knihovních fondů do této nově vzniklé knihovny.  

Velká část knihovního fondu byla tvořena dary univerzitních profesorů, nákupy jejich 
knižních sbírek, případně dary z jejich pozůstalosti. Knihovní fondy byly průběžně 
doplňovány v souladu s vědeckým a studijním programem jednotlivých vědeckých oborů. 
V současné době jsou doplňovány především formou nákupu. Nákup knih a dalších 
informačních zdrojů na knižním a informačním trhu je realizován na základě návrhů 
odborných pracovišť fakulty, případně po konzultaci s Knihovní radou. K nákupu jsou 
využívány finanční prostředky z rozpočtu fakulty i z grantů získaných aktivitou pracovišť 
fakulty. 

Dalšími zdroji jsou dary a výměna publikací s tuzemskými i zahraničními univerzitami, 
vědeckými institucemi a dalšími výměnnými partnery. Jedná se především o výměnu titulů, 
které PřF UK vydává - Acta Universitatis Carolinae, řady Biologica, Environmentalica, 
Geographica, Geologica.  

Skladba knihovního fondu obsahově kopírovala i politický vývoj – za socialismu byla 
zastoupena literatura pro společenskovědní předměty jako vědecký komunismus, politická 
ekonomie apod., dále též některé publikace ovlivněné zásahy komunistické ideologie do 
rozvoje vědy. Část těchto titulů byla vyřazena při odpisech.  
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Část knihovního fondu byla zničena za okupace. V době hospodářské krize nákup nových 
knih stagnoval. Nedostatek místa a zastaralost knihovního fondu vzhledem k pokrokům vědy 
vyvolává nutnost provádět obsahové prověrky, vyřazování, případně přesuny zastaralých 
titulů do depozitářů.  

Historický vývoj měl vedle obsahové stránky značný vliv též na jazykovou skladbu 
knihovního fondu. Značná část fondu z doby německé univerzity je v jazyce německém 
a latinském, v menší míře francouzském. Porevoluční období socialismu přineslo velké 
množství rusky psané sovětské literatury. Přínosné pro vědu byly v té době ruské překlady 
anglických a amerických autorů, jelikož původní díla byla v naší republice nedostupná. 
Anglicky psaná vědecká literatura se dostává do knihoven ve větším množství díky nákupům 
v 80. letech 20. století, kdy se na fakultě konaly kursy UNESCO, a dále v 90. letech 20. století 
díky sponzorským darům. 

Vědeckovýzkumná i pedagogicko-výchovná práce na fakultě prožívala po roce 1989 značný 
rozmach a nastal hlad po informacích. Rozvoj výzkumu a výuky vyžadoval zajistit dostupnost 
kvalitní zahraniční vědecké literatury. Knihovní fond byl doplňován nejen nákupem knih z 
rozpočtu fakulty, ale též díky finančním příspěvkům z projektů pro podporu vědy a výzkumu 
a díky sponzorským darům a zásilkám knih ze zahraničí. Např. z USA byly vypravovány 
lodní zásilky knih (s více či méně kvalitními publikacemi).  

Výše finančních prostředků věnovaných na nákup informačních zdrojů fakulty průběžně 
stoupala. V posledních letech se otevřel trh s elektronickými informačními zdroji. Pracovníci 
fakulty i studenti mají k dispozici díky fakultní počítačové síti nepřeberné množství 
vědeckých poznatků z elektronických databází a plnotextových elektronických časopisů. 

2.2.2. Absolventské vysokoškolské práce v knihovnách 
Absolventské vysokoškolské práce jsou dokladem o kvalitě vzdělání absolventa. Sledují trend 
vývoje vědy a výzkumu na vysoké škole a jeho sepjetí s praxí. Současně svědčí o účasti 
studentů na výzkumu a vývoji. Odevzdání vysokoškolských prací je předepsáno 
vysokoškolskými zkušebním předpisy, které se historicky vyvíjely a měnily průběžně 
s probíhajícími reorganizacemi studia na vysoké škole.  

Absolventské práce jsou ukládány v příslušné sekční knihovně. Starší práce byly archivovány 
v Archivu UK, posléze se od zasílání do Archivu upustilo. 

S reorganizací studia vědních oborů a s uplatňováním změn zkušebních předpisů  souvisí 
různorodost formy a obsahu absolventských vysokoškolských prácí zpřístupňovaných 
v knihovnách. Historické změny obsahu se týkají vypisovaných a zpracovávaných témat 
vlivem změn zaměření výzkumu na fakultě. Vždy však bylo respektováno, že se jedná o 
samostatné původní práce, vycházející ze soudobé znalosti odborné problematiky.  

V průběhu let se mění typ vysokoškolské práce dle dosažených vědeckých hodností. Počátek 
státních závěrečných a rigorózních zkoušek je datován ke vzniku zkušebního řádu v roce 
1849, v té době však zkoušky nebyly provázeny psaním závěrečné práce. Rigorózní řád 
z roku 1872 stanovil, že podmínkou pro dosažení doktorského titulu bylo předložení vědecké 
disertace. Doktorát se stává vědeckou hodností.  

Cílem výuky na nově vzniklé Přírodovědecké fakultě bylo, stejně jako v předchozích dobách 
na Filosofické fakultě university Karlo-Ferdinandovy, vychovávat především středoškolské 
profesory. Absolventi studia přírodních věd získali titul Středoškolský profesor. Dále zde 
studovali farmaceuti, kterým byl přidělován titul PhMr. (Magister pharmaciae).  
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Pro Přírodovědeckou fakultu byl v červnu 1921 vydán nový rigorózní řád, podle něhož byl 
udělován titul RNDr. (Rerum naturalium doktor). Také tyto rigorózní zkoušky byly rozšířeny 
o vypracování písemné práce. 

Jednu z dalších změn přináší v r. 1930 nový zkušební řád (platný ještě po 2. světové válce). 
Vysokoškolským zákonem z roku 1950 pak byly zavedeny vědecké hodnosti kandidát věd 
a doktor věd. Byla zřízena vědecká aspirantura, byly vypracovávány kandidátské disertační 
práce a doktorské disertační práce a byly udělovány tituly CSc. a DrSc. Od roku 1966 se 
vypracovávaly opět rigorózní práce a byl opět udělován titul RNDr. Během let 1990 až 1998 
nebylo umožněno konání rigorózních zkoušek a udělování titulu RNDr. (dle zákona č. 
172/1990 Sb.), opětovné zavedení umožnil zákon č. 111/1998. Uvedeným změnám 
odpovídají změny typu písemných prací uložených v knihovnách.  

Diplomová práce je součástí státní závěrečné zkoušky. Současný vysokoškolský zákon 
diplomovou práci přímo jako součást státní závěrečné zkoušky nenařizuje, ponechává volnost 
vysoké škole. Na PřF UK se diplomové práce vypracovávají ve všech magisterských oborech.  

Bakalářské práce jsou taktéž součástí státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů. První 
bakalářské obory (demografické) byly na fakultě otevřeny v akademickém roce 1990/91.  

Z novějších předpisů, které přinesly změny, lze jmenovat následující: 

- Dnem 31.12.2001 byl zrušen Zákon č.53/1964 Sb. a Vyhláška České komise pro  
vědecké hodnosti č.64/1977 Sb. o řízení při udělování vědeckých hodností  
a bylo zrušeno udělování titulu CSc. a DrSc.  

- Na základě Vysokoškolského zákona č.172/1990 Sb. bylo zavedeno postgraduální 
studium a  
absolventům byl udělován akademicko-vědecký titul doktor (zkratka Dr.).  

- Vysokoškolský zákon 111/1998 Sb. zavedl doktorské studium a absolventům je 
udělován  
titul doktor (zkratka Ph.D.).  

V neposlední řadě se změny v oblasti vysokoškolských prací týkají změn názvů pracovišť, 
kde byly práce zpracovány. Pracoviště jsou uvedena na titulních listech v samotných 
absolventských pracích a v jejich bibliografických záznamech jsou uvedena v poli tzv. 
korporace. 

V současné době přibývají každoročně do knihoven práce  

- bakalářské – pro ukončení bakalářského studia a získání titulu bakalář (Bc.), 
- diplomové – pro ukončení magisterského studia a získání titulu magistr (Mgr.),  
- rigorózní – lze vypracovat v průběhu postgraduálního studia a získat titul Rerum 

naturalium doctor (RNDr.),  
- disertační práce – pro ukončení doktorského studia a získání titulu doktor (PhD.) 

podle VŠ zákona č.111/1998, 
- habilitační práce – pro ukončení habilitačního řízení a získání titulu docent. 

Nejstarší disertační práce přírodovědných oborů z let 1882-1920 jsou uloženy v Archivu 
Univerzity Karlovy.  Z nejstarších prácí z nově ustanovené Přírodovědecké fakulty jsou 
v Archivu UK uloženy první práce již ze školního roku 1920/1921.  

Mezi nejstarší absolventské práce umístěné v knihovnách PřF patří práce v Knihovně 
botaniky z roku 1919. Další práce pocházejí až z 30. let 20. stol. K nim patří např. práce 
v Knihovně fyziologie rostlin, kde jsou např. disertační práce z období před rokem 1934 
a diplomové páce z roku 1934. V Geologické knihovně  je práce z roku 1938.  
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V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona a novelou autorského zákona (obě novely 
jsou z roku 2006) se změnil postup zveřejňování a zpřístupňování vysokoškolských 
kvalifikačních prací.   

V současné době se již na mnohých vysokých školách odevzdávají elektronické verze 
vysokoškolských kvalifikačních prací. Na PřF proběhlo odevzdávání elektronických prací 
prozatím testovací fází. 

2.3. Historický vývoj jednotlivých oborových knihoven. 
Další text pojednává o vzniku jednotlivých oborových knihoven ve vztahu k příslušným  
přírodovědným oborům a pracovištím, která  přešla z bývalé Karlo-Ferdinandovy university.  

2.3.1. Biologické knihovny 
Biologie na samostatné Přírodovědecké fakultě UK pokračovala ve šlépějích představitelů 
přírodních věd na dřívější Filosofické fakultě. Na konci 19. století byly postaveny botanické 
ústavy oboru univerzit. Ačkoliv ústavy české univerzity nebyly následkem odpírání státní 
dotace v plném provozu,  v roce 1901 se v nich již částečně bádalo. Změnu k lepšímu si 
vyžádala až stávka studentů v říjnu roku 1903. 

Při svém vzniku roku 1920 Přírodovědecká fakulta UK zahrnovala botanický ústav 
v Benátské ulici, botanickou zahradu Na Slupi, ústav pro anatomii a fyziologii rostlin a dále 
zoologický a antropologický ústav. Druhý fakultní zoologický ústav byl založen r. 1925. 
V roce 1927 se spojily ústavy botanický a farmaceuticko-botanický. V roce 1945 vznikl ústav 
pro živočišnou fyziologii a zoologická pracoviště se přestěhovala z ulice Ke Karlovu do 
budovy ve Viničné 7 (1). Vědecko-pedagogické ústavy fungovaly s různými dílčími 
organizačními změnami až do roku 1950, kdy byly zrušeny a přeměněny na katedry.  
Výše zmíněné biologické instituce byly před rokem 1950 vedle pedagogické činnosti činné 
ve výzkumu. Na svoji dobu měly rozsáhlé knihovny. Tyto ústavní knihovny se staly 
základním kamenem dnešních biologických knihoven. V padesátých letech byl knihovní fond 
nově zpracován a byly založeny prvé přírůstkové seznamy. V současné době existuje na 
Přírodovědecké fakultě šest biologických knihoven s různým zaměřením: 

• Knihovna botaniky,  
• Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie,  
• Knihovna zoologie,  
• Knihovna antropologie,   
• Knihovna filosofie,  
• Knihovna didaktiky a učitelství biologie. 

Významný podíl staršího knihovního fondu tvoří vzácné historické tisky, z velké části 
v německém jazyce. Tento vzácný fond je převážně využíván studenty systematické biologie. 
Některé z historických tisků byly digitalizovány a zpřístupněny na Intranetu fakulty.  
Vzhledem k nedostatečné kvalitě technického vybavení (pouze černobílý knižní skener) byly 
digitalizační práce přerušeny. 

V současné době probíhá přestavba biologických knihoven ve Viničné ulici. Prostor ve 
2. podzemním podlaží budovy Viničná 7 (po praktiku fyziologie živočichů) je upravován na 
nový depozitář knihoven biologické sekce. Stavebně bude dokončen v 1. čtvrtletí 2007.  

2.3.1.1. Knihovna botaniky  
Knihovna botaniky je nejrozsáhlejší z biologických knihoven. Její knihovní fond je zaměřen 
převážně na botanický a farmaceuticko-botanický obor. Na konci 19. století byly postaveny 
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botanické ústavy české i německé Karlo-Ferdinandovy univerzity. Budova Benátská 2 je 
původně budovou Botanického ústavu české univerzity z let 1897-98, která byla v letech 
1923-24 rozšířena o jedno křídlo. V přístavbě sídlil ústav farmaceuticko-botanický, který měl 
vlastní knihovnu a herbáře. Oba ústavy (botanický a farmaceuticko-botanický) se spojily 
v roce 1927. Z poválečné doby se v Archivu UK dochovaly informace o knihovnici Zdence 
Pištěkové, která pracovala v knihovně Botanického ústavu od října roku 1946. Až do roku 
1958 pracovala v knihovně sama. 
Základ knihovního fondu je tvořen rozsáhlými dary a nákupy ze soukromých knihoven 
z konce 19. století. Mezi dárce patří profesor medicínské botaniky Vinzenz Franz Kosteletzky 
(1801-1818), knihkupec Fridrich Tempsky (1821-1902), profesor botaniky Viktor Felix 
Schiffner (1862-1944) a lékař J. Ott (1875). Do knihovny byly roku 1892 zakoupeny svazky 
profesora botaniky Morize Heinricha Willkommse (1821-1895) s počtem cca 2200 svazků. 
Převážně se jedná o dary německé odborné literatury z 19.století (např. z taxonomie, flory 
a mykologie), dále o práce v jazyce latinském a francouzském. Pozdější dary pocházejí od 
profesorů botaniky Josefa Velenovského (1876-1931) a Karla Cejpa (1900-1979), jakož i od 
lékárníka Zdeňka F. Klana (1894-1951). 
V současné době má knihovna téměř 102 000 knihovních jednotek, z nichž nové přírůstky 
přibývají díky výměně s partnerskými institucemi v ČR i ve světě a díky nákupům.  

Knihovna přistoupila k postupné retrokatalogizaci svých fondů v automatizovaném 
knihovním systému ALEPH v r. 1998, o rok později se uskutečnila retrokonverze části 
knihovního katalogu financovaná z projektu FRVŠ.  V letech 2005-2006 byla provedena 
systematická retrokonverze lístkového katalogu prostřednictvím technologie RETROKON. 
Díky tomu má knihovna již celý knihovní fond zkatalogizovaný a dostupný v online katalogu. 
Pracovnice knihovny postupně doplňují bibliografické záznamy, vlepují čárové kódy do knih 
a snímají je snímačem do knihovního systému. Veškeré výpůjčky tak již mohou probíhat 
automatizovaně. 

Vybrané statistické údaje z ročního výkazu Knihovny botaniky k 31.12.2006: 

Knihovní fond  Výpůjční služby 

Počet knihovních jednotek celkem 101 908  Počet registrovaných výpůjček 3 786

        v tom: knihy a periodika 99 643  Meziknih. výpůjční služba 26

                    ostatní dokumenty 2 265  Zaměstnanci 
Přírůstky za rok 665  Celkový počet zaměstnanců 2

         v tom: knihy a periodika 610         v tom: se vzděláním VŠ 1

                    ostatní dokumenty 55                     se vzděláním SŠ 1

Úbytky knihovních jednotek za rok 351  Celk. počet přepočtený na prac. úvazky 2

Počet titulů odebíraných periodik 210  Další údaje 

Uživatelé  Počet míst ve studovnách 8

Zaregistrovaní uživatelé  2 752  Počet knih. jednotek ve volném výběru 101 908

3.3.1.2. Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie  
Knihovna je obvykle zkráceně nazývána Knihovna fyziologie rostlin. Sídlí ve Viničné ulici 
č. 5, která  patří mezi nejstarší budovy PřF UK. Původní objekt je datován z roku 1865. Starší 
část fondu knihovny  je tvořena převážně knihovním fondem bývalého Ústavu pro anatomii 
a fyziologii rostlin, který byl založen roku 1899 profesorem botaniky Bohumilem Němcem 
(1873-1966) a prof. Janem Kořínkem (1889-1952).  

