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Abstrakt 

Diplomová práce je věnována současnému stavu knihovnických a informačních 

služeb poskytovaných v oblasti zemědělství a potravinářství v České republice. 

Cíle, spočívajícího ve vytvoření celkového obrazu popisujícího knihovnické 

a informační služby v této oblasti, je dosaženo prostřednictvím charakteristiky 

pracovišť, která tyto služby poskytují, nastíněním historického vývoje a zejména 

jejich analýzou se zaměřením na služby, které svým uživatelům poskytují. 

Jádrem práce je popis více než třiceti specializovaných knihoven poskytujících tyto 

služby, seznámení s jejich základními parametry týkajícími se jejich fondů, 

personálního zabezpečení, uživatelů, poskytovaných služeb a dalších aspektů 

hrajících důležitou roli v jejich činnostech. Většina informací vypovídajících 

o aktuálním stavu analyzovaných knihoven byla získána prostřednictvím 

dotazníkového šetření. 

Na základě výše uvedeného následuje naznačení možných perspektiv dalšího 

rozvoje služeb poskytovaných analyzovanými pracovišti. 
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Předmluva 

Tato diplomová práce byla vypracována jako absolventská práce na Ústavu 

informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

Účelem této práce je poskytnout přehled o současném stavu knihovnických 

a informačních služeb v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů 

v České republice. Prostředkem dosažení tohoto cíle bylo zjištění a popis institucí 

státní správy a důležitých výzkumných a vzdělávacích institucí, které působí na 

území České republiky a poskytují také knihovnické a informační služby. Součástí 

textu je i následná analýza jimi poskytovaných služeb. 

Téma práce jsem zvolil také z důvodu, že již několikátým rokem pracuji 

v Zemědělské a potravinářské knihovně Ústavu zemědělských a potravinářských 

informací, kde se mimo jiných činností v současné době podílím na zpracování 

Koncepce kooperativního systému knihoven v resortu Ministerstva zemědělství, 

v jejímž rámci bylo provedeno rozsáhlé dotazníkového šetření mezi oborově 

zaměřenými organizacemi. Součástí tohoto podrobného šetření jsou i otázky 

zjišťující informace úzce se dotýkající služeb, které oslovené knihovny poskytují. 

Získaná data mi bylo vedením Ústavu zemědělských a potravinářských informací 

umožněno pro účely této práce použít. Vzor dotazníku je součástí příloh č. 3, 4 a 5 

a otázky využité při tvorbě této práce jsou v něm zvýrazněny. 

Práce samotná je členěna do pěti kapitol. Úvodní kapitola zasazuje 

současný stav knihovnických a informačních služeb do historického kontextu 

vývoje informačních institucí na území České republiky. Avšak není účelem této 

práce zabíhat příliš podrobně do historie, větší pozornost je proto věnována pouze 

období bezprostředně předcházejícímu současnému stavu, ze kterého všechna 

v této práci analyzovaná pracoviště vzešla. 

Třetí kapitola se zabývá stručným popisem pracovišť, která jako součást 

povětšinou výzkumných a vzdělávacích institucí, poskytují také knihovnické 

a informační služby. Přestože se většina z těchto organizací může pyšnit bohatou 

historií a bez zajímavosti nezůstávají ani jejich současné aktivity, text se soustředí 

pouze na jejich stručnou charakteristiku. 
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Stěžejní část práce se pak věnuje přehlednému zpracování získaných dat 

a následně také samotné analýze knihovnických a informačních služeb 

oslovených zemědělských a potravinářských knihoven. Informace, získané 

prostřednictvím dotazníkového šetření, jsou zde tematicky setříděny do podoby 

tabulek a grafů, které jsou opatřeny komentářem. Podrobné tabulky zachycující 

výsledky dotazníkového šetření jsou součástí přílohy č. 2, knihovny jsou v nich 

abecedně řazeny dle zkratky názvu mateřské organizace. Závěrem je, na základě 

předešlé analýzy, současný stav shrnut a také jsou zde nastíněny možné 

perspektivy rozvoje knihovnických a informačních služeb v oblasti zemědělství 

a potravinářství. 

Jelikož tato práce čerpá přímo z knihovnické praxe a drtivá většina její 

přípravy proběhla přímo v terénu, odpovídá tomuto faktu také složení použitých 

informačních pramenů. Vyjma dokumentů věnovaných problematice historie 

a teorie informačních pracovišť zde převládají prameny elektronické, zejména 

domény jednotlivých analyzovaných pracovišť, které doplňují zdroj zásadní – data 

získaná přímo od pracovníků oslovených knihoven. Použité informační zdroje jsou 

citovány dle normy ISO 690 a ISO 690-2. 

Rozsah práce je 103 stran a 52 stran příloh. Součástí příloh je seznam 

oslovených knihoven včetně jejich adres (příloha č. 1), vzor dotazníku, který jim 

byl předložen (přílohy č. 3, 4 a 5) a podrobné výsledky vybraných otázek, jež 

sloužily jako podklad zpracování analýzy a charakteristik oslovených knihoven 

(příloha č. 2). 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucí mé diplomové práce, 

PhDr. Mileně Černé, za cenné rady a připomínky. Dále bych rád poděkoval řediteli 

Zemědělské a potravinářské knihovny Mgr. Martinu Kvítkovi a dalším 

spolupracovníkům z této knihovny za poskytnutí všech materiálů potřebných 

k napsání této práce. 
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1 Úvod 

Pojmy zemědělství a potravinářství již samy o sobě naznačují jistou 

souvislost s vědními disciplínami a obory lidské činnosti vázanými zejména na 

půdu, a to nejen zemědělskou, přičemž ústřední problematikou je zajištění 

efektivní produkce potravin a mnoha dalších produktů rostlinného a živočišného 

původu. Procesy zemědělské a potravinářské činnosti však zasahují celý komplex 

vědních oborů, od rostlinné a živočišné výroby, přes veterinární medicínu, 

lesnictví, vodohospodářství a ekologii, až po obory z oblasti ekonomie, chemie 

a mnoha dalších věd. Tohoto terminologického úvodu je zde třeba zejména 

z důvodu, že pro přehlednost bude v následujícím textu celý tento soubor věd 

zkracován již v názvu práce zmíněnou frází „zemědělství a potravinářství“. 

Stejně jako všechny ostatní vědní obory, i ten zemědělsko-potravinářský je 

v mnoha oblastech výzkumu, vývoje a výroby závislý na kvalitních informacích. 

Jsou to právě knihovny, které figurují jako paměť a informační střediska jako oči 

a uši mateřských organizací [Škandera, 2003]. Proto vzdělávací instituce, mnoho 

orgánů státní správy a státních i soukromých výzkumných institucí využívá 

a rovněž nabízí služby tradičních knihovnických pracovišť, která se, často včetně 

dalších činností, snaží klasickým procesem zjišťování – získávání – zpracovávání 

– zpřístupňování budovat kvalitní informační zázemí své mateřské organizace. 

Tvoří tak jeden ze základních pilířů úspěšné výzkumné i vzdělávací činnosti, což 

je také důvodem, proč je drtivá většina institucí a organizací zmíněných v této 

práci činná právě v oblasti výzkumu a vzdělávání. 

Zemědělské a potravinářské knihovny díky rozmanitosti zaměření 

jednotlivých organizací a institucí, jimž slouží, tak společně vytvářejí jedinečné 

fondy odborné literatury a mnoha dalších typů informačních zdrojů, významné 

nejen pro výzkumné pracovníky a studenty oborových vysokých škol, ale také pro 

odbornou a do jisté míry také širší laickou veřejnost. Naznačit, jak jsou fondy 

těchto knihoven zpřístupňovány a jaké další služby jsou uživatelům poskytovány, 

je účelem následujících kapitol. 
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2 Knihovnické a informační služby v zemědělství 
a potravinářství v České republice před rokem 1989 

2.1 Období do konce Druhé světové války 

Počátky vývoje informačních institucí, tak jak je chápeme dodnes na našem 

území, lze datovat do první poloviny 18. století a větší rozvoj pak v průběhu století 

19. v souvislosti s tzv. průmyslovou revolucí [Volný; Kubík, 1984]. Pokud se 

zaměříme konkrétně na knihovnictví zemědělské a potravinářské, můžeme stopy 

jeho historického vývoje, obdobně jako tomu je v případě vývoje informačních 

středisek obecně, nalézt již ve středověkých klášterních a univerzitních 

knihovnách [Königová, 1988], posléze také v knihovnách zámeckých. Vlastnictví 

zemědělských a lesních pozemků a s nimi související hospodářské činnosti, 

spočívající v chovu hospodářských zvířat a pěstování rostlin, vyžadovaly nejen 

bezprostřední zkušenosti, ale na vyšší úrovni hospodaření s sebou nesly zejména 

potřebu získávání, uchovávání a dalšího předávání odborných znalostí. Na složení 

fondů zmiňovaných knihoven byly samozřejmě kladeny požadavky, aby těmto 

informačním potřebám odpovídaly. 

Na základě výše zmíněného nepřekvapí, že v průběhu devatenáctého 

a první třetiny dvacátého století již existovalo mnoho institucí, na jejichž základech 

nejen že vznikaly pozdější prvky informační soustavy v zemědělství 

a potravinářství, ale z nichž mnohé jsou aktivní dodnes. V devatenáctém století 

vznikly například Císařská a královská hospodářská a chemická kontrolní stanice 

v Praze (1857), Technická kancelář Zemědělské rady pro království České (1884) 

nebo v této práci konkrétně zmíněný výzkumný ústav, jež vznikl roku 1887 jako 

Výzkumný ústav pro průmysl pivovarský v Praze. Do počátku dvacátého století 

datuje svou historii např. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (1912). 

Mnoho současných informačních institucí v oblasti zemědělství 

a potravinářství své počátky spatřuje v období první republiky, tedy období vzniku 

samostatného Československa a tvorby nových českých institucí a správních 

orgánů, samozřejmě často na základech těch, které působily již za časů 

podřízenosti českých zemí Rakousko-uherské monarchii. Změny spojené zejména 
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s formováním jednotné zemědělské politiky vedly roku 1919 mimo jiné ke vzniku 

Státních výzkumných ústavů [Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005]. Počátkem 

20. let 20. století byla také v pražském Domě zemědělské osvěty založena 

Ústřední slovanská zemědělská knihovna a čítárna, donedávna nazývána 

Ústřední zemědělská a lesnická knihovna (dále jen ÚZLK), dnes známá pod 

názvem Zemědělská a potravinářská knihovna. Ta se stala centrem 

zemědělského informačního systému v další, tentokrát již podrobněji popsané, 

etapě vývoje české společnosti a dodnes plní roli národní informační instituce pro 

oblast zemědělství a potravinářství. 

2.2 Období od konce Druhé světové války do roku 1989 

Vývoj české společnosti v období let 1948–1989 je z pohledu současné 

společnosti nepochybně právem nahlížen s určitým despektem či nedůvěrou. 

Avšak některé aspekty vývoje v oblasti informačních systémů v tomto období 

mohou být inspirující i v současné době, oprostíme-li se ovšem od ideologického 

zbarvení tehdejší rétoriky a nástrojů centralizovaného řízení společnosti 

spojeného s možností direktivního prosazování metodik a směrnic. V soustavě 

vědeckých, technických a ekonomických informací (dále jen VTEI) je možné 

rovněž naleznout některé inspirující prvky, které byly na přelomu 80. a 90. let 20. 

století možná až poněkud unáhleně zavrhnuty. 

Z této etapy vývoje naší republiky je třeba zdůraznit pro tuto práci podstatný 

rok 1951. Toho roku došlo k založení nebo restrukturalizaci mnoha v této práci 

zmíněných výzkumných ústavů, a to z důvodů reorganizace, jejímž hlavním 

účelem bylo oddělení kontroly od výzkumu [Výzkumný ústav zemědělské techniky, 

c2006]. Součástí v tomto roce vzniknuvších ústavů často byla, a mnohdy až do 

dnešního dne stále zůstává, také knihovna. 

