
 
Zápis z jednání  Knihovní rady ÚK PřF ze dne 6.12. 2018 

 
 
 

 
Program jednání :  
  

1. Akvizice literatury pro studenty v roce 2018. 

2. EIZ – situace kolem CzechElib a udržitelnost OP VaVpI . 

3. Revize 2018 – aktuální informace. 

4. Různé (OP VVV, polepy v ÚK PřF MU a další). 

  

  

Přítomni :  doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., RNDr. J. Celý, CSc., doc. RNDr. E. 
Fuchs, CSc., RNDr. V. Herber, CSc., doc. RNDr. R. Melichar, Dr., RNDr. R. Pěnička, Ph.D., 
Mgr. T. Škarková, H. Kandová 
 
 
 
 
Jednání  zahájila vedoucí knihovny Mgr. Škarková, přivítala členy KR. 
 
Ad. 1 
 
1.1 Mgr. Škarková seznámila členy KR s nákupem literatury za rok 2018 z fondu – účet 1214, 

který byl rozdělen mezi ÚK Kotlářská 100000,- a KUK 200000,- Kč. Prof. Leichman sdělil, 
že takto rozdělené finance odpovídají počtu studentů (1:2). 

1.2  Dále pak vedoucí seznámila přítomné s čerpáním peněz z havarijní pojistky. Pojistku lze 
čerpat ještě i v následujícím roce.  

1.3 Dalším čerpáním je také čerpání CJV – cca 13.000,-. Dr.  Herber poukázal na to, že  CJV učí 
i biology a chemiky. Vzhledem k zanedbatelné částce neměl nikdo další připomínky.             

 
Ad. 2 
 
 2.1. EIZ – Mgr. Škarková podala aktuální informace týkající se situace v CzechElib,  OP VaVpI 
a udržitelnosti pro roky 2018-2019.   
 
2.2 Na rok 2019 už jsou vystavené některé faktury. U IOP vyjednaná nižší cena než byla původní 
informace. Nejvyšší platby mají Ústavy fyziky a Ústav matematiky s tím, že zdroje potřebují a 
využívají. 
 



Ad.3 
 
Vedoucí ÚK informovala přítomné o právě probíhající revizi knihovního fondu v ÚK. Revize je 
rozdělena do čtyř souborů z nichž v souboru 1. ÚK-Sklad a 3. ÚK Volný výběr bylo dokončeno 
načítání a nyní bude pokračovat dohledávání nenačtených čárových kódů. Soubor 2. Dlouhodobé 
výpůjčky za GÚ a ÚGV – všichni vyučující předložili výpůjčky k načtení do revizního souboru a 
nyní probíhá dohledávání. U ostatních ústavů část vyučujících předložila výpůjčky a další by 
měli předložit k načtení začátkem roku 2019. V posledním souboru 4. Dílčí knihovny - na všech 
pracovištích probíhá revize. Ukončena je pouze revize knihovny Botanické zahrady. 
 
Ad. 4  
Výzva MŠMT – Nábytková výzva, Mgr Škarková seznámila členy KR s nákupem pro ÚK PřF. 
- 1x skener formátu A2. V současné době se skenují diplomové práce. 
- 1x  samoobslužné zařízení k půjčování a vracení knih (Self Check) 
- EIZ - 1x elektronický zdroj pro ÚGV (Earth and Planetary Science Backfile). 
 
Ad. 5 
 
5.1 Různé : 
Informace o problémech s bezpečnostními branami a možnost získání demontovaných bran 
z Ekonomicko-správní fakulty. Využití těchto bran knihovna plánuje do doby než přejde na  
čipové zabezpečení RFID a nutnosti nákupu bran nových. Proděkan J. Leichmann vysvětlil, kdy 
zadat žádost o investice. Mgr . Škarková navrhla, že by to mohlo být zařazeno do další nábytkové 
výzvy. 
 
5.2 Dr. Herber navrhl zjistit kolik výpůjček bylo od instalace Self Check provedeno.  
 
5.3 Vedoucí ÚK informovala o chystané výstavě pracovišť 2008-2018, které se ÚK také zúčastní.  
 
5.4. Dále, informace o návrzích studentů PřF na polepy skel knihovny ke snížení počtu 
uhynulých ptáků. Chystá se schůzka se studenty a vyhodnocení došlých návrhů, které budou 
předloženy členům KR. 
 
5.5 Proběhla diskuze týkající se instalace 72 ks PC z nábytkové výzvy a zamýšlená výměna PC i 
v internetovém klubu a učebně multimédií.   
Návrh knihovní rady na výměnu PC zní - vyměnit PC primárně v knihovně, nikoliv v 
internetovém klubu, kde je využívání PC minimální. Členové knihovní rady vyslovili 
jednohlasný souhlas s tímto návrhem. Také členové KR nebyli nakloněni k výměně PC 
v učebnách multimédií – tady se jedná o 13 ks. 
Doc. Melichar vysvětlil přítomným, že multimédia byla ke knihovně přiřazena za minulého 
vedení a to pouze dočasně. Proděkan J. Leichmann dodal, že tady se jedná o výuku, což se 
knihovny netýká. Nejdříve vyměnit všechny PC v knihovně a o dalších výměnách rozhodne 
tajemík PřF. Doc. Fuchs si myslí, že internetový klub je archaismus a je potřeba zajistit jeho nové 
využití. 
 
 



5.6 Proděkan Leichmann se zajímal o to jak to je s částečnými  úvazky Mgr. Stehlíka a dr. 
Marečka v ÚK. Dr. Herber podotkl, že oni učí svoji výuku a peníze jdou na fakultu. Proděkan 
Leichmann – z centralizovaných peněz platí knihovna něco, co patří ústavům. 
Zjistit, kolik výuky je tam multimediální a kolik na chemii. Pro knihovnu tito zaměstnanci 
nevykonávají žádnou práci. S návrhem na řešení této situace souhlasili všichni členové KR.  
 
5.7 Mgr. Škarková informovala o jednom z témat KR v KUK, která se týkala odevzdávání 
kvalifikačních prací pouze v elektronické podobě – Mgr. Kratochvíl. Tady se členové KR shodli 
na tom, že to není věcí KR a vedoucí KUK o tom nemůže rozhodovat. Rozhodnutí vydává 
studijní proděkan. Na PřF MU nadále zůstává  povinnost uchovávat tyto práce v tištěné podobě. 
 
5.8. Proděkan Leichmann ještě přítomné informoval o nedořešené záležitosti ohledně loga 
jednotlivých pracovišť a také webových stránek. Tyto záležitosti je potřeba konzultovat 
s proděkanem M. Gelnarem.  
 
Mgr. Škarková ukončila jednání KR . 
   
 
 
V Brně dne 10.12. 2018 
 
Zapsala : Helena Kandová 
Zpracovala : Mgr. T. Škarková 
Viděl : doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. 