Za okupace se z knihovny ztratily téměř všechny ruské knihy a časopisy. Byla zničena 
kartotéka čítající přes 30000 lístků, jež si před válkou vyžádala práce dvou vědeckých 
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pracovníků. Pro knihovnu se teprve musela adaptovat vhodná místnost. Díky práci knihovnice 
J. Horákové-Bláhové se podařilo dosáhnout toho, že již od roku 1945 mohla knihovna sloužit 
nejen členům ústavu a posluchačům, nýbrž i mnoha vědeckým pracovníkům nejrůznějších 
vědeckých pracovišť pražských a mimopražských (1). 

Součástí knihovního fondu se stal fond knihovny mikrobiologického a genetického ústavu, 
který byl založen roku 1947. Nové přírůstky literatury jsou získávány vedle nákupu 
především výměnou.  

Knihovna byla částečně rekonstruována v roce 2003 v souvislosti s rekonstrukcí přilehlé 
posluchárny. Knihovny se dotkne chystaná rekonstrukce biologických knihoven. Z tohoto 
důvodu je probíhající revize knihovního fondu doprovázena systematickou obsahovou 
prověrkou.  

Vybrané statistické údaje z ročního výkazu Knihovny fyziologie rostlin k 31.12.2006: 

Knihovní fond Výpůjční služby 
Počet knihovních jednotek celkem 50 511 Počet registrovaných výpůjček 2 219
        v tom: knihy a periodika 48 773 Meziknih. výpůjční služba 46
                   ostatní dokumenty 1 738 Zaměstnanci  
Přírůstky za rok 200 Celkový počet zaměstnanců 2
        v tom: knihy a periodika 126        v tom: se vzděláním VŠ 0
                    ostatní dokumenty 74                    se vzděláním SŠ 2
Úbytky knihovních jednotek za rok 0 Celk. počet přepočtený na prac.úvazky 2
Počet titulů odebíraných periodik 25 Další údaje  

Uživatelé  Počet míst ve studovnách 1
Zaregistrovaní uživatelé 1 646 Počet knih. jedn. ve volném výběru 0

2.3.1.3. Knihovna zoologie  
Knihovna zoologie byla založena kolem roku 1950 v budově ve Viničné ulici č. 7, kam se po 
2. světové válce přestěhovala zoologická pracoviště z ulice Ke Karlovu. Budova původně 
patřila německé universitě Karlo-Ferdinandově, původní objekt je datován z roku 1898.  

Historický knihovní fond knihovny pochází z knihovního fondu zoologické laboratoře České 
univerzity zřízené v roce 1882 Antonínem Fričem (1832-1913) a z knihovního fondu druhého 
fakultního zoologického ústavu založeného roku 1925. Podstatná část historického 
knihovního fondu pochází z darů ze soukromých sbírek profesorů zoologie Františka 
Vejdovského (1849-1939)  a Aloise Mrázka (1868-1923). Mezi dary patří i stovka vzácných 
tisků, tzv. paleotypů.  

Studovna Knihovny zoologie prošla rekonstrukcí v roce 2005. Přibylo patro se studijními 
místy a počítači a kopírka. Studovna i její veškeré technické vybavení je ve správě biologické 
sekce. V tomtéž roce byly pro Knihovnu zoologie získány finance na projekt zavedení 
radiofrekvenční technologie ochrany knihovního fondu (RFID). Tato technologie umožňuje 
snadnější identifikaci a sledování knihy díky uložení informace do čipu, který je nalepen 
v knize. Celkově tak zjednodušuje manipulaci s knihovním fondem.  

V současné době je prostor po praktiku fyziologie živočichů v 2. podzemním podlaží 
upravován na nový depozitář knihoven biologické sekce. Stavebně má být depozitář 
dokončen v 1. čtvrtletí 2007. Pokud se podaří zajistit další finance, je Knihovna zoologie 
vhodným kandidátem pro instalaci tzv. selfchecku - samoobslužného systému, který 
umožňuje uživatelům půjčování a vracení knih, kontrolu a prolongaci vlastních výpůjček 
samostatně bez asistence personálu knihovny.  
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Vybrané statistické údaje z ročního výkazu Knihovny zoologie k 31.12.2006: 

Knihovní fond   Výpůjční služby  
Počet knihovních jednotek celkem 77 183  Počet registrovaných výpůjček 2 929
        v tom: knihy a periodika 74 068  Meziknih. výpůjční služba 15
                    ostatní dokumenty 3 115  Zaměstnanci   
Přírůstky za rok 638  Celkový počet zaměstnanců 2
        v tom: knihy a periodika 520         v tom: se vzděláním VŠ 2
                    ostatní dokumenty 118                     se vzděláním SŠ 0
Úbytky knihovních jednotek za rok 2  Celk. počet přepočtený na prac. úvazky 2
Počet titulů odebíraných periodik 284  Další údaje   

Uživatelé    Počet míst ve studovnách 55
Zaregistrovaní uživatelé 2 878  Počet knih. jednotek ve volném výběru 0

2.3.1.4. Knihovna antropologie  
Knihovna antropologie patří podle rozsahu svého knihovního fondu mezi menší knihovny. 
Její význam je však obzvláště důležitý, neboť je v současné době v České republice jedinou 
knihovnou svého druhu. Vznik Knihovny antropologie je datován do roku 1911, kdy byl na 
Filosofické fakultě Karlovy Univerzity založen Antropologický ústav prof. Jindřicha 
Matiegka (1862-1941) za pomoci českého antropologa Aleše Hrdličky (1869-1943), 
působícího ve Spojených státech. Po zřízení Přírodovědecké fakulty v roce 1920 založili 
Matiegka a Hrdlička nový antropologický ústav s rozsáhlými sbírkami. Knihovna má své 
knihovní fondy umístěné v místnosti vybavené překrásným historickým nábytkem v zadním 
traktu budovy Viničná 7. Budova byla postavena v roce 1898. 

V době druhé světové války utrpěly ústav i knihovna nenahraditelné ztráty. Po roce 
1945 byl antropologický ústav včetně knihovny opět vybudován, a to za přispění profesora 
Jiřího Malého (1899-1950) a profesora Vojtěcha Fettera (1905-1971). Takto mohla vědecká 
práce Pražské antropologické školy úspěšně pokračovat a katedra slouží jako centrum české 
antropologie.  

Vybrané statistické údaje z ročního výkazu Knihovny antropologie k 31.12.2006: 

Knihovní fond   Výpůjční služby  
Počet knihovních jednotek celkem 21 763  Počet registrovaných výpůjček 601
        v tom: knihy a periodika 21 047  Meziknih. výpůjční služba 3
                    ostatní dokumenty 716  Zaměstnanci   
Přírůstky za rok 126  Celkový počet zaměstnanců 1
        v tom: knihy a periodika 98         v tom: se vzděláním VŠ 1
                    ostatní dokumenty 28                     se vzděláním SŠ 0
Úbytky knihovních jednotek za rok 0  Celk. počet přepočtený na prac. úvazky 0,4
Počet titulů odebíraných periodik 17  Další údaje   

Uživatelé    Počet míst ve studovnách 15
Zaregistrovaní uživatelé  171  Počet knih. jednotek ve volném výběru 0

V Knihovně antropologie byla oproti jiným knihovnám PřF zavedena automatizace do 
knihovnické práce poněkud později. Knihovna se připojila ke spolupráci na budování online 
katalogu UK až v roce 2004. Nová vedoucí knihovny prošla školením katalogizace a postupně 
i dalších modulů knihovnického systému ALEPH. Díky retrokonverzi lístkového katalogu 
metodou RETROKON v letech 2005 až 2006 má knihovna již celý knihovní fond 
zkatalogizovaný a dostupný v online katalogu. Průběžně dochází k doplňování importovaných 
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bibliografických záznamů, vlepování čárových kódů do knih a též k využívání 
automatizovaných výpůjček. 

2.3.1.5. Knihovna katedry učitelství a didaktiky biologie 
Knihovna katedry učitelství a didaktiky biologie je poměrně mladou knihovnou - vznikla 
v roce 1988, kdy došlo k rozdělení katedry didaktik, metodologie a dějin přírodních věd na 
dvě katedry - katedru učitelství a didaktiky biologie a katedru učitelství a didaktiky chemie. 
Knihovna získala základ svého knihovního fondu převedením biologické a pedagogické 
literatury z knihovny zrušené katedry. Svým zaměřením je určena studentům učitelství 
a pedagogům  v rámci celoživotního vzdělávání. Ve svém fondu má cca 5200 svazků. 

 

Vybrané statistické údaje z ročního výkazu  
Knihovny katedry učitelství a didaktiky biologie k 31.12.2006: 

 

Knihovní fond   Výpůjční služby  
Počet knih. jedn. celkem 5212  Počet registrovaných výpůjček 5225
        v tom: knihy a periodika 4951  Meziknih. výpůjční služba 0
                    ostatní dokumenty 261  Zaměstnanci  
Přírůstky za rok 80  Celkový počet zaměstnanců 1
        v tom: knihy a periodika 60         v tom: se vzděláním VŠ 0
                    ostatní dokumenty 20                     se vzděláním SŠ 1
Úbytky knih. jedn. za rok 0  Celk. počet přepočtený na prac. úvazky 0,3
Počet titulů odebíraných periodik 4  Další údaje  

Uživatelé   Počet míst ve studovnách 0
Zaregistrovaní uživatelé  192  Počet knih. jedn. ve volném výběru 0

2.3.1.6. Knihovna filosofie 
Knihovna filosofie byla založena v r. 1922 v rámci „Oddělení pro metodologii a dějiny věd 
přírodních a exaktních“, jehož ředitelem byl profesor Dr. Emanuel Rádl (1873-1942), 
a sloužila svému účelu do roku 1948, vyjma let válečných, kdy byly vysoké školy uzavřeny. 
S nástupem komunistické diktatury se započalo se zaváděním studia směřujícího k pozdější 
povinné výuce marxismu-leninismu a vědeckého komunismu. Základním požadavkem 
Zákona o vysokých školách č. 58/1950 Sb. bylo v souladu s cíli KSČ podřídit vysoké školy 
státnímu dohledu a přijmout novou ideologii. Centrální zřízení zlikvidovalo autonomii 
vysokých škol. Na univerzitě byly ustaveny katedry marxismu-leninismu, které působily až 
do r. 1989. Výuka filosofie byla omezena pouze na filosofii marxistickou v její dogmatické 
podobě, studium ostatních filosofických směrů a přístupů bylo znemožněno a probíhalo pouze 
neoficiálně mimo univerzitní půdu. Knihovna přišla v této době nenávratně o řadu cenných 
titulů a naopak, už jako knihovna katedry marxismu-leninismu, byla zamořena mnohými 
ideologii sloužícími tituly.  

V roce 1990 vznikla pod vedením profesora PhDr. RNDr. Zdeňka Neubauera (1942-) katedra 
filosofie a dějin přírodních věd a navázala tak na slavnou tradici předválečnou. Svou 
badatelskou činností a výukou pokrývá široké spektrum problematiky vzájemných vztahů 
filosofie a přírodních věd. Tím došlo k obnově jejího původního poslání ve smyslu začlenění 
přírodovědeckého poznání do celkového proudu evropské kultury a vzdělanosti. 

Od roku 1990, kdy byla i knihovna zreorganizována a velké množství tendenční literatury 
bylo vyřazeno, knihovna průběžně obohacuje své fondy tituly vycházejícími u nás i 
v zahraničí. Snahou je odebírat a zpřístupňovat veškerou českou produkci filosofické 
literatury vydávanou v současnosti a průběžně doplňovat knihovní fond o starší a méně 
dostupné knihy filosofické i přírodovědné. Vedle knihovny Ústavu filosofie a religionistiky 



 

 15

na Filosofické fakultě UK a knihovny Filosofického ústavu AV ČR patří se svými téměř 
10.000 svazky k nejlépe vybaveným knihovnám v Praze specializovaným na filosofickou 
literaturu, a to i díky nákupu vybraných zahraničních filosofických titulů.  

Jak odpovídá profilu katedry, knihovna obsahuje navíc řadu publikací k obecným otázkám 
vědy, k historii přírodních věd a k teoretické a evoluční biologii. Knihovna tak nabízí širokou 
škálu zahraničních publikací především německé a anglosaské provenience.  

Knihovna filosofie byla společně s katedrou filosofie celkově rekonstruována v roce 2004 
a stala se tak moderní knihovnou s patrem se 4 studijními místy.  V roce 2004 začala používat 
automatizovaný knihovnický systém ALEPH. Díky retrokonverzi lístkového katalogu 
metodou RETROKON v letech 2005-2006 má již celý knihovní fond zkatalogizovaný 
a dostupný v online katalogu. V těchto letech byla provedena též kompletní revize knihovního 
fondu. 

Katedra filosofie a dějin přírodních věd patří od r. 2006 mezi katedry biologické sekce. Proto 
se i Knihovna filosofie řadí mezi biologické knihovny. 

Vybrané statistické údaje z ročního výkazu Knihovny filosofie k 31.12.2006: 

Knihovní fond  Výpůjční služby  
Počet knihovních jednotek celkem 9 334 Počet registrovaných výpůjček 661
        v tom: knihy a periodika 9 304 Meziknih. výpůjční služba 46
                    ostatní dokumenty 30 Zaměstnanci   
Přírůstky za rok 298 Celkový počet zaměstnanců 1
        v tom: knihy a periodika 298        v tom: se vzděláním VŠ 1
                    ostatní dokumenty 0                    se vzděláním SŠ 0
Úbytky knihovních jednotek za rok 9 038 Celk. počet přepočtený na prac. úvazky 0,5
Počet titulů odebíraných periodik 10 Další údaje   

Uživatelé   Počet míst ve studovnách 4
Zaregistrovaní uživatelé  3 137 Počet knih. jednotek ve volném výběru 9 304

2.3.2. Geografická knihovna  
Geografie se původně studovala na filosofické fakultě starodávné pražské univerzity, a to 
spíše ve spojení s historií, přírodopisem a matematikou. Po rozdělení univerzity na českou 
a německou část roku 1882 se vyvíjela geografie česká a německá izolovaně (2). Česká složka 
geografické vědy se vyvíjela co do kvality i důležitosti. Geografické pracoviště měnilo 
postupně svá působiště a s nimi se stěhovaly i knihy.  

Největší zásluhy o vybudování Geografického ústavu a Geografické knihovny měl profesor 
geografie Václav Švambera (1866-1939). Geografický ústav vznikl při české Karlově 
universitě roku 1891 v tzv. Kaulichově domě na Karlově náměstí (1). Profesor Švambera se 
zejména pak na Albertově zasloužil o zřízení moderního střediska české geografie po roce 
1914, kdy byla dokončena západní polovina budovy Albertov č. 6. Jeho malá sbírka knih 
(původně v jedné skříni) byla od r. 1891 postupně rozšiřována dary a nákupy z ročních 
i mimořádných dotací. Velké množství přírůstků knihovna získala díky darům a dotacím u 
příležitosti geografického kongresu v Londýně r. 1895 a díky dalším mimořádným dotacím 
na nákup soukromých sbírek v letech 1900-1902. V r. 1907 již čítala knihovna kolem 5000 
svazků a stala se nejrozšířenější geografickou knihovnou v Praze. Knihovní fond byl dále 
doplňován dary a výměnami. Velmi přínosné byly výměny s lékařem a cestovatelem Emilem 
Holubem (1847-1902), jakož i výměny s přírodovědeckým klubem. Profesor geografie Jan 
Palacký (1830-1908) věnoval knihovně dalších 1500 svazků (7).  
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V roce 1926 geografie získala prostory v nově dostavěném východním křídle, kde byly 
vytvořeny prostory pro velkou knihovnu a byl položen základ knihovního fondu Geografické 
knihovny české univerzity.  