2.2.1 Státní informační politika v oblasti VTEI 

V období Československé socialistické republiky probíhaly intenzivní snahy 

o vytvoření koordinovaného a centrálně metodicky řízeného systému 

knihovnických a informačních služeb ve všech oblastech výzkumu, vývoje 

a výroby. Tento trend se tedy týkal i oblasti zemědělství a potravinářství. 
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Základ podoby soustavy pracovišť, v jaké fungovala až do konce 80. let 20. 

století, byl započat usnesením vlády č. 606 ze 17. července 1959. Toto usnesení 

také přineslo v následném textu často zmiňovaný termín „středisko vědeckých, 

technických a ekonomických informací“, zkráceně také středisko VTEI. Termín 

„vědecké, technické a ekonomické informace“ byl chápán jako „poznatky 

odrážející stav, vývojové tendence a zákonitosti vědy, techniky a ekonomiky“ 

[Ullmannová, 1988]. V reakci na již zmíněné usnesení vlády č. 606/1959 byl také 

valným shromážděním Československé akademie zemědělských věd dnem 

1. 1. 1961 založen Ústav vědeckotechnických informací Praha s pobočkou v Nitře 

[Königová, 1988]. Součástí tohoto ústavu, dále známého pod názvem Ústav 

vědeckotechnických informací pro zemědělství, byla již zmiňovaná ÚZLK.  

Za rozvoj soustavy VTEI byly zodpovědné Státní (česká a slovenská) 

komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. Rozvoj příslušných odvětvových 

systémů a pracovišť VTEI zabezpečovaly tzv. „ústřední orgány“, mezi které mimo 

jiných patřily Československá akademie věd, vysoké školy, krajské národní výbory 

i mnohé organizace, zabývající se výrobou a výzkumem. Základním dokumentem, 

který vymezoval rozsah činností středisek, byla pověřovací listina, vydaná 

zpravidla příslušným orgánem (institucí) se souhlasem Státní komise pro 

vědeckotechnický a investiční rozvoj [Ullmannová, 1988]. 

Formulaci poslání, rozsahu a prostředků soustavy VTEI nalezneme 

ve vyhlášce č. 21/1985 Sb. o soustavě vědeckých, technických a ekonomických 

informací. Ve čtvrtém článku prvního paragrafu je činnost soustavy 

charakterizována jako „Účelové shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování 

a zpřístupňování VTEI“, které zajišťuje „jednotně metodicky řízená institucionální 

základna, kterou tvoří pracoviště soustavy VTEI s koordinovaně uplatňovanými 

metodickými a technologickými postupy a technickými prostředky“. Šestý článek 

stejného paragrafu navíc pak přímo uvádí, že „Soustava VTEI funkčně navazuje 

na jednotnou soustavu knihoven a rozvíjí ji zejména v oblasti informační základny“ 

[Ullmannová, 1988]. 
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Státní informační politika (dále jen SIP) v oblasti VTEI tedy spočívala 

zejména v plánovitém využívání informací typu VTEI a jejím předmětem bylo 

především: 

 ovlivňování tvorby informačních pramenů 

 zabezpečování organizační struktury informačních pracovišť 

 stanovení forem a metod práce v oblasti funkce systému VTEI 

 výchova profesních informačních pracovníků 

 jednotné zavádění prostředků ICT v systému VTEI 

 způsob řízení, plánování a financování činnosti v oblasti VTEI 

 určování směrů mezinárodní spolupráce v oblasti VTEI 

SIP v oblasti VTEI byla realizována zejména vlastní soustavou pracovišť 

VTEI, plnící výše zmíněné poslání. V praxi bylo rozhodnutí o zaměření své 

činnosti (tématického profilu a způsobu zpracování) ponecháno na informačních 

pracovištích na základě potřeby uživatelů, zejména výzkumných pracovníků 

[Volný; Kubík, 1984]. 

2.2.2 Základní charakteristika soustavy VTEI 

Soustava pracovišť VTEI tvořila organizačně institucionalizovaný, 

hierarchicky a předmětně uspořádaný systém. Na konci 80. let 20. století se 

skládala z třiceti odvětvových informačních středisek, osmi specializovaných 

středisek, 340 oborových středisek a 2500 základních, patentových 

a specializovaných středisek. Základem organizačního uspořádání soustavy VTEI 

byly tři úrovně s koordinovanou informační činností [Volný; Kubík, 1984]: 

 základní informační střediska (ZIS) – nejnižší typ informačních pracovišť 

zřizovaných v závodech, ústavech atp. ZIS plní knihovnickou službu 

především pro potřeby mateřské organizace. Zajišťují zprostředkovávání 

informačních pramenů a informací z fondů a souborů ostatních 

informačních pracovišť. 

 oborová informační střediska (OBIS) – základní článek poskytování 

komplexních informačních služeb, zřizována u samostatných 
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výzkumných ústavů, v rámci kterých plní funkci ZIS. Metodicky ovlivňují 

příslušný oborový systém. 

 odvětvová informační střediska (ODIS) – v rámci vymezené informační 

gesce plní výkonnou informační funkci (spočívající např. v péči 

o primární a sekundární fondy a poskytování informačních služeb), 

metodickoorganizační činnost v rámci odvětvového systému (např. 

koordinace získávání primárních a sekundárních fondů, uplatňování 

jednotné technologie informační činnosti apod.). K organizaci, při níž 

jsou zřízena, plní funkci ZIS. Funkci ODIS pro oblast zemědělství plnil 

Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství. Pro oblast 

potravinářskou byl odvětvovým střediskem Výzkumný ústav 

potravinářského průmyslu. 

Tyto funkční celky soustavy s celostátní působností byly tvořeny pro 

jednotlivá odvětví, obory a instituce. Doplněny byly tzv. specializovanými 

informačními institucemi a specializovanými informačními středisky (např. ÚVTEI). 

Pracoviště VTEI byla povinna vytvářet úplný fond tuzemských informačních 

pramenů, získávat zahraniční informační prameny, udržovat trvale přehled 

o tuzemských a zahraničních fondech a zdrojích informací souvisejících s jejich 

informační gescí a vzájemně koordinovat doplňování informačních fondů. 

Do informačních fondů pracovišť VTEI byly povinně zařazovány cestovní zprávy 

vědeckotechnického charakteru, výzkumné zprávy (zejména zpracované za účasti 

instituce), publikace vydávané příslušnou institucí, informační prameny získané na 

základě členství v mezinárodních institucích a vlastní rešerše a studie 

vědeckovýzkumného charakteru. 

V soustavě VTEI byly zpracovávány knihy, periodika, patenty, normy, 

firemní literatura, vědeckovýzkumné práce, cestovní zprávy a další druhy 

dokumentů. Klasickým prvkem systému proto byly (a dodnes jsou) knihovny, 

jejichž základní poslání spočívá právě v získávání, zpracovávání, uchovávání 

a zpřístupňování informačních zdrojů. Střediska VTEI byla v podstatě založena na 

knihovnických i dokumentačních činnostech, spojujících klasickou činnost 
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knihoven s vyšším typem informační činnosti, za který lze pokládat zpracování 

dokumentačního fondu, referátů a rešerší [Volný; Kubík, 1984]. 

Ústřední knihovnou pro oblast zemědělství byla Ústřední zemědělská 

a lesnická knihovna (ÚZLK), součást odvětvového informačního střediska Ústav 

vědeckotechnických informací pro zemědělství (ÚVTIZ). Tato knihovna sloužila 

také jako centrum mezinárodních služeb a bibliografické středisko. Její funkce 

jakožto centrální oborové organizace přetrvávají nadále. 

Úroveň a rozsah služeb se u jednotlivých středisek soustavy VTEI často 

velmi lišil, což bylo dáno zejména zájmem o využívání informací ze strany 

uživatelů [Volný; Kubík, 1984]. Tento aspekt zřejmě do jisté míry nadále ovlivňuje 

stav, ve kterém se knihovny, na jejich odkazu dodnes své služby poskytující, 

nacházejí. 
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3 Knihovnické a informační služby v zemědělství 
a potravinářství v České republice dnes  

Změny v oblasti informačních a knihovnických služeb v zemědělství 

a potravinářství, bezprostředně ovlivňující jejich současný stav, není možné 

vnímat odděleně od společenských a hospodářských změn, ke kterým na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let v tehdejším Československu došlo. 

Centralizovaná soustava VTEI se po roce 1989 rozpadla a společně s ní také 

zaniklo mnoho nástrojů koordinace informačních a knihovnických činností 

jednotlivých pracovišť. Budoucí vývoj většiny zemědělských a potravinářských 

institucí, jež byly její součástí, byl výrazně ovlivněn nastávající vlnou reorganizací, 

restitucí a privatizací. Mnohé specializované knihovny zůstaly zachovány 

a některé se i nadále úspěšně rozvíjejí. Avšak často docházelo i k tomu, že funkce 

knihovny byla výrazně redukována či zcela zrušena. Přesto mnohé z principů 

fungování specializovaných knihoven a informačních institucí, tak jak byly 

formulovány v souvislostech se soustavou VTEI, zůstávají nadále v platnosti. 

Efektivně fungující pracoviště stále kladou důraz na získávání tuzemské odborné 

literatury související s informační gescí knihovny a v rámci svých finančních 

možností i literatury zahraniční. Pevné místo v jejich fondech zaujímají také 

dokumenty normativního charakteru, výzkumné zprávy, disertační a diplomové 

práce. Technologický pokrok navíc přinesl i modernější prostředky ICT a rozšířila 

se rovněž nabídka kvalitních elektronických informačních zdrojů. I nadále úroveň 

služeb jednotlivých pracovišť závisí na poptávce uživatelů. Oproti období, 

předcházejícímu roku 1989, však jsou centralizovaná, hierarchicky uspořádaná síť 

a direktiva státu převážně nahrazeny volnou rukou trhu, finanční motivací 

ze strany státních orgánů či orgánů EU, prostřednictvím podmíněných grantů 

a některých dalších forem finanční podpory. Zejména tyto zdroje financí pak 

umožňují také soukromým ústavům dále zachovávat velmi důležitou výzkumnou 

činnost. 

Jak již bylo zmíněno v předešlém odstavci, v České republice není 

v současné době v oboru zemědělství a potravinářství knihovnická a informační 

oblast nijak centrálně řízena či koordinována a tento stav charakterizuje rovněž 
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sféru státních organizací v resortu nejpovolanějším, resortu MZe. Spolupráce se 

tak odehrává téměř výhradně na bázi účelové iniciativy knihovníků spravujících 

jednotlivé knihovny a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o instituce či 

organizace státní nebo soukromé. 

Pozornost je tomuto stavu věnována také v Koncepci rozvoje knihoven 

v České republice na léta 2004-2010. V kapitole Analýza současného stavu 

(veřejných knihovnických a informačních služeb) knihoven, podkapitole 

Knihovnické a informační služby v zemědělství a potravinářství, jsou formulovány 

kroky potřebné ke zvýšení efektivity poskytování knihovnických a informačních 

služeb v zemědělství [Česko. Vláda, 2004]: 

 vytvořit a zavést dostatečně účinnou spolupráci při získávání a využívání 

informačních zdrojů 

 zajistit větší dostupnost knihovních fondů a jejich sdílené zpracování 

 obnovit metodické řízení knihoven a jejich vzájemnou spolupráci 

a koordinaci 

 dále rozvíjet informační a poradenskou službu všem skupinám uživatelů 

3.1 Pracoviště poskytující knihovnické a informační služby 
v oblasti zemědělství a potravinářství v ČR 

Mnoho institucí státní správy a výzkumných a výrobních organizací, jejichž 

pracoviště byla před rokem 1989 součástí soustavy VTEI, pokračuje ve své 

činnosti dodnes, i když často pod jiným názvem nebo jinak organizačně 

uspořádány. V některých případech vznikly na základech bývalých státních 

výzkumných ústavů organizace soukromé, které ke své výzkumné činnosti přidaly 

ještě aktivity v oblasti výroby a služeb. Knihovny těchto institucí a vysokých škol 

jsou popsány a jimi poskytované služby analyzovány v následujících kapitolách. 

