
 

 

 

  

 
KNIHOVNÍ KOMISE 

  

V Praze dne 15. září 2022 

 

Zápis ze zasedání Knihovní komise konané dne 15. září 2022 

 

Přítomni:  JUDr. Bohuslav, Mgr. Kovářová, kol. Ordeltová, prof. Skřejpek,  

Ing. Schmidtová, prof. Tomášek 

Distančně: JUDr. Kindlová, kol. Ulvr 

Omluveni: JUDr. Kosek 

Hosté: prof. Boháč, Bc. Hájek 

 

 

Schválený program: 

 

1. Úvodní slovo 

2. Rozvoj knihovny v akademickém roce 2022/2023 

3. Různé 

 

1. Úvodní slovo 

 

Prof. Tomášek zahájil zasedání Knihovní komise jakožto nový předseda a uvítal na této první 

schůzi pana děkana prof. Boháče, jemuž následně předal slovo. 

 

2. Rozvoj knihovny v akademickém roce 2022/2023 

 

Prof. Boháč seznámil Knihovní komisi s tím, že z důvodu rostoucích cen energii je potřeba pro 

akademický rok 2022/2023 přistoupit k úsporným opatřením na fakultě. Tato opatření se 

knihovny dotknou především změnou otevírací doby od 1. října 2022. Otevírací doba bude 

upravena následovně, pondělí až čtvrtek od 9:00 do 20:00 hod. a v pátek od 9:00 do 16:00 hod. 

V sobotu bude knihovna uzavřena. Před změnou otevírací doby bylo přihlédnuto ke 

statistickým údajům využívanosti studoven, které byly předloženy ředitelkou knihovny Mgr. 

Kovářou a byla volena tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení poskytování služeb čtenářům. 



Jedná se také o jeden z významných přínosů k úspornějšímu provozu budovy. Příslušní zástupci 

studentské kurie, jež jsou členy Knihovní komise, s tímto návrhem souhlasili. 

 Ovšem tato opatření mají dopad i na personální stránku v knihovně, kdy se sníží počet 

zaměstnanců z oddělení služeb čtenářů o jednoho zaměstnance. Mgr. Kovářou byla přednesena 

žádost, že pokud nebude dostatek zaměstnanců v oddělení služeb, kteří by pokryli celou 

otevírací dobu knihovny, například z důvodu vyšší nemocnosti, tak oznámí bez dalších nutných 

souhlasů případnou změnu otevírací doby knihovny. Tato žádost byla přijata. 

 

V rámci bodu rozvoje knihovny byla prof. Boháčem otevřena diskuze k dalšímu směřování 

knihovny. Do debaty se především zapojili prof. Skřejpek a JUDr. Bohuslav, kteří se shodovali 

nad problematikou přístupnosti elektronických informačních zdrojů z hlediska autorského 

práva a také nad tím, že nepokryjí všechny právní oblasti. Jako příklad uvedl JUDr. Bohuslav 

databází Beck-online, která v současné době novou právní literaturu uzamkla do své rozšířené 

verze, a proto kvituje možnost navštívit knihovnu, která tuto literaturu fyzicky poskytuje. Mgr. 

Kovářová však upozornila, že v rámci nové smlouvy s CzechElib se bude předplácet i toto 

rozšíření Beck-online Plus. Z diskuze prozatímně vyplynulo, že nelze ani jednu stránku 

opomíjet, ale je určitě dobré se zamyslet nad celkovým poskytováním služeb a jejich 

využívaností. 

 

3. Různé 

 

Ředitelka knihovny Mgr. Kovářová na závěr zasedání shrnula novinky a změny, které se 

odehrály v poslední době v knihovně. 

 Jednou z velkých změn, ke které se postupně přecházelo od roku 2020, je zavedení 

technologie RFID, která umožňuje samoobslužné půjčování knih, lepší zabezpečení fondu a 

zrychlení procesu revize fondu. S touto změnou se pojí výměna bezpečnostních bran, 

nakoupení pracovních stanic a self-checku, zabezpečení a opatření části fondu ve skladu a 

celého fondu ve volném výběru etiketami RFID. Testovací provoz by měl být zahájen 

v průběhu měsíce září. 