V letech 1996-97 byl vybudován depozitář knihovny v prostoru bývalé kotelny v budově 
Albertov č. 6. Rekonstrukce vlastní knihovny proběhla r. 2000. Byl částečně zpřístupněn 
otevřený fond, vytvořeny větší a příjemnější prostory pro studenty a díky projektu FRVŠ byla 
zavedena elektromagnetická ochrana fondu. Nejrozsáhlejší rekonstrukce proběhla v r. 2005, 
kdy knihovna získala prostory přestavbou sousední učebny. Dvojnásobně se rozšířila celková 
plocha otevřeného fondu, a bylo vytvořeno knihovnické pracoviště.  

Knihovna má dvě velké studovny (po cca 100m2) a 4 depozitáře. Jeden z nich sdílí knihovníci 
ve své pracovně. Byl předělán systém řazení části knihovního fondu tematicky. Rozšířila se 
možnost zpřístupnění referenčního fondu. Byly otevřeny dosud uzavřené galerie, tak mohly 
být zpřístupněny a katalogizovány edice a regionální fond. Byl rozšířen počet počítačů pro 
studenty na osm.  V r. 2006 byl přestavěn nový depozitář v suterénu vybavený elektronickými 
posuvnými regály. Po rekonstrukci chodby přiléhající ke knihovně zde vznikl depozitář 
docházejících periodik, zázemí pro studenty, šatní skříňky chráněné kamerovým systémem,  
a nové výstavní prostory.  

Historický knihovní fond zahrnuje několik stovek svazků v německém a latinském jazyce. 
Velmi cenná jsou německy psaná díla z německé univerzity z období od poloviny 17. století 
až do 80. let 19. století. Knihovna vlastní několik časopiseckých titulů, které počaly vycházet 
již v druhé polovině 19. století.  V současné době získává řadu zahraničních publikací díky 
rozsáhlé mezinárodní výměně časopisů s knihovnami a odbornými pracovišti v zahraničí. 
Knihovna rozesílá časopis Acta Universitatis Carolinae - Geographica na téměř 305 adres 
výměnných partnerů. 

Vybrané statistické údaje z ročního výkazu Geografické knihovny k 31.12.2006: 
 

Knihovní fond  Výpůjční služby  
Počet knihovních jednotek celkem 88 853 Počet registrovaných výpůjček 11 326
        v tom: knihy a periodika 85 045 Meziknih. výpůjční služba 101
                    ostatní dokumenty 3 808 Zaměstnanci   
Přírůstky za rok 1 518 Celkový počet zaměstnanců 6
        v tom: knihy a periodika 913        v tom: se vzděláním VŠ 3
                    ostatní dokumenty 605                    se vzděláním SŠ 3
Úbytky knihovních jednotek za rok 392 Celk. počet přepočtený na prac. úvazky 3,5
Počet titulů odebíraných periodik 220 Další údaje   

Uživatelé   Počet míst ve studovnách 50
Zaregistrovaní uživatelé 3 403 Počet knih. jednotek ve volném výběru 20 301

2.3.3. Geologická knihovna  
Dějiny geologických věd na UK sahají dále do minulosti, než kam sahá historie samotné 
Přírodovědecké fakulty. Novodobý úsek historie geologických věd je však nejvýznamnější 
z hlediska přínosu pro celkový rozvoj geologických věd u nás.  

Původně se přírodopis přednášel na Filosofické fakultě od roku 1750, později se vyučovalo 
i hornickým vědám. Po rozdělení univerzity na českou a německou (r. 1882), byl na české 
univerzitě založen mineralogický ústav. Na německé univerzitě vznikl ústav geologicko-
paleontologický (1877-1944). Geologický ústav vznikl též na Přírodovědecké fakultě české 
univerzity v roce 1920, v roce 1927 byl rozšířen o oddělení paleontologie. Petrografie byla 
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nejprve součástí mineralogického ústavu, roku 1925 bylo pro ni zřízeno samostatné oddělení 
a roku 1928 byl konečně založen samostatný petrografický ústav. Roku 1952 došlo 
k reorganizaci geologických pracovišť na fakultě a k rozdělení geologických věd na pět 
samostatných kateder: geologie, paleontologie, nerostných surovin (od roku 1965 ložiskové 
geologie), mineralogie (s krystalografií a geochemií) a petrologie. Zároveň k nim přibyly dvě 
nové katedry: hydrogeologie a inženýrské geologie a katedra užité geofyziky.  

K poslední reorganizaci geologických pracovišť na fakultě došlo koncem roku 1994, kdy 
dosavadní katedry a laboratoře byly integrovány do větších celků – ústavů. V současné době 
tak působí na fakultě v rámci geologické sekce: 

- Ústav geologie a paleontologie, 
- Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, 
- Ústav petrologie a strukturní geologie, 
- Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, 
- Laboratoře geologických ústavů. 

Současně se zakládáním ústavů a kateder byly zřizovány odborné knihovny, jejichž historický 
fond (tehdy převážně německý) zaujímá dodnes významné místo. Původně vytvořený fond 
byl i nadále rozšiřován díky darům, případně z pozůstalosti vědeckých pracovníků.  

Podstatná část fondu dnešní Geologické knihovny je tvořena knihovním fondem bývalého 
Císařského a královského geologicko-paleontologického ústavu německé univerzity z let 
1877-1944 (8 842 inv. čísel) a knihovním fondem Geologického ústavu české Karlovy 
university, budovaný od jeho zřízení v r. 1920. V r. 1926 se stal ředitelem ústavu profesor 
Radim Kettner, který vlastnil rozsáhlou odbornou knihovnu. Část obsahující separáty 
a drobné tisky byla ihned přičleněna do fondu fakultní knihovny a po jeho smrti se stala 
majetkem fakultní knihovny i celá jeho sbírka monografií.  

Základem mineralogické knihovny je fond Mineralogického ústavu české university Karlo-
Ferdinandovy budovaný od r. 1883. Převážně jej tvořila díla německého původu, popřípadě to 
byla německá díla vydaná v českých zemích. Dále tu jsou díla polská, francouzská a anglická. 
Nezanedbatelná je součást tisků vydaných v češtině. To má souvislost s dary a výměnami děl 
mezi profesory.  

Po obnovení činnosti Karlovy univerzity a po sloučení obou knihoven v r. 1945 měla 
Geologická knihovna již 17 769 svazků knih, odborných časopisů, geologických map 
a rukopisů (většinou vysokoškolských kvalifikačních prací) a 25 370 separátů, což 
dohromady činí 43 139 knihovních jednotek. Toto číslo však nevyjadřuje celkový počet 
knihovních jednotek, neboť přírůstky pokračujících děl a periodik jsou ve starých 
přírůstkových seznamech uváděny vždy pod původními čísly prvních svazků daných titulů 
s označením „ad“. 

Po roce 1952 přinesla další zahraniční přírůstky rozsáhlá mezinárodní výměna časopisů 
s jinými odbornými univerzitními a muzejními knihovnami v zahraničí. Knihovna rozesílala 
časopis Acta Universitatis Carolinae - Geologica na téměř 400 adres v zahraničí i v bývalé 
ČSSR. Současný počet směnných partnerů se pohybuje kolem 200.  

Z období 50. let 20. stol. se v Archivu UK dochovaly informace o knihovnici paní Věře 
Poláškové, která byla roku 1967 jmenována vedoucí knihovny geologicko geografických 
pracovišť. 

V dalším období se knihovna dále rozrůstala, vzhledem k nedostatku vlastních prostor 
a vzniku nových kateder byly vytvářeny další dílčí knihovny na jednotlivých katedrách 
a ústavech (např. mineralogii, petrologii, hydrogeologii, inženýrské geologii a užité 
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geofyzice), vždy však pod jednou správou v knihovně geologické sekce. Koncem roku 1989 
již fond knihovny čítal celkem 173 889 knihovních jednotek.  

V r. 1998 byla v knihovně zřízena studovna a čítárna časopisů.V letech 1996 až 1997 
proběhla přestavba uhelny v budově Albertov 6 na depozitář (společně s depozitářem 
Geografické knihovny). Knihovna tak získala nové úložné prostory s posuvnými regály. Od 
poč. r. 2000 došlo k centralizaci jednotlivých sbírek, fondy na katedrách byly podrobeny 
obsahové analýze a velká část fondu (zejména sovětské provenience z 50.-70. let) byla 
vyřazena. Zbylé staré knihovní fondy byly postupně sestěhovány do skladů v suterénu, jejichž 
další rekonstrukce s instalací posuvných regálů byla provedena v letech 2002-2003. 

Celkový fond knihovny tak v současné době činí přes 192 000 knihovních jednotek. V roce 
2000 došlo k propojení jednotlivých místností knihovny se studovnou, takže se uvolnil 
prostor i pro volný výběr. V této souvislosti byla v knihovně díky financím z projektu FRVŠ 
instalována elektromagnetická ochrana fondu. 

Knihovna přistoupila k postupné retrokatalogizaci svých fondů v automatizovaném 
knihovním systému ALEPH v r. 1998. Pracovníci knihovny vytvářejí bibliografické záznamy 
svých přírůstků a postupně zpracovávají i starší knihovní fond. Podmínkou pro 
automatizované půjčování je, že knihy musí mít v knihovním systému svůj bibliografický 
záznam a sejmutý čárový kód, který je v knize nalepen. Při stávajícím počtu titulů 
a knihovních jednotek se hledaly cesty, jak katalogizační činnosti urychlit. V roce 1999 zde 
proběhla retrokonverze části knihovního katalogu přepisem katalogizačních lístků (blíže viz 
kapitola 4.10.2.). Bibliografické záznamy tzv. živého fondu jsou již z větší části vytvořeny,   
a tak od školního roku 2005/2006 knihovna provádí automatizované výpůjčky.  

 

Vybrané statistické údaje z ročního výkazu Geologické knihovny k 31.12.2006: 
 

Knihovní fond   Výpůjční služby  
Počet knihovních jednotek celkem 192 103  Počet registrovaných výpůjček 2 928
        v tom: knihy a periodika 126 638  Meziknih. výpůjční služba 170
                    ostatní dokumenty 65 465 Zaměstnanci   
Přírůstky za rok 672  Celkový počet zaměstnanců 3
        v tom: knihy a periodika 605         v tom: se vzděláním VŠ 1
                    ostatní dokumenty 67                     se vzděláním SŠ 2
Úbytky knihovních jednotek za rok 612  Celk. počet přepočtený na prac. úvazky 3
Počet titulů odebíraných periodik 374  Další údaje   

Uživatelé    Počet míst ve studovnách 25
Zaregistrovaní uživatelé  1 622 Počet knih. jednotek ve volném výběru 20 850

2.3.4. Oborová knihovna chemie  
Až do začátku 19. století nebyla chemie jako samostatný obor vyučována nejen na pražské 
univerzitě, většinou ani na jiných evropských univerzitách. Chemie byla považována za 
pomocnou lékařskou vědu. Nicméně první výuka chemie a fyziky na UK probíhala již od 
roku 1746 v Karolinu. Studium obecné i farmaceutické chemie bylo z lékařské fakulty 
převedeno na filosofickou fakultu roku 1848, kam v té době ještě přírodní vědy patřily. 

Rozdělení Karlo-Ferdinandovy university v roce 1882 znamenalo příliv českých studentů, 
nedostávalo se výukových prostor. V roce 1892 vznikl na české univerzitě samostatný ústav, 
který se dělil na oddělení chemie obecné, anorganické, analytické a farmaceutické chemie. 
Stávka studentů v říjnu 1903 a následné zastavení přednášek kvůli nedostačujícím prostorám 
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přinutila tehdejší školskou komisi vyjádřit souhlas se stavbou nových budov pro obě 
univerzity. 

V letech 1903-1905 byla vystavěna budova Chemického ústavu české univerzity v Hlavově 
ul. 2030/II. Podle jiných podkladů byla budova předána do užívání až v roce 1906 jako 
Chemický ústav. Dostavby objektu jsou z let 1925 a z r.1927. V budově Chemického ústavu 
pokračovala výuka chemie a farmacie po vzniku Přírodovědecké fakulty 1920. 

První chemickou knihovnu dal vybudovat Bohuslav Brauner. U firmy Ant. Baumgartl a syn 
nechal zhotovit dřevěný nábytek, jak o tom svědčí štítky nalezené na skříních ve studovně. 
Oborová knihovna chemie sídlí již od svého vzniku v budově Chemického ústavu české 
univerzity v Hlavově ul. 2030. V roce 1995 proběhla rekonstrukce a knihovna získala další 
místnost s vestavěným patrem, což umožnilo rozšířit knihovnické služby o internetové 
připojení a zkvalitnit zázemí knihovnic. V roce 2000 byla v knihovně díky financím z 
projektu FRVŠ instalována elektromagnetická ochrana fondu. Část staršího fondu časopisů 
byla pro svoji zastaralost a rychlý vývoj v oboru přesunuta do univerzitního depozitáře 
v Lešeticích.  

Oborová knihovna chemie, původním názvem Ústřední knihovna chemických kateder, 
koordinuje aktivity příslušných katedrálních knihoven pro analytickou chemii, pro 
anorganickou a organickou chemii, pro biochemii, pro didaktiku chemie, pro fyzikální 
a makromolekulární chemii. Katedrální knihovny jsou součástí ústřední knihovny. 

Knihovní fond je zaměřený na chemii v celé šíři tohoto oboru a díky délce existence 
Chemického ústavu je různorodý i co do zdrojů akvizice. V knihovním fondu se nalézá 
v současné době necelých 73 tisíc svazků, jak časopisů – seriálů, tak monografií. Mezi ně se 
počítají učebnice, skripta, slovníky, encyklopedie a vysokoškolské kvalifikační práce od 
r. 1964 do současnosti: diplomové, disertační aj.. Tyto práce jsou umístěné převážně přímo 
v Oborové knihovně chemie. 

Z historických, prostorových a praktických důvodů je část monografií rozmístěna přímo na 
jednotlivých katedrách.  

V 80. letech 20. století se na fakultě konaly kursy UNESCO, což fakultě přineslo i další 
devizové prostředky. Možnost nákupu zahraniční literatury vedla k založení tzv. knihovny 
UNESCO.  Po r. 1989 přešly tyto fondy na katedry, zejména na katedru fyzikální chemie. 

Ve fondu knihovny nalezneme některé časopisecké ucelené řady, sahající až do 19. století. 
Dále je k dispozici tištěné Chemical Abstracts (1920-1997) a kompendium Beilstein. 
K oběma zmiňovaným databázím je v současnosti přístup elektronický. 

Vybrané statistické údaje z ročního výkazu Oborové knihovny chemie k 31.12.2006: 

Knihovní fond   Výpůjční služby 
Počet knihovních jednotek celkem 72 713  Počet registrovaných výpůjček 6 592
        v tom: knihy a periodika 57 575  Meziknih. výpůjční služba 497
                    ostatní dokumenty 15 138  Zaměstnanci   
Přírůstky za rok 713  Celkový počet zaměstnanců 5
        v tom: knihy a periodika 462         v tom: se vzděláním VŠ 4
                    ostatní dokumenty 251                     se vzděláním SŠ 1
Úbytky knihovních jednotek za rok 260  Celk. počet přepočtený na prac. úvazky 3,3
Počet titulů odebíraných periodik 63  Další údaje   

Uživatelé    Počet míst ve studovnách 23
Zaregistrovaní uživatelé  2 040  Počet knih. jednotek ve volném výběru 28 215
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2.3.5. Knihovna Ústavu pro životní prostředí  
Výuka a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí je poměrně mladou vědeckou 
disciplínou. Historie vzniku Ústavu pro životní prostředí se datuje do druhé poloviny 70. let 
20 století, kdy byl v roce 1977 tehdejším ministerstvem školství ustaven první pětiletý 
vzdělávací program týkající se životního prostředí v Československu. V roce 1981 byla 
založena Katedra ochrany přírody a krajinné ekologie a v roce 1982 ukončili studia první 
absolventi výše jmenovaného programu. V roce 1985 byla katedra akreditována pro 
vzdělávání postgraduálních studentů v oboru ekologie. V roce 1990 dochází ke změně jména 
a struktury katedry. V roce 1991 vzniká Ústav pro životní prostředí. Ústav poskytuje 
vysokoškolské vzdělání bakalářské, magisterské a doktorandské úrovně. V současné době 
ústav spolupracuje s celou řadou univerzitních pracovišť, ústavů Akademie věd ČR i se 
zahraničními institucemi, zejména prostřednictvím společných projektů a v rámci 
diplomových a disertačních témat.  