Základním cílem této práce proto je, s přihlédnutím k oborovému zaměření daných 

pracovišť, zmapovat stav knihovnických a informačních služeb nejen v oblasti 

státních institucí (zejména těch spadajících do resortu Ministerstva zemědělství) 
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a vysokých škol (v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), ale také 

v oblasti soukromého sektoru. 

Podklady při zjišťování institucí, které jsou vhodné pro účely této práce, 

tvořily zejména interní materiály pracovníků ÚZPI (zpravidla kontakty na konkrétní 

instituce) a v neposlední řadě také publikace Ing. Heleny Slezákové Zpráva 

o stavu informačních služeb ve výzkumných ústavech resortu Ministerstva 

zemědělství a na vybraných univerzitách a vysokých školách. Zásadní kritéria pro 

výběr konkrétní instituce byla víceméně pouze dvě. Prvním kritériem bylo 

zemědělské nebo potravinářské zaměření instituce s důrazem na činnosti v oblasti 

výzkumu nebo vzdělávání a druhé samozřejmě spočívalo v nutnosti existence 

knihovny jakožto její součásti. Primární snahou také bylo podrobit dotazníkovému 

šetření všechny knihovny organizací státní správy a státních výzkumných ústavů, 

které podléhají MZe. Na základě těchto kritérií bylo vytipováno 44 knihoven, 

z nichž pouze devět odmítlo svá data poskytnout. Všech 35 knihoven, které se 

dotazníkového šetření zúčastnily, je zpracováno dále v této práci. 

Přehled knihoven zmíněných v této práci zajisté nelze považovat za zcela 

vyčerpávající nejen z důvodu odmítnutí účasti na dotazníkovém šetření některými 

z nich, nýbrž také již ze samotné podstaty nejisté hranice mezi obory, které ještě 

lze jednoduše začlenit do široké problematiky zemědělství, potravinářství 

a souvisejících oborů, a u kterých tomu tak není. V rámci Koncepce 

kooperativního systému knihoven v resortu Ministerstva zemědělství bylo 

dotazníkovému šetření podrobeno také šest institucí, jejichž součástí knihovna 

není a tudíž jim v této práci není věnován prostor. 

Pro účely této práce byly popisované instituce rozděleny do tří kategorií. 

První kategorie pokrývá státní instituce (instituce státní správy, výzkumné ústavy 

a státní podnik), až na jednu výjimku, podřízené Ministerstvu zemědělství České 

republiky. Jedinou výjimkou je Výzkumný ústav krajinářství a okrasného 

zahradnictví podřízený Ministerstvu životního prostředí (dále jen MŽP). Druhou 

kategorií jsou instituce soukromé, zpravidla akciové společnosti a společnosti 

s ručením omezeným, vzniklé v 90. letech 20. století privatizací státních 

výzkumných ústavů. Poslední, avšak neméně významnou kategorií, jsou oborově 
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zaměřené vysoké školy, univerzity i fakulty patřící do resortu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). 

Zdrojem informací o těchto institucích jsou zejména jejich internetové 

prezentace, výroční zprávy a další materiály zveřejňované samotnými institucemi. 

Podrobné informace k institucím a knihovnám samotným, jejich fondům, 

uživatelům a zejména poskytovaným službám a další informace nedostupné 

běžnými prostředky, byly opatřeny prostřednictvím dotazníkového šetření 

a osobního kontaktování kompetentních pracovníků. Průzkum byl zpracován 

v rámci Koncepce kooperativního systému knihoven v resortu Ministerstva 

zemědělství, jejíž vypracováním byla pověřena Zemědělská a potravinářská 

knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Praze. Otázky 

použité v tomto průzkumu jakož i účel koncepce byly inspirovány celostátní 

Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010. 

Popisu jednotlivých zemědělských a potravinářských institucí jsou 

věnovány kapitoly 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3. Po stručném seznámení s konkrétní 

institucí se text zaměřuje na základní informaci charakterizující knihovnu, která je 

její součástí. Tyto informace se zabývají především stručnou charakteristikou 

konkrétního pracoviště, podrobné parametry jsou součástí samotné analýzy 

v kapitolách 4.1, 4.2 a 4.3, kde jsou pro vyšší přehlednost souhrnně zpracovány 

do grafické podoby. Adresy oslovených knihoven a tabulky, obsahující 

vyčerpávající informace o jednotlivých knihovnách, jsou součástí přílohy. Knihovny 

jsou v nich, z důvodu přehlednosti jednotlivých tabulek a úspory místa, uvedeny 

pod zkratkou názvu mateřské organizace. Požadovaný stav informací 

poskytovaných oslovenými knihovnami je k 31. 12. 2006. 

3.1.1 Instituce státní správy a státní výzkumné ústavy 

V kategorii institucí státní správy a státních výzkumných ústavů jsou 

zpracovány informace o knihovnách sedmnácti institucí. Jedná se o knihovny 

Ministerstva zemědělství České republiky, Národního zemědělského muzea, 

Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky a Ústavu zemědělských 

a potravinářských informací, knihovny čtyř organizací státní správy (Státní 

veterinární správy, Státní rostlinolékařské správy, Ústavu pro hospodářskou 
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úpravu lesů a Ústavu pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv), jednoho státního 

podniku (Lesy České republiky) a sedmi veřejných výzkumných institucí 

(Výzkumný ústav potravinářský Praha, Výzkumný ústav zemědělské techniky, 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav živočišné výroby, Výzkumný 

ústav lesního hospodářství a myslivosti včetně jeho pobočky v Opočnu, Výzkumný 

ústav veterinárního lékařství, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd 

a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví). 

Tyto instituce by sice bylo možné dále rozdělit do podkategorií na 

organizace státní správy a veřejné výzkumné instituce a tyto výzkumné ústavy 

dále na ústavy v resortu MZe a na ústavy v resortu MŽP. Avšak vzhledem k faktu, 

že výrazně převládají společné znaky nad rozdílnými, byly z důvodu lepší 

přehlednosti ponechány v jediné společné kategorii státních institucí. 

Jediný ústav, který má v této práci zastoupení v podobě dvou 

knihovnických pracovišť je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 

u kterého je kromě „ústřední“ knihovny také zmíněna knihovna jeho pobočky 

v Opočně. Návštěva této pobočky, jakožto zajímavého a rozvíjejícího se 

pracoviště, byla doporučena pracovníky „ústřední“ knihovny. Oproti tomu knihovna 

Národního zemědělského muzea je představena pobočkou umístěnou na zámku 

Kačina, neboť právě tato pobočka byla pracovníky knihovny ÚZPI označena 

za nejprogresivnější pracoviště, disponující rovněž velmi zajímavými fondy. 

Na tomto místě je třeba osvětlit význam termínu veřejná výzkumná instituce 

(dále jen v. v. i.). V. v. i. je poměrně novým termínem, v praxi používaným od 

1. ledna 2007, kdy došlo k přeměně státních výzkumných ústavů právě na tento 

nový typ organizace. Ústavy, nesoucí tento název, byly původně státními 

příspěvkovými organizacemi. Veřejnými výzkumnými institucemi se staly až se 

zákonem o veřejných výzkumných institucích (zákon č. 341/2005 Sb.) 

a následným zapsáním do rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeným 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Důvodem této změny byly zejména 

problémy s vnímáním státních příspěvkových organizací Evropskou unií 

(příspěvkové organizace nemají v prostředí EU analogii). Problémem byla také 

ekonomická samostatnost těchto institucí, které jako příspěvkové organizace 
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nebyly vlastníkem majetku. Hlavní poslání těchto výzkumných pracovišť však 

zůstává stejné a je jím zajišťování výzkumných a expertních činností ve veřejném 

zájmu financované z veřejných prostředků. 

3.1.1.1 Lesy České republiky, s. p. 

Lesy České republiky (dále jen LČR) jsou státním podnikem založeným 

Ministerstvem zemědělství České republiky dne 1. 1. 1992. Hlavní činnost podniku 

tkví v obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu a péči o určené vodní 

toky. LČR mají 13 krajských inspektorátů, pět lesních závodů, jeden semenářský 

závod, sedm správ toků a 78 lesních správ [Lesy České republiky, 2007]. 

Díky majetkům přinášejícím stabilní zisk jsou LČR, na rozdíl od ostatních 

organizací zpracovaných v této kapitole, finančně nezávislé na státním rozpočtu. 

Technická knihovna LČR 

Knihovna, organizačním řádem specifikovaná jako neveřejná, je součástí 

Archivu LČR od roku 1994 a její provoz je pracovníky Archivů LČR také 

zabezpečen. 

Informační gesce knihovny spočívá v oboru lesnictví a přírodě blízkých 

oborech s ohledem na lesnictví. 

3.1.1.2 Ministerstvo zemědělství České republiky 

Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen MZe) je podle zákonů 

č. 2/1969 Sb. (Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky) a 272/1996 Sb. 

(Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní 

správy České republiky) ústředním orgánem státní správy pro oblasti zemědělství, 

potravinářství, vodní hospodářství, veterinářství, lesnictví, myslivost, rybářství 

a další související oblasti. MZe přímo řídí, ovlivňuje a spolupracuje s organizacemi 

a ústavy zmíněnými v této kapitole. Mimo těchto jakož i dalších institucí je MZe 

podřízeno také 66 regionálních poboček (tzv. zemědělských agentur) [Ministerstvo 

zemědělství České republiky, c2007]. 

 22



 

Odborná knihovna 

Odborná knihovna je součástí ministerstva téměř od jeho vzniku 

a současně sídlí ve stejné budově. V organizační struktuře spadá pod Odbor 

komunikace do Oddělení propagace. Provoz knihovny je zabezpečen jedním 

pracovníkem. Přestože knihovna v dotaznících uvedla svou funkci jako pouze 

ústavní, na webových stránkách deklaruje také svou veřejnou přístupnost. 

Informační gescí knihovny jsou obory z oblastí zemědělství, ekonomie, 

přírodních věd a potravinářství. 

3.1.1.3 Národní zemědělské muzeum – pracoviště Kačina 

Národní zemědělské muzeum (dále jen NZM) je příspěvkovou organizací 

MZe. Jeho počátky lze hledat již v roce 1891, kdy bylo založeno Zemědělské 

muzeum (vzniklo jako součást Národopisného muzea). Základ sbírek tvořily 

exponáty, které byly vystavené na téhož roku uspořádané Jubilejní výstavě a na 

o čtyři roky později konané Národopisné výstavě. Roku 1918 se Zemědělské 

muzeum osamostatnilo. Budova NZM byla v Praze na Letné postavena již v roce 

1939, NZM v ní však našlo své sídlo až roku 1994. Další pobočky má NZM 

v Čáslavi, Valticích a na zámcích v Ohradě a Kačině [Národní zemědělské 

muzeum, c2004]. Právě knihovně pobočky v Kačině je věnován další prostor. 

Knihovna Národního zemědělského muzea 

Fond knihovny je dislokován na pracovištích NZM v Kačině, Ohradě 

a ve Valticích. Jak je možné vyvodit již z charakteru instituce, které knihovna 

slouží, obsahují fondy i staré tisky datované až do 16. století. Historický fond však 

není součástí veřejné knihovny. Samostatnou součástí knihovny je také 

Chotkovská knihovna, roku 1992 prohlášena za kulturní památku. 

Dotazníkovému šetření byla podrobena pobočka knihovny NZM v Kačině, 

neboť právě tato pobočka je nejprogresivnějším pracovištěm této knihovny. 

Její provoz je zabezpečen čtyřmi pracovníky. 
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Informační gescí knihovny jsou obory zemědělství, myslivost, rybářství, 

lesnictví, potravinářství, ekologie, život venkova, řemesla, historie a muzejnictví. 