 Knihovna taktéž prošla částečnou rekonstrukcí, kdy ve vstupní chodbě byly odstraněny 

turnikety, místo skříněk pod okny, která byly minimálně využívány se umístily zapůjčená 

křesílka a stolečky pro čtenáře. Nový vzhled dostal i výpůjční pult, který se uzpůsobil nové 

možnosti půjčování. Opravou prošla i invalidní plošina ve Studovně I, která byla dlouhodobě 

nefunkční. Do knihovny byla nainstalovaná informační televize, na které se čtenáři seznamují 

se službami knihovny. 

 Ke zlepšení služeb přispěla možnost zaplatit rešerše online, čtenáři mohou taktéž nově 

zaplatit své závazky vůči knihovně platební kartou pomocí platebního terminálu. Bylo zajištěno 

online konto v Národní knihovně pro Meziknihovní výpůjční služby. 

 Knihovna během léta předala do Archivu UK další vysokoškolské práce. Na základě 

rozhodného termínu pro odevzdání fyzických prací ze dne 31. 8. 2018 budou poslední 

vysokoškolské práce odevzdány do Archivu UK v roce 2024. 

 V knihovně probíhá revize fondu a výpůjček, s tím, že musí být hotová do konce roku 

2023. V současné situaci je potřeba odrevidovat již jen pár posledních výpůjček zaměstnanců 

fakulty. Při revizi nebylo nalezeno přibližně 189 výpůjček, částečně jsou řešeny náhradami za 



jiné knihy. S revizí fondu se taktéž pojí rekatalogizace, kdy je již dokončena signatura A, S a 

P. Momentálně probíhá rekatalogizace signatury M, AII, II a běžné signatury. V elektronickém 

katalogu je tedy 116 419 záznamů knih a časopisů, celkový fond knihovny však činí 181 000. 

 Knihovní fond obsahuje staré tisky, kde proběhla již druhá etapa restaurátorského 

průzkumu. Během něj bylo opravo několik knih, ale také v jedné knize zjištěn výskyt brouka. 

Navrhuje se proto deratizace prostoru, kde jsou staré tisky umístěny, aby se zabránilo dalšímu 

rozšíření brouka a devastaci knih. Zároveň se čeká na vypsání grantu pro odkyselení papíru, 

kterého by se knihovna chtěla zúčastnit. 

 Mgr. Kovářová předala slovo Mgr. Kulové, která má na starosti digitalizaci fondu. Mgr. 

Kulová seznámila komisi se současným vývojem digitalizace. V digitální knihovně 

Digitalizace Univerzity Karlovy jsou již dvě sbírky – Historická sbírka právních textů a 

Historické právnické učebnice. Nově vzniklá sbírka Historické právnické učebnice obsahuje 

učebnice z přelomu 19. a 20. století od autorů, kteří působili na Právnické fakultě. Digitalizují 

se především autorsky volná díla. Ve spolupráci s Ústřední knihovnou jsme se připojili do E-

prezenčky, která umožňuje chránit díla, která nejsou autorsky volná, jedná se především o 

studijní literaturu či „Díla nedostupná na trhu“ (DNNT), která jsou dosud chráněna autorským 

zákonem, ale nejsou již dostupná na knižním trhu. Momentálně se řeší s IT oddělením 

nainstalování E-prezenčky do vybraných počítačů v knihovně, aby ji mohli využívat čtenáři. 

Připomněla se i možnost využívání Národní digitální knihovny DNNT, ke které máme jakožto 

Univerzita Karlova přístup, a kde jsou dostupné autorsky chráněné dokumenty Národní či 

Moravské zemské knihovny. 

 Elektronické informační zdroje, které knihovna nabízí se rozšířily o databáze Kluwer 

Competition Law, Kluwer Arbitration a další. Plánuje se zakoupit z grantu UNCE Investment 

Arbitration Reporter. Nabízena je také možnost využití DDA v databázi ProQuest, kdy čtenáři 

mohou navrhnout knihu k zakoupení a na základě odůvodnění a obsahu knihy je zakoupena. 

 

Prof. Tomášek se přítomných na závěr dotázal, zda nemají nějaké dotazy nebo něco k diskuzi. 

Vzhledem k tomu, že nebylo již nic k projednání, zasedání ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Sára Kulová 

Schválil: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 