Knihovna ÚŽP byla založena v roce 1991 současně s vznikem ústavu. Původním základem 
jejího knihovního fondu byly publikace převzaté z ostatních oborových knihoven PřF UK 
s tématikou týkající se životního prostředí a jeho ochrany, ekologie, ochrany ovzduší a vody, 
ochrany přírody, odpadů a aplikace GIS (geografických informačních systémů). V současné 
době má knihovna téměř 10 000 knihovních jednotek. Řada z nich je získána výměnnou 
s českými i zahraničními partnerskými institucemi. Knihovna rozesílá časopis Acta 
Universitatis Carolinae – Environmentalica. Doplňování knihovního fondu se snaží podchytit 
veškerou českou produkci s tematikou ochrany životního prostředí a ekologie. 

Knihovna ÚŽP byla první knihovnou na fakultě, kde byla zahájena automatizace knihovních 
procesů. Měla knihovní systém pro počítačové zpracování bibliografických záznamů. Jednalo 
se v té době o lokální systém ISIS, který měl jak prostředí pro vytváření bibliografických 
záznamů tak i pro vyhledávání publikací uživateli. Bibliografické záznamy knihovny ÚŽP 
byly z lokálního systému ISIS převedeny v roce 1998 do nově instalovaného knihovnického 
systému ALEPH 300 a tvořily tak prvopočátek nové databáze společné pro PřF. Knihovna 
ÚŽP má zkatalogizován celý fond, knihovnice katalogizují pouze nové přírůstky. V knihovně 
byla na přelomu let 2005/2006 provedena kompletní revize knihovního fondu. 

V roce 2005 byly pro knihovnu ÚŽP získány finance na projekt zavedení radiofrekvenční 
technologie ochrany knihovního fondu (RFID).  

Vybrané statistické údaje z ročního výkazu knihovny ÚŽP k 31.12.2006: 
 

Knihovní fond   Výpůjční služby  
Počet knihovních jednotek celkem 9 987  Počet registrovaných výpůjček 3 716
        v tom: knihy a periodika 8 235  Meziknih. výpůjční služba 143
                    ostatní dokumenty 1 752  Zaměstnanci   
Přírůstky za rok 384  Celkový počet zaměstnanců 2
        v tom: knihy a periodika 319         v tom: se vzděláním VŠ 1
                    ostatní dokumenty 65                     se vzděláním SŠ 1
Úbytky knihovních jednotek za rok 0  Celk. počet přepočtený na prac. úvazky 2
Počet titulů odebíraných periodik 110  Další údaje   

Uživatelé    Počet míst ve studovnách 18
Zaregistrovaní uživatelé  1 486  Počet knih. jednotek ve volném výběru 1 672
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2.3.6. Středisko vědeckých informací  
Historie Střediska vědeckých informací (dále SVI) nesahá do příliš vzdálené minulosti. V 70. 
a 80. letech 20. století vznikala střediska popř. ústavy vědeckých informací ve velkém 
množství větších i menších institucí.  

Přírodovědecká fakulta neměla z prostorových důvodů možnost vybudovat ústřední knihovnu. 
Knihovní fondy fakulty byly rozmístěny v dílčích knihovnách v pěti budovách fakulty podle 
oborů tak, aby organizačně i funkčně uspokojovaly potřeby jednotlivých oborů fakulty. 
Z Organizačního řádu knihovny Přírodovědecké fakulty UK v Praze z roku 1976 vyplývá, že 
dílčí knihovny tvořily jeden celek jednotně řízený – Knihovnu Přírodovědecké fakulty UK 
v Praze. Součástí knihovny byly čítárny, příručky a další zařízení související s činností 
knihovny (4). 

Knihovna PřF měla v 70. letech jeden společný rozpočet a společnou vedoucí knihovnici 
fakultní knihovny. Vedoucí knihovny odpovídala za personální a platové záležitosti, řídila 
práci vedoucích knihovnic oborových knihoven, stanovovala úkoly jejich pracovníkům, 
navrhovala plány rozvoje činnosti knihovny a sledovala práci dílčích knihoven z metodického 
hlediska. Dílčí knihovny pak prováděly nákup literatury samy na základě požadavků 
pracovníků své sekce. 

Na počátku 90. let 20. století došlo k reorganizaci, kdy knihovny přešly pod svá odborná 
pracoviště – sekce. Od té doby sekce zajišťují chod knihoven samy, a to jak personálně, tak 
finančně. Decentralizace a financování přímo sekcemi částečně ovlivnilo rozvoj knihoven. 
Materiálové vybavení knihoven i vybavení moderními technologiemi bylo na rozdílné úrovni. 
Vznikly též rozdíly ve způsobu odměňování pracovní síly v oborových knihovnách.  

Rozvoj knihovnictví s sebou přinesl nutnost modernizace, zavedení automatizace do 
knihovnické práce a potřebu koordinované spolupráce knihoven ve všech oblastech, zejména 
v aplikaci nových technologií. V roce 1995 vedení fakulty prozíravě rozhodlo o nákupu 
automatizovaného knihovního systému ALEPH, a to přesto, že se na jiných fakultách 
používal systém TINLIB. Pro správu systému byla v roce 1996 přijata systémová knihovnice, 
která současně metodicky řídila oborové knihovny. Bylo zřízeno samostatné pracoviště – 
Středisko vědeckých informací. Geologická sekce pro tyto účely poskytla místnost, jež byla 
původně součástí Geologické knihovny. Nárůst knihovnicko-informačních činností a hlavně 
nárůst poskytovaných elektronických služeb vedl k rozšíření počtu pracovních míst. 

SVI se stalo centrálním vědecko-informačním pracovištěm, které v souvislosti se současným 
trendem přesunu těžiště informačních služeb směrem k elektronickým informačním službám 
především zajišťuje a obsluhuje elektronické fakultní informační zdroje. V dalších svých 
činnostech koordinuje spolupráci knihoven,  komunikaci a reprezentaci  knihoven navenek 
fakulty.  

Dalším ze základních úkolů SVI je podchycení publikační aktivity interních pracovníků 
fakulty. Publikační činnost je jednou ze základních priorit fakulty. Ke shromažďování 
záznamů publikací pracovníků fakulty byla v roce 2004 vyvinuta webová aplikace, která je 
neustále zdokonalována s cílem poskytnou uživatelům co největší komfort. O sběru 
publikační činnosti blíže informuje kapitola 3.12. 

V níže uvedené tabulce jsou shromážděny statistické údaje o knihovnách a celkovém 
fakultním knihovním  fondu z let 1998 až 2006. 

Údaje z předchozích let nejsou k dispozici. Pro zajímavost uvádíme dostupný údaj o velikosti 
knihovního fondu fakulty z roku 1994: Knihovny PřF UK měly tehdy celkem 526 940 
knihovních jednotek (knihy a periodika) s ročním přírůstkem 4 200 kusů.  
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Vybrané statistické údaje z ročního výkazu knihoven PřF UK z let 1998 až 2006 
 

Knihovní fond / rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet knihovních jednotek  602948 606449 609140 602909 605981 609840 629012 631974 629639

v tom: knihy a periodika  508597 511692 520590 513380 515967 519362 537915 539974 535351

          ostatní dokumenty  82960 94757 88550 89529 90014 90478 91058 92000 94288

Přírůstky za rok 5627 5492 5453 5414 4189 4578 4965 4629 5300

     v tom: knihy a periodika 5292 5086 4704 4435 3724 4114 4346 4050 4017

          ostatní dokumenty 335 406 749 979 465 464 619 579 1283

Úbytky knih. jednotek za rok 3582 1991 2060 11645 1137 719 1613 603 10655

Počet titulů odebír.  periodik 1198 1241 1246 1276 1297 1347 1347 1535 1324

Zaregistrovaní uživatelé     *1)  ------ 9847 10034 10477 11370 11402 11764 8900 9000 
 

Pozn. *1) počet uživatelů nelze jednoznačně stanovit z počtů registrovaných v jednotlivých knihovnách, čtenáři 
se překrývají. 

2.3.7. Knihovna a čítárna časopisů z oblasti informačních technologií  
V pojednání o fakultních knihovnách nelze opominout Knihovnu a čítárnu časopisů z oblasti 
informačních technologií (dále IT). 

Na začátku devadesátých let se začaly nakupovat knihy a časopisy z oblasti IT jako zdroj 
nových informací. Knihovna sloužila ke studiu a dalšímu vzdělávání pracovníků Technické 
skupiny ÚAMVT. Každým rokem se knihovna rozrostla o nové knihy, případně časopisy 
a v roce 1997 byla knihovna zpřístupněna fakultní veřejnosti.  

V současné době knihovna obsahuje 501 titulů. Některé knihy mají jako přílohu CD nebo 
DVD. Čítárna časopisů disponuje nyní 13 tituly časopisů z různých oblastí IT (hardware, 
software, počítačové sítě, bezpečnost, atd.). Knihy a časopisy jsou určeny ke studiu pouze 
v prostorách Centra informačních technologií, nelze si je vypůjčit absenčně. Provozní doba 
knihovny a seznamy knih řazené abecedně nebo podle oblastí jsou pro uživatele zveřejněny 
na Intranetu včetně seznamu časopisů. 
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3. Současnost knihoven Přírodovědecké fakulty 

3.1. Knihovnická pyramida  
Studium vědecké literatury, vědecký výzkum a následné vědecké publikování by jedno bez 
druhého nemohlo existovat. Vědecké informace jsou impulsem k dalšímu rozvoji vědy. Vědci 
tvoří vědecké informace a současně jsou sami uživateli vědeckých informací. Pokrok ve vědě 
je podmíněn zvýšenou samostatnou aktivní přípravou a zvýšeným studiem publikovaných 
vědeckých poznatků. Kvalita výzkumu je tak jednoznačně závislá na dostupnosti relevantních 
informačních zdrojů.  

V této souvislosti lze knihovny a jejich služby znázornit grafickou formou pyramidy (viz 
obrázek níže). Jednotlivé kameny pyramidy lze uspořádat rozličnými způsoby. Zvolili jsme 
takové uspořádání, kde základnu tvoří vstupní prvky knihovnických procesů (knihovní fond, 
elektronické informační zdroje, personál knihoven, aj.). Jednotlivá poschodí pyramidy 
postupují vzhůru přes služby a softwarové vybavení ke spolupráci s univerzitními 
a celonárodními pracovišti. Vrcholem pyramidy je cíl knihovnických procesů - spokojený 
uživatel. 

Knihovnická pyramida   

náš cíl – 
spokojený 
uživatel 

 
spolupráce 

s jinými 
institucemi 

v bibliografických 
oblastech 

spolupráce 
v oblasti 

elektronických 
informačních 

zdrojů 
 

knihovní 
systém ALEPH 

technické 
vybavení 
knihoven 

evidence 
publikačních 

aktivit 
 

Bibliograficko-
informační 

a rešeršní služby 

výpůjční 
služby 

elektronické 
informační 

služby 

propagační, 
referenční 

a poradenské 
služby 

 
knihovní fond elektronické 

informační 
zdroje 

pracovníci 
knihoven a SVI 

vysokoškolské 
práce 

v knihovnách 

plocha knihoven 

 

V dalším textu jsou blíže podány informace, které se týkají jednotlivých stavebních prvků  
pyramidy v konkrétních podmínkách pro PřF UK. 

3.2. Knihovní fond  
Ve fakultních knihovnách se dle jejich prostorových možností  rozšířily tzv. "otevřené fondy" 
s cílem zvýšení dostupnosti literatury. Rozšířil se počet studijních míst. Všude se výrazně 
zvýšil počet uživatelských počítačů důležitých hlavně pro vyhledávání v on-line katalogu a 
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v elektronických databázích. V některých knihovnách knihovní počítače suplují nedostatečný 
počet míst pro internetové připojení studentů na fakultě.  

Se vzrůstajícím množstvím publikací narůstal problém skladových prostor, kam by se 
přesunul starší méně používaný knihovní fond. Byly zpřístupněny knihovní sklady 
v budovách samotné Přírodovědecké fakulty UK. V průběhu let byly rekonstruovány a z větší 
míry vybaveny pojízdnými regály. Mimo tyto sklady byl fakultním knihovnám dán 
k dispozici omezený prostor v depozitáři v objektu UK v Lešticích u Příbrami, který spravuje 
Správa budov RUK. Prostory určené pro PřF však nejsou dostatečně velké pro všechny 
knihovny. Jejich využívání mimo jiné s sebou nese jistá omezení – poměrně velká vzdálenost 
od Prahy a tím „menší pohotovost“ uložené literatury v tomto depozitáři. 

Primární informační zdroje (knihy, periodika, vysokoškolské práce apod.) přinášejí původní 
informace, zachycují vlastní poznatky a zkušenosti. Jejich dostupnost závisí na jejich 
uspořádání v knihovnách a hlavně na existenci a kvalitě sekundárních informačních zdrojů. 
Za sekundární zdroje jsou považovány různé soupisy, katalogy apod., kde se dají vyhledat 
informace o existenci a umístění - lokaci - primárních informačních zdrojů. Základní 
sekundární informační prameny jsou katalogy knihoven, v současné době hlavně budovaný 
elektronický katalog.  

Do knihovního fondu se řadí: 
- monografické publikace, 
- časopisecký fond, 
- ostatní dokumenty, kam zařazujeme CD, DVD, mapy, rukopisy apod.  
Zvláštní kategorii rukopisů ve vysokoškolské knihovně tvoří vysokoškolské práce - 
bakalářské, diplomové, disertační apod.  
O vysokoškolských pracích  v knihovnách PřF z historického hlediska podrobně pojednává 
kapitola 2.2.2. Vzrůstající množství těchto prací na mnohých pracovištích přináší problém 
s jejich archivací. Jednou z cest by mohla být v budoucnu náhrada tištěných prací pouze jejich 
elektronickou verzí dostupnou v databázi vysokoškolských prací. Je však třeba dokonalá 
legislativní příprava tohoto procesu včetně zajištění archivace. 

Počty vysokoškolských prací v jednotlivých knihovnách PřF jsou uvedeny v tabulce: 

Sigla  Vysokoškolské práce v knihovnách Počet k 31.12.2006  

ABD012  Oborová knihovna chemie 4441

ABD013  Geologická knihovna 4100

ABD043  Knihovna antropologie 714

ABD044  Knihovna botaniky 2239

ABD045  Knihovna fyziologie rostlin 1722

ABD046  Knihovna zoologie 2796

ABD063  Geografická knihovna 2424

ABD067  Knihovna filosofie 30

ABD157  Knihovna Ústavu pro životní prostředí 1498

  Knihovna didaktiky biologie 261

3.3. Elektronické informační zdroje  
Přelom tisíciletí znamená i pro knihovny převrat. Současným trendem v knihovnictví je 
přesun zájmu od tištěných publikací k elektronickým informačním zdrojům (dále EIZ).  
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Jedna z prvních zmínek o datových kompaktních CD discích pochází z roku 1991. Na konci 
90. let 20. století byla zavedena první databáze v rámci UK – Current Contents Connect. 
Následovaly další. Všechny databáze byly zpočátku nakupovány na nosičích CD a později 
DVD pro instalaci na lokálních počítačích. Byly podávány první grantové projekty a postupně 
docházelo k rozšíření přístupů k řadě databází online pro celou fakultu.  