3.1.1.4 Státní rostlinolékařská správa 

Správním úřadem rostlinolékařské péče pro Českou republiku je Státní 

rostlinolékařská správa (dále jen SRS). Organizace byla zřízena zákonem 

o rostlinolékařské péči č. 147/1996 Sb. Mezi hlavní aktivity SRS patří například 

činnosti týkající se rostlinolékařského dozoru, monitorování a následná opatření 

proti zavlékání a šíření škodlivých organizmů, kontrola geneticky modifikovaných 

organismů atp. [Státní rostlinolékařská správa, c2005]. 

Knihovna SRS 

Knihovna SRS, která byla oslovena v rámci dotazníkového šetření, 

je součástí Sekce přípravků na ochranu rostlin, Odboru koordinace hodnocení. 

Založení knihovny je datováno do roku 1920. V organizačním řádu je 

specifikována jako knihovna ústavní, sloužící pouze interním potřebám pracovníků 

ústavu. Její provoz zabezpečuje jeden pracovník. 

Informační gescí knihovny je především problematika ochrany rostlin. 

3.1.1.5 Státní veterinární správa České republiky 

Státní veterinární správa České republiky (dále jen SVS) je příspěvkovou 

organizací MZe. Byla zřízena veterinárním zákonem č. 166/1999 Sb. a mezi hlavní 

poslání této organizace patří zejména dozor nad zdravím a podmínkami chovu 

zvířat a nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu [Státní 

veterinární správa České republiky, c2006]. 

Ústřední knihovna SVS 

Ústřední knihovna SVS je součástí Informačního a dokumentačního 

oddělení se sídlem v Brně a její provoz je zabezpečen jedním pracovníkem. 

Informační gesce knihovny spočívá v problematice veterinární lékařství 

a organizace zvěrolékařských služeb. 
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3.1.1.6 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

Historie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen ÚHÚL), založeného 

roku 1935, se váže na první snahy českého, resp. československého, státu 

o zavedení jednotné lesnické politiky. Mezi hlavní úkoly ústavu patří provádění 

inventarizace lesů v České republice, vyhotovování a správa dat oblastních plánů 

rozvoje lesů, zabezpečování funkce informačního a datového centra odvětví 

lesního hospodářství a myslivosti a zabezpečování poradenství a služeb při 

provádění certifikace lesů České republiky [Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 

c2003]. 

Technická knihovna 

Technická knihovna je součástí ÚHÚL již od jeho počátků. Knihovna je 

součástí odboru Hospodářská úprava a ekologie lesů a plní funkci ústavní 

knihovny, sloužící pouze interním potřebám pracovníků ústavu. Její provoz 

zabezpečují dva pracovníci. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech lesnictví, zemědělství 

a ostatních podpůrných oborech (geodézie, plány, ekonomika). 

3.1.1.7 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen 

ÚSKVBL), který je správním úřadem organizačně podřízeným Státní veterinární 

správě České republiky, byl zřízen roku 1998 zákonem č. 79/1997 Sb. o léčivech. 

Ústav byl založen jako rozpočtová organizace přímo řízená SVS MZVž ČSR roku 

1968 reorganizací SVS na základech Státní kontrolní laboratoře veterinárních 

biopreparátů. Jeho vývoj však lze datovat již od roku 1955. Ve svém současném 

sídle v Brně ústav sídlí od roku 1974 [Ústav pro státní kontrolu biopreparátů 

a léčiv, c2004]. 

Knihovna ÚSKVBL 

Knihovna ÚSKVBL, jež je součástí ústavu od roku 1968, spadá pod Sekci 

registrace, schvalování veterinárních přípravků, evidence veterinárních 
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technických prostředků a klinické hodnocení. Knihovna je v organizačním řádu 

specifikována jako ústavní, sloužící pouze interním potřebám pracovníků ústavu. 

Provoz knihovny zabezpečuje jeden pracovník. 

Informační gescí knihovny je oblast veterinární medicíny. 

3.1.1.8 Ústav zemědělských a potravinářských informací 

Historie Ústavu zemědělských a potravinářských informací (dále jen ÚZPI) 

se datuje od roku je 1926, kdy byl v pražských Vinohradech otevřen Dům 

zemědělské osvěty, jehož součástí je od tohoto roku také knihovna se 

specializovaným fondem, veřejnosti přístupná od roku 1928. V období 

předcházejícím roku 1989 se ústav nazýval Ústav vědeckotechnických informací 

pro zemědělství. Ve své současné podobě a pod současným názvem ústav 

působí od roku 1993, kdy byl sloučen se Střediskem technických informací 

Výzkumného ústavu potravinářského. Posláním ústavu je komplexní transfer 

oborových informací v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví, životní 

prostředí a mnoha dalších souvisejících oborů [Ústav zemědělských 

a potravinářských informací, c2007]. 

Zemědělská a potravinářská knihovna 

Úvodem je třeba zdůraznit, že Zemědělská a potravinářská knihovna 

(dále jen ZPK) musí být vyjmuta z porovnávání s dalšími institucemi, protože svou 

podstatou a parametry v mnoha ukazatelích výrazně vybočuje z průměru ostatních 

resortních institucí. Je to dáno zejména její neoficiální funkcí „národní“ knihovny 

pro oblast zemědělství a potravinářství. 

ZPK je jedním z oddělení ÚZPI. Disponuje universálním zemědělsko-

potravinářským knihovním fondem, největším v rámci České republiky a rovněž 

jedním z největších na světě. Nejen z tohoto důvodu tato knihovna plní funkci 

informační základny oborů, jež jsou v její gesci, pro mnoho dalších organizací 

zmiňovaných v této práci, ale také pro studenty středních a vysokých škol 

a odbornou i laickou veřejnost. Knihovna je v organizačním řádu specifikována 

jako knihovna veřejná. ZPK je jedinou v této kapitole popisovanou knihovnou, jejíž 
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prezentace je na Internetu realizována samostatnou doménou. Webová 

prezentace obsahuje veškeré základní údaje o knihovně, bohužel v ne příliš 

přehledné struktuře, která je do jisté míry ovlivněna skutečností, že webové 

stránky knihovny jsou jedním z klonů redakčního systému spravujícího zejména 

prezentace jednotlivých oddělení a aktivit ústavu. 

ZPK je dále v textu nazývána také knihovnou ÚZPI či se, např. v příloze 

č. 2, skrývá, v souladu s knihovnami ostatních institucí, pod zkratkou mateřské 

instituce, tedy ÚZPI. 

Informační gesce knihovny zasahuje velmi široké spektrum oborů se 

zemědělství a potravinářstvím souvisejících. 

3.1.1.9 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

Ke zřízení Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (dále jen 

VÚLHM) ministerstvem zemědělství došlo, společně s mnoha dalšími v této 

kapitole zmíněnými ústavy, 1. ledna 1951. 

Mezi činnosti VÚLHM patří zejména řešení výzkumných úkolů z oblasti 

lesního hospodářství a zajišťování expertních a výzkumných činností pro státní 

správu a vlastníky lesů všech kategorií [Výzkumný ústav lesního hospodářství 

a myslivosti, 2007]. 

Odborná a vědecká knihovna VÚLHM 

Odborná a vědecká knihovna je od roku 1950 součástí Útvaru informatiky 

a nalézá se přímo v prostorách VÚLHM. V organizačním řádu je specifikována 

jako knihovna ústavní, sloužící především pro potřeby pracovníků VÚLHM. 

Přestože tedy nemá charakter veřejné knihovny, po předložení dokladu totožnosti 

jsou dokumenty prezenčně půjčovány všem zájemcům do studovny. Provoz 

knihovny zabezpečují tři pracovníci. 

Informační gesce knihovny spočívá v oblasti lesního hospodářství, 

myslivost, ochrana přírody a krajiny a biologie a další obory. 
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3.1.1.10 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.  
– Výzkumná stanice Opočno 

Knihovna 

Knihovna je v organizačním řádu specifikována jako knihovna ústavní, 

sloužící pouze interním potřebám pracovníků ústavu. Byla založena roku 1951 

a patří pod jediný opočenský útvar Pěstování lesa. Oficiální název knihovna nemá. 

Provoz knihovny zabezpečuje jeden pracovník. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech pěstování lesa, ochrana 

rostlin, ekologie, hospodářská úprava lesa, ekonomie (oceňování lesů), funkce 

lesa, pedologie, hydrologie, dendrologie a další obory. 

3.1.1.11 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 

Ústav vznikl 1. 4. 1954 pod názvem Výzkumný ústav zemědělsko-

lesnických meliorací. Po několika organizačních změnách a předcházejících 

změnách názvu získal roku 1991 svůj současný název Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy Praha (dále jen VÚMOP). 

Účelem ústavu je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, 

pedologie a informatiky vztahující se k těmto oborům. Hlavním předmětem činnosti 

je řešení výzkumných projektů, ale také činnosti za účelem dosažení zisku, např. 

poradenské a nakladatelské. V rámci tzv. Půdní služby ústav mimo jiné spravuje 

databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek a z těchto databází tvoří 

účelové výstupy [Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, c2007]. 

Knihovna VÚMOP, v. v. i. 

Knihovna je v organizačním řádu specifikována jako knihovna ústavní, 

sloužící pouze interním potřebám pracovníků ústavu. Je součástí Oddělení 

koordinace a plánu vědeckovýzkumné činnosti. Provoz knihovny zabezpečují dva 

pracovníci. 

Informační gesce knihovny spočívá v oblastech pedologie, ochrana vody 

a půdy, ochrana životního prostředí, hydrologie a agromeliorace. 
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3.1.1.12 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 

Výzkumný ústav potravinářský Praha (dále jen VÚPP) byl založen v roce 

1958 pod názvem Výzkumný ústav potravinářského průmyslu. Prvořadým 

posláním ústavu je výzkumná činnost v oblasti chemie, biochemie, technologie 

potravin, výživy a potravinářského inženýrství a techniky. Mezi další aktivity ústavu 

patří činnost hospodářská, v jejímž rámci ústav poskytuje mimo jiné také 

poradenské a konzultační služby [Výzkumný ústav potravinářský Praha, 1998-

2007]. 

VÚPP, v. v. i. – knihovna 

Knihovna je v organizačním řádu specifikována jako knihovna ústavní, 

sloužící pouze interním potřebám pracovníků ústavu. Je přímo podřízena vedení 

ústavu, jehož součástí je již od založení VÚPP. Informace o počtu uživatelů 

knihovny ani personálním zabezpečení bohužel nejsou k dispozici. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech chemie, biochemie, 

technologie potravin, výživy. 

3.1.1.13 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby (dále jen VÚRV) byl založen v roce 1951 

jako jedna z nástupnických institucí Státních výzkumných ústavů zemědělských 

v Praze a Brně, jejichž historie sahá až do roku 1919. V roce 1951 ústav získal 

název Ústřední výzkumný ústav rostlinné výroby. Název ústavu byl několikrát 

změněn až na současný název, který pochází z roku 1978. 

Jak již název ústavu napovídá, jeho posláním je výzkum v oblasti 

rostlinářství. Ústav se tak soustředí na problematiku genetiky, šlechtění 

a fyziologie rostlin, rostlinolékařství, agroekologie, pěstování a výživy rostlin 

a souvisejících oborů. Ústav nesídlí pouze v Praze a má svá pracoviště, postupně 

přičleňovaná v průběhu 90. let 20. století, v dalších českých městech – 

Hrušovanech, Olomouci, Liberci a Jevíčku [Výzkumný ústav rostlinné výroby, 

2005]. 
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Knihovna VÚRV 

Knihovna je součástí ústavu od roku 1951 a náleží přímo pod sekretariát 

ředitele. Poskytuje své služby nejen pracovníkům ústavu, ale i širší veřejnosti. 

Zaměstnanci knihovny také poskytují informace vztahující se k výzkumné činnosti 

ústavu a příbuzným oborům, nijak však nesuplují služby poskytované Oddělením 

poradenství. Provoz knihovny zabezpečuje pět pracovníků. 