V popředí zájmu odborníků, vědců i studentů jsou elektronické odborné časopisy s vysokým 
impaktfaktorem, které jsou těžištěm informačního zajištění  kvalitního výzkumu, dále 
elektronické databáze a v poslední době vzrůstá i počet vydaných elektronických odborných 
knih. Na rozdíl od přístupu jednoho čtenáře k tištěné publikaci umožňují současný přístup 
mnoha uživatelů po síti. Vedle rychlého prohledávání je další předností  vzájemné 
prolinkování  citovaných autorů, děl i informací obsažených v publikaci.  

U elektronických knih i elektronických periodik se většinou  jedná o souběžné vydání tištěné 
a elektronické podoby téže publikace. V případě starších publikací se jedná o digitalizovanou 
formu tištěné publikace. V menší míře dochází k vydávání pouze elektronických verzí 
odborných titulů, kdy dochází k úsporám finančním, časovým a prostorovým.  

Většina dostupných EIZ na fakultě patří mezi licencované zdroje zakoupené většinou 
prostřednictvím dodavatele od vydavatele. Vydavatel je současně poskytovatelem licence 
zaručuje odbornou kvalitu zpřístupněných EIZ. Vysoké kvalitě informací ve vědeckých 
časopisech odpovídá i jejich vysoká cena. Jednotlivé sekce Přírodovědecké fakulty 
vynakládají na nákup EIZ  každoročně  vysoké finanční částky.  

Přitom v celkové částce  vynaložené na EIZ jsou zahrnuty výdaje za databáze, konsorciální 
poplatky,  předplatné čistě online titulů, ale v některých případech nebývá zahrnuta příslušná 
část předplatných titulů, která se vztahuje k jejich elektronické verzi v případě, kdy se 
současně kupují obě verze – tištěná i elektronická.   

Zajištění informačního zázemí je však pouze důležitým předpokladem pro rozvoj vědeckého 
výzkumu. Nic neříká o snaze samotných uživatelů tyto informační zdroje využívat ani o výši 
využívání. K tomu je nezbytné posílení informační gramotnosti uživatelů.  Bereme-li v úvahu 
vysokoškolské prostředí, pak kvalitní vědecké výsledky  mohou přinést ti vysoce odborně 
vzdělaní a úspěšní studenti, kteří jsou dostatečně vedeni  k celoživotní potřebě pravidelného 
samostatného sledování odborné literatury, jejího využití při studiu, vědecké práci i správném 
psaní odborných textů.  

Online vyhledávání ve specializovaných odborných databázích běžným uživatelem je 
typickým příkladem toho, že vyhledávání relevantních informačních zdrojů není v žádném 
případě triviální. 

Jestliže se běžní uživatelé dostanou k vyhledávání vědeckých poznatků, bez odborného 
vedení většinou využívají vyhledávač Google, a pokud již někteří odborné články potřebují a 
vyhledávají, převládá často nesystematický přístup. Toto si uvědomují i vydavatelé 
odborných databází a poskytují průběžně vylepšované uživatelské služby ve webovém 
prostředí svých databází – např. propojení bibliografických záznamů  k plným textům, tzv. 
alerty - výstrahy např. o zpřístupnění nového čísla titulu, článku na dané téma apod.. Přesto 
nalézt potřebný plnotextový článek bývá občas sisyfovská práce. 

Pracovníci SVI PřF věnují své úsilí v přiblížení elektronických informačních zdrojů. Nabízejí 
semináře a školení  pregraduálním i postgraduálním studentům, odborným pracovníkům 
případně i celým katedrám, které o semináře projeví zájem. Informační semináře na zcela 
dobrovolné účasti byly vyzkoušeny již v roce 2005. Tyto kurzy se setkaly s kladným ohlasem 
uživatelů, a proto byla jejich nabídka pro rok 2006 rozšířena, zejména na začátku 
akademického roku 2006/2007. 
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V roce 2006 bylo zorganizováno celkem 21 akcí - seminářů a školení, na nichž se podíleli 
pracovníci Střediska vědeckých informací. Většinou se jednalo o školení přímo u počítačů 
v počítačové učebně. Vedle 234 účastníků většinou z řad studentů vyšších ročníků bylo 
proškoleno 456 nastupujících studentů prvních ročníků na úvodních akcích pořádaných 
fakultou v Poříčí. V podzimním semestru školního roku 2006/2007 se podařilo, aby byl 
vypsán nepovinně volitelný kreditovaný předmět „Služby knihoven a informační zdroje PřF 
UK v praxi“. V prvním roce si předmět zapsalo celkem 18 studentů.  Vedle problematiky 
elektronických informačních zdrojů byla náplní výuky též problematika bibliografických 
citací a  webových prezentací doplněná praktickými úkoly.  Tabulka níže podává přehled 
uskutečněných školení na PřF v roce 2006  
 
Typ kurzu Počet školení Počet 

účastníků 
Jednorázové kurzy EIZ na PřFUK 15 157 
Kurz pro studenty 1. ročníků  4 456 
Specifické kurzy (školení na 

konkrétní databázi) 
2 77 

3.4. Plocha knihoven  
Prostorové možnosti knihoven vzniklých v budovách Přírodovědecké fakulty byly poměrně 
dosti snadno vyčerpány. Kde byla možnost, knihovny se díky rekonstrukcím rozšiřovaly o 
přilehlé prostory, skříně na chodbách a případné depozitáře, které vznikaly většinou 
přebudováním místností v suterénu. Dokonce byl v letech 1996-1997 využit rekonstruovaný 
prostor bývalé kotelny v budově Albertov č. 6, kde navíc přepažením prostoru do dvou pater 
vznikl  depozitář Geologické i Geografické knihovny. Mnohé knihovny prošly postupně 
několika rekonstrukcemi a rozšiřováním až o několik depozitářů. Každá rekonstrukce s sebou 
nese zvýšenou námahu na personál, případně brigádníky a studenty při přenášení mnoha set 
kilogramů knih. 

sigla knihovna plocha v m2 police bm 

ABD012 Oborová knihovna chemie 386,3 2482,5 

ABD013 Geologická knihovna  389,5 4766,0 

ABD043 Knihovna antropologie 47,6 211,0 

ABD044 Knihovna botaniky 249,1 1609,1 

ABD045 Knihovna fyziologie rostlin 137,0 1196,7 

ABD046 Knihovna zoologie 347,6 1149,1 

ABD063 Geografická knihovna      

ABD067 Knihovna filosofie 32,5 186,9 

ABD068 SVI 22,7 5,0 

ABD157 Knihovna Ústavu pro životní prostředí 75 273,5 

celkem   1687,3 11879,8 

3.5. Technické vybavení knihoven a ochrana knihovního fondu 
V převážné většině knihoven a studoven je až na výjimky k dispozici Wifi síť. Technické 
vybavení knihoven financují jednotlivé sekce. Počítače musí minimálně splňovat nároky, 
které na ně klade knihovnický software. O softwarové vybavení knihoven s výjimkou 
Oborové knihovny chemie se stará pracovník technické skupiny CIT. 
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  Technické vybavení knihoven a SVI  

CHE  4 počítače pro knihovnice, všechny propojené s tiskárnou, jeden se skenerem  
ABD012 6 počítačů pro studenty, 1 multifunkční kopírka, 1 inkoustová tiskárna 

GLG  5 počítačů pro knihovnice, čtyři s možností tisku, jeden i skenování 
ABD013 2 počítače pro studenty, kopírka  

ANT 1 počítač s inkoustovou tiskárnou pro knihovnici 
ABD043   

BOT 2 počítače pro knihovnice s inkoustovou tiskárnou 
3 počítače pro studenty s laserovou tiskárnou a multifunkční kopírkou - možnost skenování  

ABD044 (spravuje katedra)   
FZR 2 počítače pro knihovnice, inkoustová a laserová tiskárna  

ABD045 1 počítač pro studenty 
ZOO 3 počítače pro knihovní práci, 2 z nich vybavené laserovými tiskárnami Možnost skenování 

pro studenty 1 počítač pro vyhledávání v katalogu, cca 20 počítačů  propojených s laser. tiskárnou  
ABD046 (spravuje a vlastní sekce) 

GGR  8 počítačů pro knihovní práci s možností tisku, některé s možností skenování 
ABD063 8 počítačů k dispozici studentům, kopírka, skener 

FIL 1 počítač pro knihovníka 
ABD067 4 počítače pro studenty (poskytuje katedra) 

ÚŽP  2 počítače pro knihovnice, sdílená inkoustová tiskárna 
ABD157 4 počítače pro studenty, možnost tisku na jednom z nich lokálně 

SVI 3 počítače pro knihovní práci, knižní skener černobílý, stolní skener, tiskárna laserová, inkoustová 
ABD168   

 

Díky financím z projektu FRVŠ byla v roce 2000 ve třech knihovnách (geografické, 
geologické a chemické) zavedena elektromagnetická ochrana fondu. 

V roce 2005 byly získány finance na zavedení radiofrekvenční ochrany knihovního fondu 
(RFID) do Knihovny ÚŽP a Knihovny zoologie. Tato technologie umožňuje snadnější 
identifikaci a sledování knihy díky uložení informace do čipu, který je nalepen v knize, 
a celkově tak zjednodušenou manipulaci s knihovním fondem.  

3.6. Výpůjční služby 
Knihovny zpřístupňují knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu: 
 - prezenčně v prostorách knihoven – tzv. prezenční výpůjčkou, 
 - absenčně mimo prostory knihoven – tzv. absenční výpůjčkou.  
Registrovaným uživatelům umožňují výpůjčku prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 
(MVS) nebo mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) z jiné knihovny v ČR či 
v zahraničí.  
Naopak samy zpřístupňují knihovní dokumenty z vlastních fondů prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby jiným knihovnám, institucím, popř. právnickým osobám. 
 
Uživatel si dokumenty vyhledává  

a) v elektronickém katalogu (i ze vzdálených míst po síti), 
b) lístkovém katalogu v knihovně, 
c) přímo ve volném výběru v knihovně.  
 

Konkrétní podmínky půjčování jsou stanoveny Výpůjčním řádem PřF UK. 
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3.7. Bibliografické a rešeršní služby   
Rešerše představuje jednak proces vyhledávání dokumentů jako zdrojů informací ke 
hledanému tématu, jednak též výsledek tohoto vyhledávání. Na zvolené rešeršní strategii 
závisí relevantnost vyhledaných informačních zdrojů.  

Na internetu uživatel najde obrovské množství dostupných informací. Ne všechny poznatky 
na internetu však pocházejí z důvěryhodných zdrojů, nemusí být vědecky ověřené nebo 
nalezené zdroje nejsou dostatečně relevantní.  Zvláště, když uživatel k vyhledávání použije 
pouze Google nebo podobný vyhledávač, místo aby využil  vědecké informační online 
databáze dostupné na PřF.  

Mnohdy si uživatelé neumí sami zvolit vhodnou strategii a neumí si sami rešerši provést. 
Mohou se v tom případě obrátit na pracovníky knihoven, které jim tyto rešeršní služby rádi 
poskytnou. 

Interním uživatelům jsou rešeršní služby v knihovnách poskytovány v podobě metodické 
pomoci, aby si uživatel mohl sám vytvořit potřebnou rešerši přímo a aby se naučil s novými 
zdroji efektivně pracovat. To mu zajišťuje kratší dobu zpracování a vyšší relevanci 
nalezených informací. 

Pro pedagogické a vědecké pracovníky PřF knihovníci poskytují rešeršní služby též ve formě 
metodické pomoci. V případě nutnosti však knihovníci provádějí požadované rešeršní služby  
ve formě klasických i automatizovaných rešerší z domácích i zahraničních bází dat. Přitom 
postupují tak, aby byl zajištěn plynulý chod běžného provozu knihovny. 

Externí uživatelé mohou o rešeršní služby požádat individuálně. Pracovníci knihoven mohou 
externím uživatelům vyhovět pouze v případě, že rešeršní služby nenaruší plynulý chod 
běžného provozu knihovny. 

3.8. Elektronické informační služby  
Mimo vytváření a zpřístupňování elektronického katalogu (blíže viz kapitola 3.11.)  knihovny 
poskytují následující typy elektronických služeb: 
 

●  elektronická komunikace s uživateli, 
●  elektronické dodávání dokumentů v knihovnách vybavených skenerem v souladu  
  s autorským zákonem, 
●  zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům dostupným pro PřF UK online na 
Internetu, případně na pevných discích nebo kompaktních médiích (CD-ROM apod.), 
●  další informace a služby dostupné prostřednictvím webových stránek knihoven PřF 
v českém  i anglickém jazyce. Výchozí stránka je http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO. Vedou k ní 
odkazy z intranetu i extranetu fakulty. Na této úvodní stránce je k dispozici navigační lišta 
s odkazy na jednotlivé skupiny informací a informační služby, jako např.: 
 

1. Aktuální informace o knihovních aktivitách, nových službách a EIZ, zkušebních 
přístupech atd.  

2. Podrobné údaje o knihovnách - kontaktní informace, otevírací hodiny knihoven apod. 

3. Centrální seznamy časopisů dostupných na PřF v tištěné i elektronické formě. 
Seznamy tištěných časopisů jsou aktualizovány pracovníky jednotlivých  knihoven. 
Přístup k elektronickým titulům je aktualizován pracovníky SVI. Za nejúplnější 
databázi přístupů k plnotextovým titulům byla zvolena databáze EZB - Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journals Library), česky Elektronická knihovna 
časopisů - projekt Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Jde o jakýsi 
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souborný katalog - databázi všech elektronických verzí odborných časopisů, které na 
světě existují. Dostupnost konkrétních titulů je označena ikonickým semaforkem 
(červený – nepřístupný titul, žlutý – licencované pro PřF UK, zelený – volně 
dostupný). 

4. Seznamy elektronických databází včetně statistik o jejich využívání a podrobného 
schematického návodu k vyhledávání plných textů.  

5. Přístup do databáze pro sběr publikační činnosti včetně interaktivního vyhledávání. 

6. Přístup k online katalogům PřF a dalších vědeckých institucí. 

7. Přístup k dosud digitalizovaným starým tiskům umístěným v knihovnách PřF . 

8. Přístup k mnoha dalším užitečným informacím týkajících se studia  (např. projekt   
bibliografické citace, formulář pro odevzdávání elektronických vysokoškolských prací 
– prozatím testovací fáze) nebo informace týkající se činností knihovníků atd. 

3.9. Propagační služby, referenční a poradenské služby, reprografické 
služby 
Propagační služby   
Stávající nebo nové informační zdroje, a případné zkušební přístupy jsou propagovány 
na webové stránce knihoven PřF v oddílu Aktuality,  na Intranetu nebo  v SISu 
(Studentském informačním systému). 

V knihovnách jsou umístěny informační letáky o elektronických informačních 
zdrojích nebo letáky s návody pro práci s nimi, popř. letáky o knihovnicko-
informačních službách apod.  

Referenční a poradenské služby  
Knihovníci a informační pracovníci poskytují konzultační a poradenskou službu pro fakultní 
uživatele i odbornou veřejnost.  Podávají informace o katalozích, knihovních fondech, 
elektronických informačních zdrojích ústně, telefonicky a elektronickou poštou. 

Probíhají školení a semináře, zvláště na začátku akademického roku. 

Pracovníci knihovny jsou připraveni poradit jak pracovat s vyhledávacím aparátem knihovny 
(automatizovaným knihovním katalogem, databázemi), jak se v knihovně orientovat, případně 
jak dále postupovat. V rámci referenčních služeb uživatel získá informaci o dalších 
informačních pracovištích, které mu mohou být prospěšné, a jiné užitečné informace. 
V referenční příruční knihovně jsou k dispozici adresáře, telefonní seznamy apod. 

Reprografické služby 
Knihovny poskytují podle možností svého vybavení reprografické služby dle platných 
předpisů o autorském právu. Ceny těchto služeb jsou stanoveny Ceníkem poplatků 
a placených služeb, který je součástí Výpůjčního řádu.  

3.10. ALEPH jako nástroj zpracování knihovního fondu 

3.10.1. Automatizace knihovních procesů na PřF 
Rychlou transformaci knihoven a automatizaci knihovních procesů umožnilo vlastně teprve 
zavedení výpočetní techniky a připojení knihovních počítačů k Internetu. Automatizovaný 
knihovní systém je aplikační software provozního typu, určený k automatizaci procesů 
realizovaných v knihovně. Obvykle má modulární strukturu; typické moduly jsou akvizice, 
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katalogizace, OPAC, výpůjčky a MVS, správa seriálů. Zpravidla obsahuje i nástroje pro 
zapojení do sítě knihoven a pro komunikaci s externími zdroji (9). Lokální počítačové 
knihovní systémy umožňují přechod od původních lístkových katalogů k elektronickým 
online katalogům, které zvyšují dostupnost a kvalitu sekundárních informačních zdrojů 
a pohodlnější vyhledávání informací. Uživatel si snadno zjistí, zda a kde je určitý primární 
dokument k dispozici v případě, že je příslušná informace do tohoto systému vložena 
knihovníky. Tuto informaci představuje vytvořený bibliografický záznam – kniha je tzv. 
zkatalogizována.  

V počátcích automatizace na PřF probíhala na lokální úrovni. Knihovna Ústavu pro životní 
prostředí byla první knihovnou na fakultě, která měla knihovní systém pro počítačové 
zpracování bibliografických záznamů. Jednalo se o lokální knihovní systém ISIS. 

Převratem v modernizaci knihoven PřF bylo jejich zapojení do sítě prostřednictvím 
automatizovaného knihovního systému ALEPH. Od roku 1998 byl v knihovnách používán 
izraelský systém ALEPH ve verzi dnes označované jako 300. Systém v té době umožňoval 
ukládání dat ve struktuře, která byla dílem tvůrce systému, firmy Ex Libris. Byl provozován 
na serverech pod operačním systémem Unix, ale uživatelé museli na osobních počítačích 
používat rozhraní DOS, takže k zadávání příkazů bylo potřeba ovládnout celkem složitý 
systém příkazů. Webové rozhraní pro čtenáře bylo rozvíjeno až druhotně ve druhé polovině 
90. let. 

Na základě této společné technologie, dostupné po síti, bylo možno zahájit automatizaci 
a sjednotit knihovnické činnosti oborových knihoven. Knihovny byly vybaveny výpočetní 
technikou a čtečkami čárových kódů. Všechny knihovnice a knihovníci byli vyškoleni pro 
práci v knihovním systému. Postupně docházelo k implementaci jednotlivých modulů 
ALEPHu. 

Zpočátku začaly pod tímto systémem pracovat větší oborové knihovny, z menších knihoven 
to byla Knihovna ÚŽP. Přistoupily k postupné retrokatalogizaci svých fondů podle platných 
anglo-amerických katalogizačních pravidel. Bibliografické záznamy knihovny ÚŽP byly 
z lokálního systému ISIS převedeny do ALEPHu 300 a tvořily tak prvopočátek nové databáze 
společné pro PřF.  

Od začátku roku 2003 začal být na PřF UK připravován přechod na kvalitativně vyšší verzi, 
ALEPH 500, který s uskutečnil na začátku roku 2004. Hlavní rozdíly mezi programy ALEPH 
300 a ALEPH 500 jsou, že verze ALEPH 500 pracuje v architektuře klient-server 
a uživatelské rozhraní je plně grafické jak pro knihovníky, tak pro čtenáře, kteří používají 
výhradně webové rozhraní. Díky tomu je ovládání systému myší mnemotechnické, a tudíž je 
mnohem snazší. K ukládání dat na serveru se používá standardní databázový systém Oracle, 
který správě systému umožňuje lepší přístup k datům. Postupně byla do všech součástí 
systému zavedena znaková sada Unicode (na místo verze UTF-8), takže už není problém se 
zadáváním a zobrazováním znaků, které nejsou součástí znakové sady CP 1250, která je 
používaná na osobních počítačích pod operačním systémem Windows.  

Na podzim 2004 se data PřF UK po konverzi do formátu MARC 21 stala součástí Centrálního 
katalogu UK. Jako takové mohou být údaje o fondech jejích knihoven díky protokolu Z39.50 
využívány dalšími knihovnami. V té době byly do systému připojeny některé menší knihovny 
PřF UK - Knihovna filosofie a Knihovna antropologie. Na chemii se v roce 2006 přistoupilo 
ke zpracování knihovního fondu katedrálních knihoven, ale postup je poměrně pomalý a další 
katedrální knihovny na zavedení svých fondů do systému teprve čekají. 

Konverze bývají provázeny zaškolením všech knihovníků do nové verze. V současné době se 
pracuje ve verzi 16 a je očekáván přechod na verzi 18.  



 

 31

K Centrálnímu katalogu postupně přistupovaly a dosud přistupují knihovní katalogy dalších 
fakult Univerzity Karlovy, které musí být navíc konvertovány z automatizovaného 
knihovního systému TINLIB.  

3.10.2. Katalogizace  
 
V průběhu několika let se podařilo sjednotit katalogizační činnosti nejen na úrovni PřF, ale 
dále se postupně sjednocují i na úrovni UK, a to v závislosti na katalogizační politice Národní 
knihovny ČR a na společných postupech stanovených v rámci knihoven UK. Do Centrálního 
katalogu přispívají jednak knihovny PřF jednak i knihovny jiných fakult. Proto je třeba před 
vypracováním nového záznamu mít neustále na mysli kontrolu vůči databázi již vytvořených 
bibliografických záznamů, aby nedošlo k vytváření duplicit. 

Z počátku se katalogizovaly převážně monografie, postupně některé knihovny začaly 
zpracovávat i periodické publikace – seriály. Seriály však nejsou dosud zpracovány ve všech 
knihovnách.  

Podmínkou pro automatizované půjčování prostřednictvím výpůjčního modulu je, aby 
publikace měly v knihovním systému svůj bibliografický záznam a aby knihovní jednotky 
byly označeny vlepeným čárovým kódem. Čárový kód musí být sejmut čtečkou čárových 
kódů k příslušnému bibliografickému záznamu do modulu „Jednotky“. 

Postup katalogizačních prací je zřejmý  z níže uvedené tabulky: 

ALEPH - Katalogizace  BI CHE GGR GLG ÚŽP CELKEM
počet zkatalogizovaných 
záznamů celkem stav k 15.12.2001 7 336 2 646 7 847 11 214 6 293 35 336
počet zkatalogizovaných 
záznamů celkem stav k 31.12.2006 44 539 9 247 15 615 20 913 7 642 97 956
počet zkatalogizovaných 
záznamů  

přibylo za rok 
2005 1 480 935 1 151 1 721 91 5 378

počet zkatalogizovaných 
záznamů  

 přibylo za rok 
2006 25 749 870 1 956 1 479 330 30 384

 

Proces katalogizace se zdá být při stávajícím počtu titulů a knihovních jednotek nekonečný. 
Stále se hledají cesty, jak katalogizační činnosti urychlit.  

V Geologické knihovně a v Knihovně botaniky byl v roce 1999 využit pro část knihovního 
katalogu program retrokonverze. Studenti knihovnictví přepisovali údaje z kopií kartotéčních 
lístků v lokálním programu na svých lokálních počítačích. Po následné konverzi do systému 
ALEPH musely knihovnice záznamy opravovat a doplňovat s knihou v ruce. Chyby vznikaly 
jednak při přepisu kartotéčních lístků, jednak původní kartotéční lístky neobsahovaly všechny 
potřebné údaje. 

Uvedeným způsobem bylo vytvořeno cca 3680 záznamů Knihovny botaniky a 8814 záznamů 
Geologické knihovny. 

Další způsoby urychlení katalogizace jsou tzv. „sdílená katalogizace“ a „lokalizace“. Sdílení 
záznamů představuje vzájemné využívání již vložených bibliografických záznamů v rámci 
zúčastněných knihoven celé UK. Lokalizace představuje využívání bibliografických záznamů 
z jiných knihovních katalogů českých i zahraničních knihoven díky „stahování“ záznamů 
prostřednictvím protokolu Z39.50 do vlastní databáze a jejich opravu a doplnění o lokální 
údaje vlastních knihovních jednotek.  

Již v době ALEPHu 300 byla zahájena spolupráce se Souborným katalogem ČR (SK ČR) 
a Souborným katalogem UK (SK UK) – předchůdcem dnešního Centrálního knihovního 
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katalogu CKS UK. Záznamy tehdy procházely formálně logickou kontrolou, byly opraveny, 
exportovány a následně importovány do SK ČR. Po konverzi záznamů do formátu ISO 2709 
byly též importovány do SK UK, v té době ještě pod knihovním systémem TINLIB.  

Katalogizační práce postupovaly v některých knihovnách poměrně pomalu přesto, že byla 
umožněna lokalizace i vzájemné sdílení záznamů.  V letech 2005-2006 byl použit kvalitnější 
způsob retrokonverze prostřednictvím technologie RETROKON pro dílčí knihovny, které 
projevily zájem a které měly pro tuto metodu vhodné lístkové katalogy. Uvedená metoda byla 
již dříve s úspěchem použita pro zpracování knihovních fondů Národní knihovny ČR, 
Knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Parlamentní knihovny a 
dalších. 

Metoda RETROKON spočívá v hromadném naskenování lístků lístkových katalogů na 
rotačních skenerech a následné lokalizaci záznamů z českých i zahraničních online katalogů. 

K lokalizaci byly využívány např. katalogy Národní knihovny ČR, Vědecké knihovny 
v Olomouci, The Library of Congress (USA), The British Library, některé německé katalogy 
apod. Pouze v části případů, kdy se bibliografický záznam v online katalozích ČR ani 
v zahraničí nenašel, katalogizační lístek byl podle naskenované předlohy ručně přepsán. Práce 
prováděli externí spolupracovníci provádějící firmy COMDAT, a tak byla ušetřena vlastní 
práce knihovníků. Záznamy byly po konverzi importovány do knihovního systému ALEPH. 
Postupně jsou doplňovány čárové kódy do knih a snímány do knihovního systému. Záznamy 
jsou doplňovány a případně opravovány (např. přepis předmětových hesel z cizího jazyka do 
češtiny). Tyto činnosti však již nejsou překážkou pro vyhledávání a půjčování v online 
katalogu PřF.  

V letech 2005–2006 bylo do knihovního systému ALEPH importováno celkem 18373 
záznamů, které vznikly retrokonverzí metodou RETROKON. Dalších necelých 5000 
záznamů z katalogizačních lístků bylo díky této metodě označeno jako záznamy, které jsou již 
v katalogu zapsány jinou knihovnou, je možno tyto záznamy sdílet a doplnit k nim pouze 
lokální údaje dílčí knihovny. Počty vytvořených záznamů metodou RETROKON i počta 
možných sdílených záznamů  jsou uvedeny níže v tabulce. Převod katalogů umožnil, že 
veškeré výpůjčky tak již mohou probíhat automatizovaně. 

 

Dílčí knihovna Stažené Přepsané 
Nově vytvořené 

celkem Sdílené 
Zpracované tituly 

celkem 
ANT 2 289 1 239 3 528 653 4 181 
BOT 8 124 4 318 12 442 1 392 13 834 
FIL 1 674 729 2 403 2 896 5 299 

Celkem 12 087 6 286 18 373 4 941 23 314 

3.10.3. Co vše je třeba udělat s tištěnou publikací než se dostane k uživateli  
V dalším textu jsou popsány činnosti, které je potřeba vykonat pro to, aby se kniha mohla 
dostat k uživateli, a to včetně časového odhadu vytvořeného kvalifikovaným knihovníkem. 
Časový odhad je psán v závorce kurzívou.  
●  Nákup (akvizice) dle požadavků pracoviště.  

(cca 1-2 hodiny: najít dodavatele, zhodnotit nabídku cen a doručení, napsat objednávku). 
V případě, že publikaci koupí pracovník fakulty a donese pouze k evidenci, čas pro tento 
a následující uvedené 2 body se nezapočítává.  

●  Převzetí knihy. 
(cca 10-60 minut - podle způsobu doručení).  

●  Administrace pro ekonomické oddělení, přiřazení signatury. 
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(cca 5 minut) 
● Evidence knihovní jednotky v přírůstkovém seznamu. 

Datum zapsání, přírůstkové číslo knihovního dokumentu, způsob nabytí knihovního 
dokumentu event. cena, autor, název,  místo  a  rok vydání knihovního dokumentu, 
signatury, případně dalších poznámek. 
(cca 5 -10 minut) 

● Viditelně označit knihovní jednotku signaturou (možný je tisk signatury z počítače), vepsat    
přírůstkové číslo a signaturu do knihy, knihu orazítkovat na různých místech.  
(cca 10 minut). 

● Vytvoření bibliografického záznamu, v případě, že ještě není v Centrálním katalogu UK 
vytvořen. 
(Doba zpracování se liší podle typu knihy 15-30 minut,  v extrémně složitých případech až  
1-2 hodiny.)  
V případě, že lze využít již vytvořený bibliografický záznam (tzv. sdílet), záznam se 
nevytváří. Do stávajícího záznamu se zapíší lokální údaje knihovny. Doba vytvoření se 
zkracuje v případě, že lze záznam nalézt v jiných on-line českých nebo zahraničních 
katalozích, lokalizovat (tj. stáhnout) a případně doplnit  a upravit. Naopak se doba výrazně 
prodlužuje, je-li katalogizátor při práci vyrušován, jedná-li se o starší cizojazyčné 
publikace, nebo u lokalizace v případě, když je více publikací s podobným názvem. V tom 
případě trvá déle jednoznačně určit, který bibliografický záznam zvolit pro lokalizaci.  

●  V případě, že v knihovně tisknou souběžně katalogizační lístky, lze pro tisk lístku využít 
dat vložených do knihovního systému.  
(tisk a zařazení katalogizačního lístku cca 5-10 min) 

● Vlepit čárový kód do knihy. 
● Zapsat systémové číslo bibliografického záznamu přidělené knihovním systémem (zkráceně 

„sysno“) do knihy. 
● Tam, kde je elektromagnetická ochrana, vlepit čip do knihy, aktivovat. Tam, kde je RFID 

ochrana, vlepit RFID čip, načíst údaje z knihovního systému ALEPH do čipu. 
● Pokud má kniha přílohu, je třeba označit její přítomnost v knize vedle přírůstkového čísla 

a na hřbetu knihy či časopisu; některé přílohy se ukládají zvlášť. 
● Sejmout čárový kód knihovní jednotky k příslušnému bibliografickému záznamu do 

jednotek - tzv. holding. 
● Správně zařadit do polic dle řazení v knihovně, aby bylo možné publikaci snadno vyhledat. 

(čas pro výše uvedených 6 druhů činností cca 5 – 15 minut) 
 
Počítáme-li pouze činnosti spojené se zařazením knihy do fondu, pak výsledná doba 
věnovaná jedné knize od doby, kdy se dostane do knihovny, do doby, než se dostane 
k uživateli, je:  

- v případě součtu výše uvedených minimálních časů na všechny činnosti 35 minut, 

- v případě součtu výše uvedených maximálních časů na všechny činnosti 75 minut,  

- v extrémních případech 2 hodiny 45 minut. 

Roční přírůstek v knihovnách PřF byl za rok 2006 celkem 5300 knihovních jednotek.  

Knihovní fond PřF tvoří celkem 630 tisíc knihovních jednotek. 