Informační gesce knihovny spočívá v oboru rostlinná výroba. 

3.1.1.14 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v. v. i. 

Ústav ve svém názvu nese jméno hraběte Arnošta Emanuela Silva 

Taroucy, jehož panství bylo československým státem odkoupeno v roce 1927. 

Ústav tehdy navázal na činnosti Dendrologické společnosti Rakousko-Uherska. 

Do dnes spravuje mimo jiné Průhonický park (budovaný od roku 1885) 

a Spolkovou zahradu. Posláním ústavu jsou výzkumné, odborné, informační, 

poradenské a osvětové činnosti v oblasti okrasného zahradnictví. Výzkumný ústav 

Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (dále jen VÚKOZ) je jediným 

ústavem uvedeným v této kapitole, který nespadá do resortu MZe, ale je podřízen 

Ministerstvu životního prostředí České republiky [Výzkumný ústav Silva Taroucy 

pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2003]. 

Knihovna VÚKOZ 

Knihovna, sídlící přímo v průhonickém areálu ústavu, je součástí Oddělení 

informačních služeb a její provoz je zabezpečován třemi pracovníky. 

V organizačním řádu je specifikována jako knihovna veřejná. 

Informační gesce knihovny spočívá v mnoha oborech, např. dendrologie, 

genetika a šlechtění okrasných rostlin, choroby a škůdci okrasných rostlin, 

školkařství, krajinné plánování a mnoha dalších. 

 30



 

3.1.1.15 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 

Počátky Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (dále jen VÚVEL) 

nacházíme v letech 1954 a 1955, kdy došlo k vytvoření výzkumných laboratoří, 

dislokovaných v rámci Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské. Jednalo se 

o laboratoř pro infekční choroby, laboratoř pro patologickou morfologii a fyziologii, 

oddělení pro fyziologii a patologii rozmnožování, oddělení zoohygieny a dietetiky 

a oddělení pro výzkum veterinárních léčiv. Tato pracoviště se v roce 1956 stala 

základem nově vybudovaného VÚVEL [Výzkumný ústav veterinárního lékařství, 

c2001]. 

Knihovna VÚVEL 

Společně s mateřským ústavem vznikla roku 1956 také knihovna, které je 

v současné době součástí sekretariátu ředitele ústavu. V organizačním řádu 

je specifikována jako knihovna ústavní, sloužící pouze interním potřebám 

pracovníků ústavu. Provoz knihovny zabezpečují čtyři pracovníci. 

Informační gesce knihovny spočívá v oboru veterinární medicíny. 

3.1.1.16 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 

Jedním z nejstarších výzkumných ústavů podřízených Ministerstvu 

zemědělství je Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (dále jen VÚZE). Tento 

ústav byl založen roku 1912 pod názvem Ústav pro zemědělské účetnictví 

českého odboru Zemědělské rady pro Království české. Od té doby byl jeho 

oficiální název několikrát změněn, naposledy v roce 1993, kdy získal svůj 

současný název. 

Působností ústavu je výzkumná, odborná a poradenská činnost v oblasti 

ekonomiky agrárního sektoru, v jejímž rámci ústav např. poskytuje technickou 

podporu a analytické služby MZe, analyzuje a predikuje situaci v příslušných 

odvětvích trhu a metodicky řídí podniky, které jsou součástí FADN (Farm 

Accountancy Data Network) [Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, c1998-

2007]. 
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Knihovna VÚZE (Oddělení vědeckých informací)

Knihovna sídlí v prostorách ústavu. Její provoz je zajišťován Odborem 

ekonomiky agrárního sektoru, knihovna samotná je pak součástí Oddělení 

vědeckých informací. Chod knihovny zabezpečují tři pracovníci. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech: zemědělská ekonomika, 

agrární trh, agrární a agroenviromentální politika, regionální rozvoj a rozvoj 

venkova, ekonomicko-matematické modelování, potravinářství a výživa. 

3.1.1.17 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. (dále jen VÚZT) byl jako 

jeden z mnoha dalších výzkumných ústavů zřízen Ministerstvem zemědělství 

1. ledna 1951 pod názvem Výzkumný ústav pro mechanizaci zemědělství. 

Současný název ústav používá od roku 1958. Poté, co v roce 1998 došlo 

k restituci nemovitostí v Praze-Řepích, ve kterých ústav sídlil, byl VÚZT nucen se 

přestěhovat. Své nové prostory našel v areálu VÚRV v Praze-Ruzyni [Výzkumný 

ústav zemědělské techniky, c2006]. 

Technická knihovna 

Technická knihovna spadá pod Odbor vnějších a vnitřních vztahů, 

do Útvaru informatiky. V organizačním řádu je specifikována jako knihovna 

ústavní, sloužící pouze interním potřebám pracovníků ústavu. 

Roku 1998 byla knihovna s ústavem přestěhována do budovy VÚRV. 

Ve svém novém sídle však již ústav nedisponuje dostatečnými prostory a muselo 

proto dojít také k omezení fondu knihovny, zejména za prostředků vyřazování. 

Provoz knihovny zabezpečuje šest pracovníků. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech zemědělská technika, 

technika pro živočišnou a rostlinnou výrobu, energetické zdroje (alternativní), 

stroje, postupy a životní prostředí. 
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3.1.1.18 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 

V roce 1951, po zrušení Výzkumných ústavů zemědělských v Praze, byl 

spolu s dalšími, v této kapitole zmíněnými ústavy, Ministerstvem zemědělství 

zřízen Výzkumný ústav živočišné výroby (dále jen VÚŽV). Jak již jeho název 

napovídá, ústav se soustředí na výzkum v oblasti vědních disciplín souvisejících 

s živočišnou výrobou. Z těchto disciplín můžeme jmenovat například genetiku 

a šlechtění zvířat, jejich výživu, chov, reprodukci atp. [Výzkumný ústav živočišné 

výroby, 2003]. 

Knihovna VÚŽV 

Knihovna je součástí ústavu od roku 1953. V organizačním řádu je 

specifikována jako knihovna ústavní, sloužící pouze interním potřebám pracovníků 

ústavu. Provoz knihovny zabezpečují tři pracovníci. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech molekulární genetika, 

reprodukční biologie, genetika, biometrika, šlechtění a plemenářství 

hospodářských zvířat, technologie chovu, výživa hospodářských zvířat a ekologie. 

3.1.2 Knihovny soukromých organizací 

Privatizované výzkumné ústavy jsou mimo výzkumných činností zároveň 

výrobními organizacemi aktivními i v oblasti výroby a služeb. Jejich kořeny 

spočívají, stejně jako v případě státních institucí představených v předchozí 

kapitole, ve střediscích soustavy VTEI. Rovněž jejich historie sahá často daleko do 

minulosti ještě před vznik této soustavy a podobně bohatou historii mívají 

i knihovny a jejich fondy, které v rámci těchto ústavů dodnes poskytují knihovnické 

a informační služby. Charakter knihoven těchto organizací je proto velmi podobný 

knihovnám státních institucí. Na duhou stranu je postavení soukromých 

výzkumných ústavů v oblasti výzkumu, na rozdíl od státních institucí, poněkud 

odlišné. Rozsah výzkumné činnosti často do značné míry závisí zejména na 

úspěšnosti řešitelů při veřejných soutěžích Grantové agentury ČR, MŠMT ČR 

a Národní agentury zemědělského výzkumu (dále jen NAZV). Prostředky na 

výzkumné úkoly jsou samozřejmě použity také na nákup kvalitních informačních 
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zdrojů a právě v tomto bodě může hrát podstatnou roli ústavní knihovna. 

Poslání a charakter knihoven soukromých výzkumných ústavů se proto příliš neliší 

od knihoven institucí státních a také zde mívají knihovny více poslání – např. 

v oblasti propagační nebo vydavatelské. 

3.1.2.1 Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o. 

Ústav vznikl roku 1942 přestěhováním Kaiser Wilhelm Institut für 

Bastfaseforschung ze Sorau do Šumperku. Po válce byl ústav začleněn do resortu 

Ministerstva zemědělství a zároveň byl jeho název změněn na Výzkumný ústav 

lnářský. Roku 1977, společně s převedením do výrobní hospodářské jednotky 

Oseva, byl ústav přejmenován na Oseva, výzkumný a šlechtitelský ústav 

technických plodin a luskovin. Roku 1994 byl ústav privatizován a od 1. září téhož 

roku působí jako společnost s ručením omezeným pod názvem AGRITEC, 

výzkum, šlechtění a služby s. r. o [AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, c2003]. 

Knihovna Agritec, Výzkum, šlechtění a služby, s. r. o. 

Knihovna je součástí Oddělení koordinace a plánu vědeckovýzkumné 

činnosti. V organizačním řádu je specifikována jako knihovna veřejná. Provoz 

knihovny zabezpečují dva pracovníci. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech: přadné rostliny, luskoviny, 

biotechnologie, ochrana rostlin. 

3.1.2.2 Milcom, a. s. 

MILCOM a. s. vznikl roku 1999 privatizací stejnojmenného podniku, který 

vznikl v roce 1989 na základech Výzkumného ústavu mlékárenského, jehož 

historie sahá do roku 1952. Kromě výzkumných činností se firma Milcom a. s. 

zabývá také činnostmi v oblasti výroby. Mimo dalších činností je také vydavatelem 

odborného mlékařského časopisu Mlékařské listy [Milcom, 2007]. 

Knihovna 
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Knihovna je v organizačním řádu podřízena přímo řediteli organizace 

a specifikována je jako knihovna ústavní, sloužící pouze interním potřebám 

pracovníků ústavu. Provoz knihovny zabezpečuje jeden pracovník. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech mlékárenství, zemědělství, 

prvovýroba, analytická chemie, biochemie, biologie. 

3.1.2.3 VUC Praha, a. s. 

Předmětem činnosti VUC Praha, a. s. jsou zejména služby v oblasti 

potravinářského průmyslu a výroba potravin na bázi cukru nebo vlákniny. 

VUC Praha, a. s. je jedinou z oslovených soukromých organizací, která se 

nezabývá výzkumnou činností [VUC Praha, 2007]. 

Knihovna VUC Praha, a. s. 

Knihovna VUC Praha, a. s. byla založena v roce 1923, V organizační 

struktuře patří pod Vydavatelský a informační úsek, organizačním řádem je 

specifikována jako knihovna s veřejnou funkcí. Mimo klasických knihovnických 

služeb knihovna VUC zabezpečuje také vydávání odborného časopisu Listy 

cukrovarnické a řepařské. Provoz knihovny je zabezpečen jedním pracovníkem. 

Informační gesce knihovny spočívá problematice cukrovarnictví 

a pěstování cukrovky. 

3.1.2.4 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. 

Státní výzkumné ústavy bramborářské byly založeny roku 1923 za finanční 

podpory Ústředního svazu pěstitelů zemáků a Ministerstva zemědělství ČSR. 

Z těchto výzkumných ústavů vznikl na základě reorganizace zemědělského 

výzkumnictví v roce 1951 Výzkumný a šlechtitelský ústav bramborářský (VŠÚB). 

Od roku 1994 je privátní firmou působící pod názvem Výzkumný a šlechtitelský 

ústav bramborářský [Výzkumný a šlechtitelský ústav bramborářský, 2007]. 

Oddělení vědeckotechnických informací 
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Oddělení vědeckotechnických informací (dále jen Oddělení VTI) je součástí 

Technickohospodářského útvaru, Úseku vědeckotechnických informací 

a propagace. Součástí Oddělení VTI je také knihovna s veřejnou funkcí. Provoz 

knihovny zabezpečuje jeden pracovník. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech souvisejících s brambory, 

topinambury a andskými hlíznatými kořenovými plodinami. 

3.1.2.5 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o. 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský (dále jen VŠUO) vznikl roku 

1951 reorganizací Ovocnicko–vinařského ústavu v Praze a Ovocnického ústavu 

v Průhonicích. V současné podobě ústav působí od roku 1997, kdy došlo k jeho 

privatizaci a vznikla tak stejnojmenná společnost s ručením omezeným [Výzkumný 

a šlechtitelský ústav ovocnářský, 2005]. 