Na zkatalogizování všech knih, které jsou dosud v knihovnách, by bylo potřeba v lepším 
případě 367 500 hodin, tj. 184 pracovních“člověkoroků“ (po cca 2 000 pracovních hodinách), 
v horším případě 787 500 hodin, tj. 394 pracovních “člověkoroků“, v extrémním případě 
1 470 000 hodin, tj. 735 pracovních “člověkoroků“. 
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3.11. Elektronický katalog, automatizované výpůjčky, rezervace  

3.11.1. On line katalog  - OPAC 
Mezi základní poskytované elektronické služby knihoven patří elektronický katalog OPAC 
(zkratka anglického OPen Access Catalogue). Knihovní systém ALEPH poskytuje 
uživatelům webové rozhraní k vyhledávání publikací, odtud název web OPAC. Katalog 
umožňuje vyhledávat informace o určité publikaci, o jejím umístění  v knihovnách, a to 
v rámci celé univerzity po síti, aniž by musel uživatel do knihovny.  

Možnosti vyhledávání jsou:  

- prohlížením rejstříků,  
- základní vyhledávání,  
- rozšířené vyhledávání,  
- vyhledávání z více polí a/nebo z více bází, 
-     vyhledávání pomocí jazyka CCL (Common Command Language). 

Čtenářským průkazem je pro zaměstnance UK zaměstnanecký průkaz, pro studenta průkaz 
studenta, který student získá u zápisu. Dodatečně lze průkazy získat ve výdejních místech 
UK. Údaje pro identifikaci jsou: ID (číslo pod fotografií) a čárový kód. V současné době se 
zavádějí obdobné univerzitní průkazy pro externí uživatele služeb UK. 

V katalogu lze vyhledávat též anonymně, aniž by se uživatel přihlásil. V tom případě však má  
omezená práva. Pouze přihlášený uživatel si může zobrazit seznam svých aktuálních 
výpůjček, prodloužit výpůjčku v rámci řádné výpůjční lhůty, zadat požadavek na výpůjčku 
(tzv. rezervaci, blíže viz kapitola 3.11.3.), zobrazit seznam svých požadavků na výpůjčku, 
aktualizovat e-mailovou adresu pro komunikaci knihovny se čtenářem. E-mailová adresa je 
využívána pro elektronické zasílání upomínek a od roku 2006 též pro elektronické zasílání 
zdvořilostních dopisů o blížícím se konci výpůjční lhůty, což poskytuje jistý komfort 
čtenářům.  

3.11.2. Automatizované výpůjčky 
Pro automatizované výpůjčky bylo třeba připravit databázi uživatelů. Pro knihovní systém 
ALEPH 300 byla využita databáze PřF „Student“ a konvertována do ALEPHu. Při přechodu 
do systému ALEPH 500 byli záznamy čtenářů včetně jejich výpůjček zkonvertovány. 
V současné době pracovníci Ústavu výpočetní techniky UK provádějí každoročně hromadný 
import údajů o nových studentech a pracovnících z informačního systému UK do databáze 
čtenářů. Je třeba dořešit ještě vyřazování absolventů a studentů, kteří ukončili studium a 
nemají aktivní výpůjčky, popř. i se současným upozorněním knihovníků na ty odcházející 
studenty, kteří mají ještě výpůjčky aktivní. 

Modul „Výpůjčky“ byl do knihoven aplikován postupně podle možností a zájmu té které 
knihovny v závislosti na množství zkatalogizovaných záznamů. Tak se stalo, že se výpůjčky 
někde prováděly automatizovaně v systému ALEPH, zatímco někde se stále používaly 
klasické výpůjční lístky, které museli uživatelé vyplňovat. Tento stav přinášel nespokojenost 
uživatelů s knihovními službami tam, kde se půjčovalo klasickým způsobem na výpůjční 
lístky.  Od zahájení školního roku 2005/ 2006 se výpůjčky provádějí všude automatizovaně, 
a pokud nemá kniha ještě vlastní bibliografický záznam v databázi, lze vytvořit před půjčením 
zkrácený záznam tzv. rychlokatalogizací. 
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3.11.3. Rezervace 
Knihovní systém ALEPH umožňuje přihlášeným uživatelům, aby si rezervovali potřebné 
publikace, které jsou momentálně vypůjčené. To je možné za níže uvedených podmínek:  

- Čtenář se musí do systému přihlásit svými identifikačními údaji. Jen přihlášenému čtenáři se 
zobrazí nabídka „požadavek“.  Nepřihlášenému čtenáři se zobrazí pouze detaily výpůjčky.  

- Nelze rezervovat knihovní jednotku, která je na místě v knihovně. Tato informace se 
uživateli zobrazuje. 

3.12. Aplikace pro sběr publikačních aktivit pracovníků fakulty  
Jedním ze základních úkolů SVI je evidence publikační aktivity interních pracovníků fakulty.  
Publikační aktivita patří mezi základní priority fakulty, neboť reprezentuje její vědecký 
potenciál a dokumentuje tak kvalitní zabezpečení  pedagogického procesu. 

Sběr probíhá každoročně během 1. čtvrtletí podle pravidel vydaných rektorátem UK na 
základě požadavků Rady vlády. Veškerá sbíraná data jsou odevzdávána do celouniverzitní 
databáze Bibliografie 
UK. Do databáze RIV 
jsou pak za celou 
univerzitu zasílány 
údaje o publikacích 
týkajících se projektů 
sledovaných Radou 
vlády. 

Samotný sběr dat o 
publikačních aktivitách 
prošel za poslední roky 
bouřlivým vývojem. 
Původně se data sbírala 
pouze prostřednictvím 
nezabezpečených 
webových formulářů, 
odkud byla odesílána na e-mail pověřeného pracovníka. Toto řešení bylo naprosto 
nevyhovující a od roku 2004 má fakulta k dispozici samostatnou webovou aplikaci. Aplikace 
je neustále vyvíjena s cílem poskytnout uživatelům co největší komfort. Poslední novinkou 
pro uživatele je možnost importu dat z databáze Web of Science. 

Aplikace hlídá chyby již při vkládání dat, provádí křížové kontroly apod., což velmi 
usnadňuje vytvořit bezchybný výstup pro RIV.   

3.13. Spolupráce s jinými institucemi v bibliografických oblastech 
Knihovny a SVI spolupracují s knihovnami ostatních fakult UK i s  knihovnami různých 
vědeckých institucí. V současné době probíhá spolupráce v několika oblastech: 

● Spolupráce na Centrálním katalogu UK.  V roce 2004 se staly bibliografické záznamy 
knihoven  PřF UK po konverzi do formátu MARC 21 součástí Centrálního katalogu UK. Jako 
takové mohou být údaje využívány jinými knihovnami UK tzv. sdílením záznamů, nebo 
jinými knihovny v ČR i v zahraničí přebíráním záznamů, tzv. lokalizací, díky protokolu 
Z39.50. Tato spolupráce je oboustranná. Stejně tak mohou knihovny PřF využívat záznamy 
ostatních knihoven. Blíže o této problematice pojednává kapitola 3.10.2.  
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● Spolupráce na tvorbě Souborného katalogu České republiky. Již v době ALEPHu 300 
byla zahájena spolupráce se Souborným katalogem ČR (SK ČR). V současné době je již 
spolupráce pravidelná. Za každý uplynulý měsíc probíhá kontrola vytvořených záznamů, 
záznamy jsou  dle chybových hlášek opravovány a po opravách odesílány dávkově do 
souborného katalogu.  

Statistiky odevzdaných záznamů do SK ČR je uvedena v tabulce níže: 

SK ČR 
 

 celkem BI CHE GGR GLG  ÚŽP  CELKEM
odevzdané do SK ČR  za rok 2006 5 554 912 1 435 1 435 358 9 694
odevzdané do SK ČR celkem stav k 12.3.2007 16 438 4 901 13 422 18 095 6 590 59 446

 
 

● Spolupráce na projektu NK ČR „Kooperativní tvorba a využívání souboru národních 
autorit“.  Knihovny PřF se na začátku roku 2007 připojily ke knihovnám, které online 
přispívají svými autoritními záznamy do databáze Národních autorit. Autoritní záznam je 
lexikální jednotka v souboru autorit obsahující za kódovanými údaji autoritní heslo, dále pak 
všechny variantní podoby tohoto hesla, souběžná hesla, příbuzná (asociovaná) hesla, 
informační poznámky, konzultované zdroje, odpovědnou katalogizační agenturu a 
mezinárodní standardní číslo autorit po jeho zavedení (9). Autoritní záznamy umožňují 
jednoznačně identifikovat autora, popř. korporativního autora  (korporaci), geografický  nebo 
věcný údaj apod. 

Vytváření autoritních záznamů vyžaduje systematické ověřování osobních aj. údajů 
v dostupných informačních pramenech a správné vyplnění předepsaných polí záznamu. 
Kooperující knihovníci zodpovědně vyhledávají informace v českých i zahraničních 
dostupných katalozích aj. informačních zdrojích, z velké míry internetových. 

Uvedená tvorba autoritních záznamů  s sebou nese i další nezbytné činnosti. Probíhá 
harmonizace přístupových rejstříků v samotné univerzitní databázi, tak aby byla duplicitní 
přístupová hesla sjednocena a případné chyby opraveny před tím, než bude autoritní záznam 
vytvořen online v bázi autorit NK ČR.  

● Spolupráce oborových knihoven při zpracování odborných bibliografií českých 
i mezinárodních.   
Některé knihovny PřF se podílejí na vytváření odborných bibliografií. Spolupráce probíhá  
např. v oboru geografie a geologie. 

3.14. Spolupráce v oblasti elektronických informačních zdrojů 
Obrovský posun v oblasti EIZ byl uskutečněn díky: 
● Projektům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vypisovalo projekty na    
podporu vědy a výzkumu a poskytlo finanční prostředky pro jejich informační zajištění.  
Např. z projektů LI a 1N (blíže viz kapitola 3.16.) byly zakoupeny odborné vědecké databáze 
  - GeoBase, GeoRef, EnvironetBase, ESPM, KNOVEL, Bioone Fulltext  
  - Biological Abstract, Zoological Records,  
  - CrossFire Beilstein, Chemical Abstracts a další. 
● Ustanoveným konsorciím oborově příbuzných vysokých škol a vědeckých institucí, 
tak, aby společný konsorciální nákup multilicencí umožnil snížit cenu EIZ na minimum, 
● Finančním prostředkům z grantů získaných aktivitou pracovišť fakulty, ze kterých   
byly zakoupeny některé elektronické plnotextové tituly časopisů,  knih apod. 
● Finančním prostředkům  věnovaným z rozpočtu fakulty, kdy se fakulta spolupodílí na 
nákupu:  
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- důležitých databází v rámci celé UK, např. Web of Knowledge, ProQuest aj.,  
- důležitých databází pro fakultní uživatele, např. JSTOR - Biological Science, General 
Science,  
- plnotextových zdrojů – předplatná periodik včetně elektronických online verzí, např. Nature, 
Science, řady elektronických knih aj. 
- konsorciálních poplatků pro získání online verzí časopisů důležitých vydavatelů  (Elsevier, 
Springer, Blackwell, Willey, Oxford, RSC). 

Samotné zajištění dostatečného množství kvalitních elektronických informačních zdrojů však 
nestačí. Důležité je naučit uživatele tyto zdroje využívat v průběhu celého studia nikoliv 
pouze až  pro psaní diplomové práce.  

3.15. Projektová činnost  
Řada činností a služeb SVI a knihoven byla a je řešena díky financování z projektů. Níže jsou 
vyjmenovány  projekty realizované za bývalého vedení SVI i o projekty ze současné doby: 

1998 – FRVŠ č. 1488 – virtuální knihovna          

1999 – FRVŠ č. 1480 – racionální způsob retrokatalogizace  

2000 – FRVŠ č. 1778 – elektronická ochrana fondů (řešitelka vedoucí Geografické knihovny) 

2001 – FRVŠ č. 2042 – digitalizace fondů, skener Minolta  

2001 – LI01051 – multilicence na přístup k přírodovědným informačním zdrojům 2001-2003    

2003 – FRVŠ č. 2766 – zpřístupnění digitalizovaných fondů – CD ROM server   

2004 – 1N04186 – multilicence na zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným 
informačním zdrojům 2004-2008 

2006 – Archivace a zpřístupnění digitálních verzí kvalifikačních prací na UK v Praze. 

Výraznými činnostmi bylo též: 

2005 - zavedení radiofrekvenční ochrany (RFID) knihovního fondu Knihovny ÚŽP a 
Knihovny zoologie financované z Fondu rozvoje investičního majetku.  

2006 -  retrokonverze knihovních katalogů Knihovny botaniky, Knihovny filosofie a 
Knihovny antropologie pořízená z fakultní finanční rezervy. 

Další projekty byly uskutečněny v Geografické knihovně a v Oborové knihovně chemie. 

3.16. Přírodovědné elektronické informační zdroje z projektu 1N04186 
Výrazným počinem v oblasti elektronických informačních zdrojů jsou výše zmíněné projekty 
LI01051 a 1N04186, kde poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR. Projekt LI01051zajišťoval multilicence pro přístup k přírodovědným 
informačním zdrojům v letech 2001-2003. Projekt 1N04186 zajistil kontinuitu přístupů pro 
roky 2004-2008. Projekty poskytují informační zázemí pro vědu a výzkum, pro pregraduální 
a postgraduální výuku na vysokých školách cestou konsorciálního nákupu elektronických 
databází v oblasti přírodních věd - geologické, geografické, chemické, farmaceutické 
a ekologické. Jedná se o geologické databáze GeoBase, GeoRef, environmentální databáze 
ENVIROnetBase a ESPM a faktografickou databázi Knovel z oboru přírodních věd, techniky, 
zdraví a hygieny, farmacie a potravinářství.  

Díky výhodnému kurzu koruny vůči US dolaru vznikla finanční rezerva přesto, že došlo ke 
krácení dotace oproti původnímu návrhu projektu. Výsledkem bylo to, že se spoluuživatelé 
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nemuseli na úhradě EIZ oproti původnímu předpokladu podílet vůbec a že zbývající finanční 
prostředky mohly být vhodně investovány za tzv. doplňkové informační zdroje. Byla 
zakoupena biologická databáze BioOne Fulltext pro české univerzity, které projevily zájem. 

Zúčastněné instituce jsou od počátku projektu zařazeny do skupin podle zájmu svých 
uživatelů. Skupiny lze podle užívaných databází považovat za dílčí konsorcia GEO, CHEM, 
ENVIRO. Členové konsorcia mohou podle potřeby komunikovat prostřednictvím 
elektronické konference, účastní se školení pro informační pracovníky, školitele i vlastní 
uživatele, sledují statistiky využívání a aktivit účastníků, propagují nakoupené EIZ.  

Přístupy jednotlivých institucí k databázím jsou označeny křížkem (x)  v níže uvedené 
tabulce:  

Instituce Geobase 
GeoRef 

Knovel ENVIRO- 
netBASE 

ESPM BiOne 

UK Praha, PřF x x x x (celá UK) x 

UP Olomouc, PřF x x x x   

MU Brno, PřF x x x x x 

VUT Brno   x       

Univerzita T. Bati Zlín   x x x   

Státní zdravotní ústav, Praha   x   x   

Ostravská univerzita  x x x x x 

Univerzita Pardubice    x       

UJEP v Ústí nad Labem x x x x x 

ČZU, Praha x x x x   

VFU, Brno   x   x   

Západočeská univerzita Plzeň x         

Geologický ústav AV ČR Praha x   x x   

Národní knihovna, Praha x   x x   

Geofyzikál. ústav AV ČR Praha x         

Úst strukt. a mech. hornin AV ČR, Praha x         

Česká geologická služba, Praha x         

VÚ geodet., topograf. a kartografický, Zdiby x         

 
Všechny databáze jsou hodnoceny jako velmi užitečné a jejich informační význam se odráží 
v kvalitním zpracování dalších odborných projektů. Jejich využívání je dáno odbornou úrovní 
i velikostí uživatelských komunit v členských institucích. 

Instituce mají přístup k databázím na základě IP adres. Jejich aktualizace probíhá průběžně. 
Instituce dodaly potřebné údaje k propojení databází s jejich dostupnými fulltextovými tituly. 
Propagují zakoupené EIZ ponejvíce na svých webových stránkách, na nástěnkách knihoven a 
v informačních materiálech ve studovnách. Uživatelé využívají též webové stránky firmy 
AIP, kde jsou pro každou instituci přehledně zobrazeny seznamy databází přístupných z jejich 
počítačových IP adres. Statistiky využívání jsou dostupné na webových stránkách pracoviště 
řešitelky. Probíhají školení informačních pracovníků a školitelů, kteří se seznamují se 
změnami a vylepšenými službami poskytovanými ve webovém prostředí vydavatelů databází. 
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4. Budoucnost knihoven 

4.1. Kam směřuje budoucnost knihoven? 
Extrémní vize předpovídá, že nebude třeba knihoven ani knihovníků, že vše bude na 
internetu. Zcela jistě se mýlí. Dá se předpokládat, že se tradiční knihovny změní. Budoucnost 
knihoven se posune směrem k elektronickým informačním zdrojům, směrem k velkému 
množství studijních míst vybavených počítači a směrem ke knihovnám s obrovskými 
serverovými kapacitami pro archivaci dokumentů. Tradiční knihovny pak budou vydávat 
méně prostředků na nákup a uskladnění tištěných informačních zdrojů  a více na nákup licencí 
elektronických informačních zdrojů nebo elektronických nosičů informací. Přesto budou 
knihovny existovat a budou se dále rozvíjet.  

Nelze očekávat, že se vydavatelé ve spojení s polygrafickým průmyslem vrhnou do procesu 
sebedestrukce, což by konec tištěných publikací určitě znamenal. 
 
Velkou roli v oblasti vědeckých publikací hrají samotní autoři, a to v otázce publikování 
v rámci otevřených archivů nebo online časopisů s otevřeným přístupem (open access). Open 
access musí být trvalý, bezplatný, online a pro všechny uživatele. Autor (vlastník copyrightu) 
svoluje ke čtení, stahování, sdílení, ukládání, vyhledávání a linkování článků (19).  
Slabou stránkou je zatím nedokonalá výchova uživatelů k „fair use“. Předpokládá se přesná 
a precizní citace. 
Americký autor Will Sherman, který se zabývá problematikou tištěných a online publikací 
a online výukou na online univerzitách v USA, ve svém dokumentu „33 Reasons Why 
Libraries and Librarians are Still Extremely Important“ podává dosti podrobný výčet důvodů,  
proč jsou stále velmi důležité knihovny i knihovníci. Každý z uvedených bodů je 
neopominutelný. Dále je uveden pouze výběr hlavních důvodů, které autor ve své práci uvádí:  
 

Není a nebude vše dostupné volně na internetu. Projekt Google Book Search si dal za cíl 
v budoucnu digitalizovat milióny knih z největších světových knihoven. Ale odhadovaný 
počet knih v tisku je přibližně 70-80krát vyšší než je tento projekt schopen digitalizovat. 
Hlubší přístup do digitalizovaných knih však většinou vyžaduje registraci. Volně 
zpřístupňovány budou knihy, na něž již není uplatňován copyright, ale ostatní materiály 
zůstanou přístupné pouze pro registrované uživatele. Obzvláště vědecké publikace s vysokou 
informační hodnotou nebudou zcela volně na internetu. Internet je snadno manipulovatelný 
a pomíjivý.  

Knihovny naproti tomu nabízejí standardizovaný systém, který trvale poskytuje důvěryhodné 
informace. Neexistuje  a ještě dlouho nebude existovat náhrada za knihovny, která by 
poskytovala přístup k horám informací, které nejsou dostupné přes webové vyhledávače. 
Knihovna je důležitým místem pro zachování demokratického přístupu k informacím – ne 
každý si může dovolit koupit knihy, ne každý má (a bude mít) soukromý přístup k internetu. 
Používání mobilních zařízení pro stahování digitálních knih bude i nadále pouze doplňkem 
k četbě tištěných knih. 

Knihovna zaujímá důležité postavení v procesu kulturní evoluce a zachovávání kulturního 
dědictví. Taktéž role knihovníků je neopominutelná - jsou to ti, kteří do knihovních systémů 
(tedy do technických prostředků) informace vkládají, a ti, kteří pomáhají uživatelům 
v orientaci při práci právě s těmito technickými prostředky.  

Will Sherman na závěr své práce uvádí shrnutí: 
„Společnost není připravena na opuštění knihoven a knihovny pravděpodobně nikdy 
nevymizí. Knihovny se mohou adaptovat na sociální a technologické změny, ale nemohou tak 
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být nahrazeny. Ačkoli knihovny jsou odlišné od internetu, knihovníci jsou ti nejpovolanější 
profesionálové, kteří jsou schopni vést studenty i občany k tomu, jak nalézt cenné informace 
online. Samozřejmě mnoho informací je online, ale mnoho jich stále je na papíře. Místo 
odsuzování knihoven jako nemoderních institucí, měl by stát zvýšit finanční prostředky na 
jejich podporu a zlepšit tak jejich technologické i personální vybavení.“ (18) 

4.2. Proč potřebujeme knihovny 
Role dnešních tradičních knihoven úzce souvisí s rozvojem publikací vydaných 
v elektronické formě. Počet vědeckých seriálů vydávaných každým rokem roste 
a elektronické zdroje odsouvají ty tištěné do pozadí. Stále ale existuje několik dobrých 
důvodů, proč budou tištěné zdroje nadále využívány a proč bude třeba knihovny zachovat, 
byť pravděpodobně v pozměněné podobě. Knihovny musí svoje aktivity mnohem více 
orientovat na elektronicky dostupné informační zdroje, ačkoli zdroje tištěné svůj význam 
rozhodně úplně neztratí. Důvody zachování tištěných fondů lze v zásadě shrnout do těchto tří 
bodů: 

1. Neměnná technologie – tištěná publikace bude vždy prezentovat stejné informace 
stejným způsobem. Ačkoliv informace publikované v elektronickém časopise jsou 
také neměnné, technologie užívané k jejich zveřejnění se mění.  

2. Mobilnost – jde o důležitou výhodu, i když počítače se stále zmenšují a časem asi 
bude jejich přemisťování stejně snadné jako manipulace s knihami.  

3. Snadnější čtení – to je skutečná výhoda, zvláště studujeme-li delší čas. Rozlišitelnost 
počítačových obrazovek a čtecích přístrojů sice stále vzrůstá, ale zatím při čtení 
neposkytnou stejný komfort, jako tištěný materiál.  

Nicméně výhody textů dostupných elektronicky převažují. Dnes existuje velké množství  
časopisů, převážně odborných, které jsou vydávány již pouze elektronicky, a jejich používání 
s sebou nese mnoho výhod jak pro autory, tak pro vydavatele či samotné knihovny. Z výhod 
pro knihovny lze uvést především tyto: 

1. Skladovací nároky – odhaduje se, že počet vědeckých článků se zdvojnásobí každých 
10-15 let. Elektronické časopisy zaberou velmi malý prostor, jsou-li skladovány na 
kompaktních discích a žádný, jestliže jsou zpřístupňovány prostřednictvím internetu.  

2.  Náklady za vazby – u elektronických časopisů odpadají výdaje za vazbu ročníků.  
3.  Přístupnost – tištěné časopisy jsou přístupné jen tehdy, má-li knihovna otevřeno a  

jeden exemplář je využíván jedním uživatelem. Elektronické tituly mohou být  
současně studovány více autorizovanými uživateli 24 hodin denně 7 dní v týdnu.  

4. Uložení informací – ačkoliv odpovědnost za archivování elektronických publikací 
záleží běžně na jejich vydavatelích, organizace jako je JSTOR a OCLC naznačují 
budoucnost pro několik obrovských elektronických knihoven, které by hrály tuto 
archivační roli. Tradiční knihovny pak vydají méně prostředků na akvizici 
a uskladnění časopisů a více na nákup licencí a elektronických nosičů informací. 
Knihovny samozřejmě také mohou uchovávat elektronické publikace na svých 
serverech nebo kompaktních discích samy.  

 

Stejně tak, jako jiné knihovny, budou existovat i knihovny Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Budou nadále zpřístupňovat cenné vědecké informační 
zdroje z oblasti přírodních věd. Kvalita knihoven, informačních zdrojů i kvalita 
knihovnických služeb je přímo úměrná věnovaným finančním prostředkům, 
pracovnímu nasazení a týmové práci pracovníků knihoven. 
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Příloha č.1: Kontaktní údaje knihoven PřF UK (stav k 30.4.2007) 

• Středisko vědeckých informací PřF UK  - SVI - sigla: ABD168 
Albertov 6, 128 43 Praha 2, Tel., fax: +420 22195 1591 
E-mail: svi@natur.cuni.cz 
Webové stránky http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO  - Zde je rozcestník pro: 
- jednotlivé oborové knihovny a SVI,  
- centrální fakultní seznamy časopisů tištěných a elektronických, 
- elektronické databáze, 
- dostupné katalogy,  
- publikační aktivity pracovníků fakulty aj.  
On-line katalog Přírodovědecké knihovny – OPAC: http://ckis.cuni.cz/F 
 

• Geografická knihovna - sigla: ABD063 
Albertov 6, 128 43 Praha 2, 2.patro, tel. 22195 1357 
E-mail: knihgeog@natur.cuni.cz 
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=geografie 
vlastní stránka knihovny:  
http://web.natur.cuni.cz/svi/knihgeog/index.html 
provozní doba knihovny i studovny v době rozvrhované výuky:  
Po -St   9.00 - 18.00  
Čt      9.00 - 12.00 
Pá      9.00 - 15.00 

• Geologická knihovna - sigla: ABD013 
Albertov 6, 128 43 Praha 2, přízemí, tel. 22195 1432  
E-mail: knihgeol@natur.cuni.cz 
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=geologie 
provozní doba knihovny a studovny v době rozvrhované výuky: 
Po,Út 8.00 - 16.00 
St    8.00 - 17.30  
Čt    8.00 - 12.00 
Pá    8.00 - 14.30 

• Oborová knihovna chemie - sigla: ABD012 
Hlavova 2030, 128 43 Praha 2, přízemí, tel. 22195 1213 
E-mail: knihchem@natur.cuni.cz 
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=chemie 
provozní doba knihovny a studovny v době rozvrhované výuky: 
Po, Út, St  8.00 - 17.00 
Čt              8.00 - 12.00 

         Pá              8.00 - 15.00 
Oborová knihovna biologie 
soustřeďuje 5 biologických knihoven: 
• Knihovna antropologie - sigla: ABD043      
  Viničná 7, 128 44 Praha 2, přízemí, 
          tel. 22195 1618 
  E-mail: knihant@natur.cuni.cz 

http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=antropologie 
  provozní doba knihovny v době rozvrhované výuky: 
          Út        9.00 - 12.00 13.00 - 18.00,     Čt, Pá 8.00 - 10.00 



 

• Knihovna botaniky – sigla: ABD044       
  Benátská 2, 128 01 Praha 2, přízemí, 
 tel. 22195 1605              
 E-mail: knihbot@natur.cuni.cz 

http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=botanika 
provozní doba knihovny a studovny v době rozvrhované výuky: 

  Po  8.00 – 12.00 13.00 - 16.30 
  Út 8.00 - 12.00 13.00 – 16.00 
  St 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30 
  Čt - Pá  8.00 - 12.00 
• Knihovna zoologie – sigla: ABD046  
  Viničná 7, 128 44 Praha 2, 1. patro, tel. 2 2195 1607 
  E-mail: knihzoo@natur.cuni.cz 

http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=zoologie 
provozní doba knihovny a studovny v době rozvrhované výuky: 

  Po - St 9.00 - 13.00  14.00 - 17.00 
  Čt      9.00 - 13.00 
  Pá      9.00 - 13.00  14.00 - 15.00 
• Knihovna fyziologie rostlin - sigla: ABD045 
  Viničná 5, 128 44 Praha 2, přízemí, tel. 22195 1606 
  E-mail: knihfr@natur.cuni.cz 

http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=fyziologie 
provozní doba knihovny v době rozvrhované výuky: 
Po - Út  8.00 - 12.00  13.00 - 16.00 
St        8.00 - 12.00  13.00 - 17.00 
Čt        8.00 - 12.00 

         Pá           8.00 - 12.00  13.00 - 14.30 
• Knihovna filosofie - sigla: ABD067 

Viničná 7, 128 44 Praha 2, přízemí, tel. 22195 1921 
E-mail: filosof@natur.cuni.cz 
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=filosofie 
provozní doba v době rozvrhované výuky knihovny: 

  Po, St, Čt, Pá  9.00 - 13.00,     Út  9.00 - 18.00         
•  Knihovna didaktiky biologie 

Viničná 7, 128 44 Praha 2, tel. 22195 1868 
• Knihovna Ústavu pro životní prostředí - sigla: ABD157 

Benátská 2, 128 01 Praha 2, přízemí, tel. 22195 1906             
E-mail: knihbot@natur.cuni.cz 
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=uzp 
provozní doba v době rozvrhované výuky knihovny: 
Po - St  8.30 - 12.00  13.00 - 17.00 
Čt, Pá   8.30 - 12.00 

• Knihovna a čítárna časopisů CIT 
Albertov 6, 128 43 Praha 2, místnost S02 (suterén vlevo), tel. 22195 1045 
E-mail: hanaul@natur.cuni.cz, 
http://info.natur.cuni.cz/cit/sluzby/citarna.php 
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Příloha č. 2: Statistické údaje za knihovny a SVI PřF UK za rok 2006 
Dostupné též na adrese http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=vykazy. 
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Albertina icome Praha s.r.o.
Štěpánská 16, 110 00 Praha 1, tel. 222 231 212, fax: 222 231 313

e-zdroje pro přírodní vědy

Albertina icome Praha s.r.o. (AiP) nabízí v České republice elektronické informační zdroje renomovaných

zahraničních vydavatelů. Dlouhodobě spolupracujeme s více než 50 databázovými centry, agregátory

a vydavateli e-zdrojů a dalších produktů.  Nabízíme v podstatě všechny typy dokumentů v elektronické podobě

vhodné pro přírodovědné obory:

� Časopisy (vědecké, odborné, populárně-vzdělávací a další)

� Knihy (monografie, encyklopedie, slovníky, příručky a další)

� Bibliografické a abstraktové databáze (včetně národních bibliografií, katalogů a  soupisů)

� Speciální dokumenty: (patenty, normy, databáze vlastností chem. látek, spektrální databáze, obchodně-

ekonomické informace, marketingové studie, apod.)

Přehled a popisy e-zdrojů najdete na http://www.aip.cz/katalog.php.

některé výhody informačních zdrojů v elektronické podobě
• rychlá dostupnost plných textů a záznamů pro všechny uživatele v instituci

• vyhledávání v indexovaných polích (např. vyhledávání podle autora, klíčového slova apod.)

• vyhledávání ve všech textech a předplacených dokumentech naráz

• přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vč. přístupu i z počítačů mimo PřF UK

• jednoduchý tisk a export záznamů a textů

• propojení na další e-zdroje, knihovní katalogy a webové stránky

• možnost zasílání novinek – tzv. alerts (např. nejnovější články na dané téma, obsah nejnovějšího čísla
vybraného časopisu apod.)

• podrobné statistiky využití

e-zdroje od světových vydavatelů (výběr pro PřF UK)

Vydavatel e-
ča
so
p
is
y

e-
kn

ih
y

d
at
ab

áz
e

speciální dokumenty

CABI Publishing � � �

Cambridge University Press �

Croner � faktografické zdroje – chemie a bezpečnost

Encyclopaedia Britannica �

Institution of Engineering and Technology � �

Information Handling Services (IHS) � normy, technické zprávy

Information Today � � případové studie pro oblast IT

Institute of Physics Publishing � �

John Wiley and Sons � � encyklopedie

Knovel Corporation � tabulkové, numerické a referenční údaje

McGraw-Hill Professional �

Ovid Technologies � � � nástroje pro klinickou medicínu

Oxford University Press � � životopisy

Springer � � odborné přednášky

Taylor & Francis Group � �

Thomson Scientific / Dialog-DataStar � � patenty, ochranné známky, Chemical Abstracts

…a další vydavatelé viz http://www.aip.cz/partneri.php

WWW.AIP.CZ
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