Knihovna VŠUO s. r. o. 

Knihovna, v organizační struktuře spadající přímo pod ředitelství ústavu, 

je jeho součástí již od roku, kdy byl založen. Základním posláním knihovny je 

podpora výzkumné činnosti pracovníků VŠÚO, deklaruje však i svou veřejnou 

funkci. Provoz knihovny zabezpečuje jeden pracovník. 

Informační gesce knihovny spočívá v problematice ovocnářství. 

3.1.2.6 Výzkumný ústav pícninářský, spol. s. r. o. Troubsko 

Výzkumný ústav pícninářský (dále jen VÚPT) se zabývá aplikovaným 

výzkumem v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství, poradenskou 

činností a šlechtěním, množením a prodejem osiv [Výzkumný ústav pícninářský, 

2007]. 

Knihovna VÚPT 

Knihovna je podřízena přímo pod vedení organizace a v organizačním řádu 

je specifikována jako knihovna ústavní, sloužící pouze interním potřebám 

pracovníků ústavu. Provoz knihovny zabezpečuje jeden pracovník. 
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Informační gesce knihovny spočívá v problematice pícninářství. 

3.1.2.7 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. 

Historie tohoto výzkumného ústavu sahá již do roku 1887, kdy byl na 

pražském Senovážném náměstí založen Ústav pro průmysl pivovarnický. Ve svém 

současném sídle, v tzv. Pivovarském domě v Praze, se ústav nalézá od roku 

1937. V roce 1950 byl k ústavu přičleněn Sladařský ústav (založen roku 1920, 

dodnes sídlící v Brně) a od roku 1962 je součástí ústavu také Pokusné a vývojové 

středisko pro pivo a slad (založené 1949). Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 

(dále jen VÚPS) se mimo jiné zabývá také vydáváním periodické i neperiodické 

odborné literatury – je např. vydavatelem časopisu Kvasný průmysl, jediného 

odborného pivovarského časopisu, který v České republice vychází [Výzkumný 

ústav pivovarský a sladařský, 2007]. 

Vědecko-technická knihovna VÚPS, a. s 

Součástí ústavu je od roku 1937, kdy našel své sídlo v Pivovarském domě, 

také specializovaná technická knihovna, plnící rovněž veřejnou funkci. Knihovna je 

součástí Obchodního útvaru a její provoz zabezpečuje jeden pracovník. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech pivovarství, sladařství, 

potravinářství, chemie. 

3.1.2.8 Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o. 

Výzkumný ústav pro chov skotu (dále jen VÚCHS) byl založen roku 1951 

a byly do něj včleněny Státní výzkumná stanice zemědělská a Státní pokusná 

stanice chovatelsko-pastevnická. Roku 1976 byl ústav včleněn do výrobní 

hospodářské jednotky Státní plemenářské podniky Praha čímž došlo ke zlepšení 

materiálně technického a investičního vybavení ústavu. Po roce 1989 se stal ústav 

znovu samostatným státním podnikem. Ústav byl zprivatizován roku 1995, kdy se 

také změnil jeho název na Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o.. Působí jak 

v oblasti výroby (uskutečňované dceřinnou společností VÚCHS Rapotín, s. r. o.) 

tak v oblasti výzkumu [Výzkumný ústav pro chov skotu, 2007]. 
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Odborná vědecká knihovna a informační centrum 

Knihovna je v organizačním řádu specifikována jako knihovna ústavní, 

sloužící pouze interním potřebám pracovníků ústavu. Je součástí Výzkumného 

útvaru a její provoz zabezpečuje jeden pracovník. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech zemědělství, potravinářství 

(se zaměřením na mléko apod.), životní prostředí, chemie, chov skotu (výživa, 

maso, reprodukce). 

3.1.2.9 Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol 

Výzkumný ústav včelařský (dále jen VÚV) byl založen roku 1922 v Dole 

u Libčic nad Vltavou, kde, jak je z názvu patrné, sídlí dodnes. Od roku 1997, kdy 

byl ústav privatizován, působí jako společnost s ručením omezeným. Vedle 

výzkumu se VÚV zabývá vývojem a výrobou. Poskytuje také přednáškovou 

činnost určenou nejen včelařům, ale také žákům základních, středních i vysokých 

škol a veřejnosti [Výzkumný ústav včelařský, 2007]. 

Knihovna VÚV s. r. o. 

Knihovna spadá pod Útvar výzkumu. V organizačním řádu je specifikována 

jako knihovna ústavní, sloužící pouze interním potřebám pracovníků ústavu. 

Provoz knihovny zabezpečuje jeden pracovník. 

Informační gesce knihovny spočívá ve oblasti včelařství. 

3.1.2.10 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. 

Roku 1951 byl v Kroměříži založen jakožto odštěpný závod státního 

podniku OSEVA Praha Výzkumný ústav obilnářský. Jeho zprivatizováním vznikl 

roku 1994 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. (dále jen VÚKROM). 

Kromě vlastního výzkumu se ústav zabývá také šlechtěním obilovin 

a poradenstvím. Od roku 1993 je také vydavatelem časopisu Obilnářské listy 

[Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, 2007]. 
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Knihovna VÚKROM 

Knihovna spadá přímo pod ředitelství ústavu a v organizačním řádu je 

specifikována jako knihovna veřejná. Provoz knihovny zabezpečují dva pracovníci. 

Informační gesce knihovny spočívá v následujících oborech: obilniny 

(genetika, genetické zdroje, šlechtění, semenářství, ochrana, resistence 

k chorobám, pěstební technologie, kvalita zrna), řepa, řepka, slunečnice, mák, 

luskoviny, travní porosty, len, alternativní plodiny, pěstitelské systémy, 

půdoznalství, ekologie, ekonomika, poradenství a informační systémy 

v zemědělství. 

3.1.3 Vysoké školy a univerzity 

Posláním níže představených vysokoškolských knihoven je podporovat 

pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost příslušné vysoké školy nebo 

univerzity skrze poskytování komplexních knihovnických a informačních služeb 

a pomáhat posluchačům při plnění jejich studijních povinností. Je zcela zřejmé, že 

výchozí situace těchto knihoven je výrazně odlišná od situace panující mezi 

většinou z výše zmíněných knihoven státních a soukromých organizací. Velikost 

a složení uživatelské obce a její informační potřeby se výrazně odrážejí např. 

v technickém a personálním zabezpečení těchto knihoven nebo v jejich akviziční 

politice. Přesto, či právě proto, jsou tyto vzdělávací instituce rovněž důležitým 

hráčem v oblasti knihovnických a informačních služeb v zemědělství 

a potravinářství. Je tomu tak již z důvodu, že právě jejich služby v průběhu studia 

využívalo a někdy nadále využívá mnoho ze zaměstnanců i dalších uživatelů 

knihoven státních a soukromých organizací a bylo by proto chybou, kdyby jim 

v této práci nebyl věnován prostor. 

3.1.3.1 Česká zemědělská univerzita v Praze 

Historie České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU) sahá do roku 

1906, kdy byl při České vysoké škole technické (dále jen ČVŠT) zřízen 

zemědělský odbor, který se roku 1920 stal Vysokou školou zemědělského 

a lesního inženýrství (dále jen VŠZLI) Českého vysokého učení technického (dále 
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jen ČVUT). VŠZLI byla roku 1952 osamostatněna a tím vzniká Vysoká škola 

zemědělská (dále jen VŠZ) v Praze vyjma Lesnické fakulty, která zůstala součástí 

ČVUT a součástí České zemědělské univerzity se opět stala až roku 1990. V první 

polovině 60.let 20. století se VŠZ přestěhovala do nově budovaného areálu 

v Suchdole u Prahy a rovněž byla zahájena výuka na čtvrté fakultě sídlící v 

Českých Budějovicích, která se v roce 1991 stala součástí nově vzniknuvší 

Jihočeské univerzity. Od roku 1995 byla VŠZ transformována na ČZU [Česká 

zemědělská univerzita v Praze, c2006]. 

Studijní a informační centrum ČZU 

Součástí studijního informačního centra (dále jen SIC) je také veřejná 

knihovna, rovněž sídlící v univerzitním areálu v Praze. Provoz knihovny 

zabezpečuje 36 pracovníků. 

Informační gesce knihovny je velice široká a spočívá např. v oborech 

rostlinné a živočišné výroby, zemědělské techniky, lesnictví a myslivosti, 

zahradnictví, ekonomiky, managementu, informatiky ale také pedagogiky a mnoha 

dalších oborech. 

3.1.3.2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 

Mendlova zemědělská a lesnická univerzita (dále jen MZLU) byla založena 

již roku 1919 pod názvem Vysoká škola zemědělská a je tak jednou z nejstarších 

vysokých škol zemědělského zaměření v České republice. Nynější název 

univerzita nese od roku 1994 [Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně, 2007]. 

Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb 

Všem univerzitním pracovištím je již od roku 1920 k dispozici Ústav 

vědecko-pedagogických informací a služeb, jehož součástí je také Ústřední 

knihovna MZLU, čítárna časopisů a informační a počítačové centrum. Knihovna je 

v organizačním řádu specifikována jako knihovna veřejná. Provoz knihovny 

zabezpečuje 18 pracovníků. 
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Informační gesce knihovny spočívá mimo jiných v oborech zemědělství, 

lesnictví, zahradnictví, zahradní a krajinářská architektura, ochrana přírodního 

prostředí, ekonomika, management a řízení. 

3.1.3.3 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Univerzita Tomáše Bati (dále jen UTB) je nejmladší z vysokých škol 

oslovených v průzkumu, jež je součástí této práce. UTB byla založena ke dni 

1. 1. 2001 zákonem o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Důvodem, proč 

byla v rámci dotazníkového šetření oslovena také UTB, je zejména skutečnost, že 

nabízí také studijní programy potravinářského zaměření [Univerzita Tomáše Bati 

ve Zlíně, c2000-2007]. 

UTB ve Zlíně, Ústřední knihovna 

Ústřední knihovna je součástí univerzity od jejího založení v roce 2000. 

V organizačním řádu je specifikována jako knihovna veřejná, její provoz je 

zabezpečen 13 pracovníky. 

Informační gesce knihovny pokrývá veškeré vědní obory související se 

všemi programy UTB realizovanými. Z oborů souvisejících se zaměřením této 

práce jmenujme např. potravinářství, životní prostředí a chemii. 

3.1.3.4 Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 

Další oborovou školou s velmi bohatou historií je brněnská Veterinární 

a farmaceutická univerzita. Založena byla roku 1918 jako Vysoká škola 

zvěrolékařská a od roku 1919 je součástí školy také vědecká knihovna. Název 

i charakter školy se od roku 1936 několikrát změnil, v letech 1952–1968 se stala 

jednou z fakult MZLU (tehdy ještě Vysoké školy zemědělské v Brně). Současný 

název škola získala v roce 1994, poté co otevřela také první neveterinární, 

farmaceutickou, fakultu [Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, 2007]. 

Studijní a informační středisko 

Jak již bylo zmíněno výše, knihovna je součástí univerzity takřka od jejího 

založení. Roku 1967 se součástí knihovny stalo také Dokumentační oddělení 
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s posláním poskytovat překladatelské a rešeršní služby. Od roku 2004 působí 

univerzitní knihovna jako součást Studijního a informačního střediska Veterinární 

a farmaceutické univerzity (dále jen SIS). SIS sdružuje univerzitní knihovnu, 

informační servis, ediční středisko a redakci vědeckého časopisu Acta veterinaria 

Brno vydávaného od roku 1969. Knihovna plní veřejnou funkci a její provoz 

zabezpečuje deset pracovníků. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech veterinární medicína, 

humánní medicína, farmacie. 

3.1.3.5 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Historický vývoj vedoucí až ke vzniku Vysoké školy chemicko-technologické 

(dále jen VŠCHT) je možno spatřovat již v období vzniku Univerzity Karlovy, 

konkrétně fakulty svobodných umění, na které se vyučovaly také základy 

alchymie. Bezprostředním předchůdcem této vysoké školy je Český stavovský 

polytechnický ústav a zejména jeho chemické oddělení, jehož reorganizace dala 

roku 1920 vzniknout také VŠCHT, tehdy ještě známé pod názvem Vysoká škola 

chemicko-technologického inženýrství [Vysoká škola chemicko-technologická 

v Praze, 2007]. 

Ústřední knihovna VŠCHT 

Součástí VŠCHT je také ústřední knihovna, v organizačním řádu 

specifikována jako knihovna veřejná. Bohatá historie této knihovny se datuje až 

do roku 1891 v souvislosti se založením Spolku posluchačů chemie. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech chemie, potravinářství, 

životní prostředí, fyzika, matematika, ekonomie. 

3.1.3.6 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU, Bosňany 

Náplň činností Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického (dále 

jen VÚRH) spočívá zejména ve šlechtění hospodářsky významných druhů ryb 

a návazném poradenství v rybářství a příbuzných disciplínách. Od roku 1996 je 
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ústav součástí Jihočeské Univerzity [Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, 2007]. 

Knihovna VÚRH JU Vodňany 

Knihovna je v organizačním řádu specifikována jako veřejná. Založena byla 

roku 1921, v současné době je součástí oddělení Vědeckotechnických informací 

a celoživotního vzdělávání. Jejím posláním jsou nejen klasické knihovnické 

a informační činnosti, ale také např. evidence a distribuce tisků vydávaných 

VÚRH. Provoz knihovny zabezpečují dva pracovníci. 

Informační gesce knihovny spočívá v oborech jako akvakultura, rybářství, 

hydrobiologie, choroby ryb, vodní toxikologie, astakologie, ichtyologie a mnoho 

dalších. 

3.1.3.7 Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích byla zřízena dne 28. září 1991 

na základě dvou již existujících fakult – pedagogické fakulty UK v Českých 

Budějovicích a českobudějovické provozně ekonomické fakulty VŠZ a tří nově 

vytvořených fakult: biologické, teologické a zdravotně sociální. Od roku 1996 je 

součástí univerzity také Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický se sídlem 

ve Vodňanech. Jihočeská univerzita se rozvíjí i nadále a v současné době nabízí 

zhruba 167 studijních oborů [Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, c2007]. 

Fakultní vědecká knihovna ZF Jihočeské university

Knihovna je v organizačním řádu specifikována jako knihovna veřejná 

a veškeré knihovnické a informační služby poskytuje také všem řádně 

zaregistrovaným uživatelům. V rámci fakulty zajišťuje informační zabezpečení 

studia a vědeckovýzkumné činnosti. Provoz knihovny zabezpečuje osm 

pracovníků. 

Informační gesce knihovny spočívá v zemědělství, biologických vědách, 

ekonomii, právu, společenských vědách a jazykovědě. 
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4 Analýza knihovnických a informačních služeb 
představených specializovaných knihoven 

Všech 35 knihoven, představených ve třetí kapitole, bylo v průběhu 

druhého a třetího čtvrtletí roku 2007 podrobeno již v úvodu zmíněnému 

dotazníkovému šetření. Získaná data jsou v následujících kapitolách zpracována 

prostřednictvím jednoduchých tabulek a grafů, které jsou dále opatřeny 

komentářem. Vyčerpávající tabulky jsou z důvodu své rozsáhlosti součástí 

přílohy č. 2 a text následujících kapitol na ně, pokud je třeba, odkazuje. Jelikož ne 

všechny instituce byly schopné nebo ochotné veškeré otázky odpovědět, ať již 

z důvodu nemožnosti nebo vysoké časové náročnosti na získání požadovaných 

dat (např. z důvodu absence AKS), nemusí být každá otázky zodpovězena všemi 

knihovnami. Tato skutečnost je vždy zmíněna buď přímo v tabulce nebo 

v poznámce a pokud je to možné také společně s odůvodněním, proč tomu tak je. 

Skutečnosti, které z těchto tabulek a grafů vyplývají, jsou v této kapitole 

dále interpretovány a analyzovány s cílem zmapovat současný stav dotazovaných 

knihoven zejména v otázkách šesti následujících oblastí. 

1. Funkce knihoven v organizačním řádu příslušné instituce 

Funkce knihovny, zpravidla definovaná organizačním řádem mateřské 

organizace, předurčuje její celkové poslání a postoj k uživatelům. To se do značné 

míry odráží v nabídce služeb určených jak zaměstnancům organizace, která je 

zřizovatelem knihovny, tak široké veřejnosti. 

Otázky, na které je hledána odpověď: 

 Spočívá poslání knihovny v poskytování služeb pouze v rámci 

organizace, jejíž je součástí, nebo svou funkci deklaruje také jako 

veřejnou a je proto připravena uspokojovat informační požadavky 

široké veřejnosti? 

 Plní knihovna také depozitní funkci? 

 Je knihovna registrována na MK ČR? 
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2. Fondy a zpracování informačních zdrojů 

Tradiční knihovní fond je stále jedním ze základních prvků mnoha knihoven. 

V rámci této analýzy napomáhají údaje o jeho velikosti, zpracování a aktuálním 

přírůstku charakterizovat jeho současný stav a tím i částečně naznačují aktuální 

stav, ve kterém se nalézá knihovna samotná. 

Knihovny, jimž je v této práci věnována pozornost, nejsou samostatnými 

institucemi. Jsou odděleními mateřských organizací, jejichž zaměstnanci se často 

zabývají intenzivním výzkumem a ne všechny dokumenty, jež ke své práci 

používají, musejí projít klasickým akvizičním procesem knihovny. Důležitou 

otázkou tedy také je, zda jsou tyto dokumenty, mající často vysokou informační 

hodnotu, knihovnou evidovány a tím je umožněno jejich budoucí zpřístupňování. 

Na kvalitu a efektivitu budování, zpracovávání a zpřístupňování fondů má 

velký vliv rovněž skutečnost, zda jsou tyto knihovnické procesy podpořeny 

vhodným softwarovým vybavením. Z tohoto důvodu je navíc v této práci věnována 

pozornost vybavenosti knihoven AKS. 

Jelikož reálně využitelný fond je pouze ten, který prošel katalogizačním 

procesem, kdy v současné době tuto využitelnost ještě znásobuje jeho 

elektronické zpracování, byla také věnována pozornost skutečnostem, jaká je 

retrospektiva elektronického katalogu, zda probíhá retrokatalogizace fondů a jaký 

je stav zpracování lístkových katalogů do elektronické formy. 

Výše uvedené předpoklady vedly ke zformulování následujících otázek: 

 Jaká je velikost knihovního fondu? 

 Jaký je aktuální přírůstek? 

 Kolik titulů periodik knihovna odebírá? 

 Eviduje knihovna informační zdroje pořízené výzkumnými pracovníky 

z prostředků na výzkumné úkoly (často nabyté mimo akviziční 

proces knihovny)? 

 Disponuje knihovna AKS? 

 Probíhá v knihovně retrokatalogizace? 
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3. Uživatelé a jejich struktura 

Vliv na charakter knihoven a informačních středisek nepochybně mají 

kromě jejich zaměstnanců také uživatelé, kteří jsou svou poptávkou do jisté míry 

schopni ovlivňovat akvizici informačních zdrojů i portfolio služeb. Proto byla 

pozornost v této práci věnována také struktuře uživatelů, kterým jsou služby 

popisovaných knihoven poskytovány. 

Otázky, na které je hledána odpověď: 

 Kolik má knihovna uživatelů (interních a externích)? 

 Jaká je struktura uživatelů knihovny? 

4. Služby poskytované interním a externím uživatelům 

Základním posláním knihoven je uspokojování informačních potřeb svých 

uživatelů. Naplnění tohoto poslání má mnoho podob a proměňuje se společně s 

rozličnými formami požadavků. Některé je možno splnit prostým zapůjčením 

dokumentu či vyhotovením kopie požadované části dokumentu, k naplnění dalších 

jsou třeba jiné technické i organizační prostředky. Tyto další služby například 

spočívají ve vypracovávání rešerší, dodávání dokumentů nebo jejich obsahů. 

Analýza výsledků průzkumu naznačí, jak jsou požadavky na klasické knihovnické 

i další informační služby saturovány zemědělskými a potravinářskými knihovnami. 

Mnoho knihoven, o odborných to platí dvojnásob, poskytuje přístup ke 

specializovaným informačním zdrojům a stejně tak orientace uživatele v jejich 

fondech a službách vyžaduje alespoň stručnou instruktáž. Otázka je proto 

věnována také faktu, zda knihovna svým uživatelům školení nabízí. 

Otázky, na které je hledána odpověď: 

 Jaké služby knihovny poskytují? 

 Nabízí knihovna svým uživatelům školení pro práci s nabízenými 

zdroji? 
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5. Elektronické informační zdroje 

Elektronické informační zdroje hrají důležitou roli při podpoře uspokojování 

odborných informačních potřeb. Jejich velmi široká nabídka sahá od universálních 

databázových center nebo kolekcí vědeckých časopisů až po jednotlivé úzce 

specializované databáze a jejich kolekce. 

Otázka, na kterou je hledána odpověď: 

 Jaké elektronické informační zdroje svým uživatelům analyzované 

knihovny zpřístupňují? 

6. Vybavení studoven 

K naplnění definice studovny již v současné době nepostačuje pouhé 

ustavení místnosti v budově knihovny, ve které je uživateli umožněno usednout 

a seznámit se s vybraným dokumentem v co možná příjemném a klidném 

prostředí. Je třeba vybavení rozšířit o prostředky výpočetní techniky a umožnit tak 

uživateli využívat alespoň základní softwarové aplikace, elektronické informační 

zdroje (zejména ty dostupné online) nebo vyhotovit kopie vybraných částí 

zapůjčených dokumentů. Účel této části analýzy proto spočívá nejen ve zjištění 

kapacity studoven, ale také jejich vybavení prostředky ICT. 

Otázky, na které je hledána odpověď: 

 Kolik studijních míst knihovna nabízí ve své studovně? 

 Jak velký je příruční fond (volný výběr)? 

 Je studovna vybavena PC (s připojením na Internet)? 

 Je možno se ve studovně připojit na Internet za použití vlastního 

notebooku? 

 Je ve studovně uživatelům k dispozici tiskárna a kopírka? 
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7. Komunikace knihoven s jejich (i potenciálními) uživateli 

Knihovny jsou informačními institucemi a měly by proto již ze své podstaty 

využívat všech moderních technologií, které umožňují efektivnější zpřístupňování 

informací jakož i komunikaci s uživateli a veřejností. 

Většina uživatelů disponuje osobní emailovou schránkou, svou adresu je 

ochotna při registraci poskytnout a může tak být bezprostředně informována např. 

o změnách provozní doby, blížícím se konci výpůjční lhůty, nových službách 

knihovny, nových dokumentech ve fondu atp. 

Pozornost byla také věnována skutečnosti, jak je popisovaná knihovna 

prezentována prostřednictvím sítě Internet, neboť webové stránky hrají 

v současné době velmi důležitou úlohu v kontaktu jakékoli organizace s jejími 

partnery i uživateli, což platí ještě ve větší míře i pro knihovny jakožto informační 

instituce. Součástí analýzy je proto také drobné zhodnocení kvality prezentace 

popisovaných knihoven v prostředí Internetu. 

Otázky, na které je hledána odpověď: 

 Zasílají knihovny uživatelům informace o upomínkách, rezervacích, 

změně provozní doby apod.? 

 Informují uživatele o nových službách (prostřednictvím webových 

stránek, elektronické pošty, ale také nástěnky, tisku atd.)? 

 Disponuje knihovna webovou prezentací? 

 Jaké informace a funkcionality jsou na jejich webové prezentaci 

zveřejňovány (OPAC, informace o otvírací době, poskytovaných 

službách atd.)? 

 Je knihovna zapojena do informačních bran? 
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4.1 Analýza knihovnických a informačních služeb knihoven 
institucí státní správy a státních výzkumných ústavů 

4.1.1 Funkce knihoven v organizačním řádu příslušné instituce 

Funkce knihovny 
 

Pouze ústavní Veřejná Depozitní 
Registrace knihovny 

MK ČR 
Počet knihoven 10 8 3 8
Procentní podíl 56 44 17 44

Tabulka č.1: Funkce knihovny v organizačním řádu a její registrace na MK ČR 
(státní instituce) 

Jak již popis jednotlivých knihoven v kapitole 3.1.1 naznačil, žádná 

z knihoven není samostatnou institucí, nýbrž všechny jsou oddělením či odborem 

jiné instituce, v jejímž rámci své služby poskytují. Základní poslání všech těchto 

knihoven proto spočívá v poskytování knihovnických a informačních služeb 

pracovníkům mateřské organizace. Pouze osm z osmnácti oslovených knihoven 

státních institucí deklarovalo, že plní také funkci knihovny veřejné. Avšak 

z vyjádření pracovníků všech oslovených knihoven vyplívá, že žádná neodmítne 

vyjít vstříc ani informačním požadavkům uživatelů, kteří nejsou zaměstnanci jejich 

mateřské organizace. Toto tvrzení je také dále doloženo ve výsledcích 

vyhodnocení odpovědí na otázky věnované poskytovaným službám. 

Osm knihoven je registrováno na MK ČR jako veřejné knihovny a měly by tedy 

poskytovat veřejné knihovnické a informační služby v souladu s knihovním 

zákonem (č. 257/2001 Sb.), přestože tři z nich v dotazníku nedeklarovaly svou 

funkci jako veřejnou. Tři knihovny státních institucí plní také depozitní funkci. 

4.1.2 Fondy a zpracování informačních zdrojů 

Počet KJ ve fondu Počet knihoven Procentní podíl 
do 5 000 4 22,2 
5 001–15 000 5 27,8 
15 001–30 000 3 16,7 
30 001–40 000 4 22,2 
40 001–100 000 1 5,6 
nad 1 000 000 1 5,6 

Tabulka č. 2: Velikost knihovních fondů k 31. 12. 2006 (státní instituce) 
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Mezi rezortními knihovnami převažují ty s menšími fondy čítajícími 

do 15 000 svazků (jedná se o devět knihoven). Sedm knihoven disponuje fondy 

o velikosti v rozmezí od 15 000 do 40 000 svazků. Dvě knihovny výrazně převyšují 

rozsahem fondů všechny ostatní – jedná se o knihovnu Národního zemědělského 

muzea a Zemědělskou a potravinářskou knihovnu. Tyto dvě knihovny však nelze 

již z jejich samotné podstaty přímo srovnávat s ostatními oslovenými knihovnami, 

neboť poslání muzejní knihovny je přirozeně odlišné od poslání knihovny 

výzkumné instituce. Zároveň dlouhodobě budovaná role knihovny ÚZPI (ZPK), 

jakožto takřka národní zemědělské a potravinářské knihovny, ji předurčuje k jiné 

akviziční politice, než jak tomu je u menší knihovny úzce specializovaného 

výzkumného ústavu. 

Jak tab. č. 4, jež je součástí přílohy č. 2, dále naznačuje, také ve velikosti 

přírůstku knihovního fondu ostatní knihovny výrazně převyšuje ÚZPI (6 364 KJ). 

Přesně polovina knihoven vykázala za rok 2006 přírůstek v intervalu 100–300 KJ 

a přírůstek 28 % knihoven nepřesáhl 100 KJ. 

Počet odebíraných titulů periodik Počet knihoven Procentní podíl
< 10 2 11,1
11–50 6 33,3
51–100 5 27,8
101–200 4 22,2
> 500 1 5,6

Tabulka č. 3: Počet titulů odebíraných periodik v roce 2006 (státní instituce) 

Významný podíl knihoven v resortu MZe odebírá od 50 do 200 titulů 

periodik (14 knihoven). Pouze dvě knihovny odebírají méně než 10 titulů a jedna 

knihovna (ÚZPI) odebírá více než 500 titulů periodik. Výrazné duplicity 

v odebíraných titulech odborných a vědeckých periodik zjištěny nebyly a vzhledem 

ke skutečnosti, že snahou těchto knihoven je pokrýt potřeby zejména vědeckých 

pracovníků, lze předpokládat, že tituly zásadního významu pro zemědělství, 

potravinářství a související obory jsou předmětem akvizice oslovených knihoven. 

Výrazný nedostatek, týkající se jejich zpřístupňování, lze spatřovat zejména 

ve skutečnosti, že pouhé tři knihovny poskytují přístup do svého fondu 
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prostřednictvím online katalogu a pouhých šest knihoven na svých webových 

stránkách zveřejňuje seznam odebíraných periodik. 

17%

28%

55%

AKS
jiný SW
žádný SW

 

Graf č. 1: Softwarové řešení knihovního katalogu (státní instituce) 

Knihovním systémem disponuje 55 % knihoven. Jak blíže napovídá tabulka 

č. 7, jež je součástí přílohy č. 2, ve třech případech se jedná o AKS Clavius, tři 

knihovny využívají služeb systému KP-Win a tři knihovny používají jiný, zpravidla 

starší druh knihovního softwaru. Pouze ÚZPI vlastní robustní AKS Aleph. 

Tři knihovny využívají jiné, neknihovnické softwarové řešení (za zmínku stojí 

knihovna ÚHÚL pracující ve vlastním softwaru TK ÚHÚL). Zbývajících pět institucí 

používá buď kancelářský software (MS Excel, MS Access) nebo nepoužívá žádné 

softwarové řešení. Dostupnost jednotek z knihovních fondů u většiny knihoven 

pokrývá spíše nové přírůstky zhruba od poloviny devadesátých let minulého 

století. Pouze ÚHÚL má zpracovány dokumenty až do roku 1880, naopak VÚMOP 

a LČR pouze do roku 2005. 

Na tomto místě je bohužel opět nutno zmínit velmi nepříznivý aspekt 

snižující přístupnost fondů analyzovaných knihoven – pouhé tři knihovny 

zpřístupňují své fondy prostřednictvím OPAC katalogu (viz tab. č. 49 v příloze 

č. 2). Knihovním systémem sice disponuje již zmíněná nadpoloviční většina 

knihoven a osm dalších knihoven zpracovává knihovní jednotky v jiném typu 

softwaru. Mnohé knihovny však nedisponují online modulem, nebo online přístup 

do fondu umožňují pouze zaměstnancům organizace prostřednictvím intranetu. 
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Graf č. 2: Retrokatalogizace (státní instituce) 

Otázka retrokatalogizace je velmi důležitá z důvodu zpřístupnění fondů 

elektronickou formou v celé jejich šíři. Výsledky průzkumu bohužel naznačují, že 

téměř ve 40 % organizací retrokatalogizace vůbec neprobíhá a část fondů tedy 

nemůže být moderními prostředky jednoduše zpřístupněna. Stejně tak pouhé dvě 

instituce retrokatalogizaci již dokončily. Většina institucí má do elektronické 

podoby zpracovánu pouze malou část lístkových katalogů (56 % knihoven 

zpracovalo pouze 0–5 % – více viz příloha č. 2, tab. č. 10). 
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Graf č. 3: Evidence informačních zdrojů pořízených výzkumnými pracovníky 
z prostředků na výzkumné úkoly (státní instituce) 

Informační zdroje pořízené výzkumnými pracovníky z prostředků na 

výzkumné úkoly, které jsou často nakupované mateřskou institucí mimo akviziční 

proces jejich knihovny, eviduje 66 % knihoven státních institucí. Vzhledem k účelu, 

za kterým jsou tyto zdroje zpravidla pořizovány, lze očekávat jejich vysokou 

informační hodnotu. Knihovny tak rozšiřují své fondy a uživatelům zpřístupňují 

velmi cenné zdroje, které by mnohdy klasickou akviziční politikou nezískaly. 

Splnění požadavku na výpůjční nebo reprografickou službu spojenou s takovýmto 

dokumentem je však zpravidla otázkou dohody mezi knihovníkem a dotyčným 

pracovníkem organizace, který má dokument momentálně uložen ve své příručce. 
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17 % knihoven uvedlo, že v mateřské organizaci nejsou informační zdroje 

mimo akviziční proces knihovny pořizovány a není tudíž třeba je evidovat. 

4.1.3 Uživatelé a jejich struktura 

Jak tabulka č. 16, jež je součástí přílohy č. 2, naznačuje, u drtivé většiny 

resortních knihoven převažuje, často až několikanásobně, počet interních 

uživatelů nad počtem uživatelů externích. Výrazně (více než dvacetinásobně) 

vyšším počtem externích uživatelů disponuje pouze ÚZPI. Jak již bylo řečeno, je 

to dáno pozicí knihovny v rámci resortu, jejím historickým vývojem a v neposlední 

řadě umístěním jejího sídla v blízkosti centra města Prahy. 

Externími uživateli jsou převážně studenti odborných škol, zpravidla 

vysokých škol a univerzit, a odborná veřejnost. Tabulka však zároveň množstvím 

externích uživatelů potvrzuje plnění veřejné funkce nadpoloviční většiny 

zkoumaných knihoven. 
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Graf č. 4: Věková struktura uživatelů (státní instituce) 
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Graf č. 5: Struktura uživatelů dle vybraných kategorií (státní instituce) 

Výsledky výzkumu naznačují značnou převahu uživatelů v produktivním 

věku, procentuálním vyjádřením téměř přesně odpovídající kategorii zaměstnanců. 

Stejně tak odpovídá svým počtem druhá nejpočetnější kategorie – studenti, 
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respektive uživatelé ve vysokoškolském věku. Nejméně uživatelů je možno zařadit 

do kategorie ostatní veřejnosti a důchodového věku. 

Tato skutečnost potvrzuje, že uživatelská obec je tvořena především 

odbornými pracovníky (zejména vlastní instituce) a skupina externích uživatelů je 

tvořena především vysokoškolskými studenty oborových vysokých škol a univerzit. 

4.1.4 Služby 
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Graf č. 6: Služby poskytované interním a externím uživatelům (státní instituce) 
* v kategorii „jiné služby“ byly nejčastěji zmiňovány prodej publikací a tvorba bibliografických 

záznamů 

Nabídka služeb jednotlivých knihoven se pohybuje ve velmi širokém 

intervalu. Krajní hodnoty byly zaznamenány u knihovny Lesů ČR (vykázáno 

poskytování dvou služeb interním / žádné služby externím uživatelům) a ÚZPI 

(11 služeb interním / 10 externím uživatelům). Dvě knihovny (NZM a VÚLHM) 

poskytují stejný počet služeb interním i externím uživatelům, zatímco tři knihovny 

(Lesy ČR, ÚSKVBL a VÚPP) uvedly, že externím uživatelům žádné služby 
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neposkytují. Podrobné tabulky č. 25 a č. 28, obsahující informace o nabídce 

služeb všech státních knihoven, jsou součástí přílohy č. 2. 

Přímé porovnání obou sloupců shrnujících, jaké typy knihovnických 

a informačních služeb jsou knihovnami poskytovány interním a externím 

uživatelům, naznačuje již předpokládanou přednostní orientaci těchto knihoven na 

uživatele interní (zaměstnance mateřské organizace). Zatímco knihovny interním 

uživatelům poskytují průměrně 7,3 služby, externím uživatelům poskytují 

v průměru pouze 4,4 služby (viz tabulky č. 25 a č. 28 v příloze č. 2). O 30 % méně 

institucí deklarovalo poskytování výpůjčních služeb externím uživatelům, tento 

rozdíl však lze, jak již bylo několikrát zmíněno, spíše interpretovat jako zpřísnění 

podmínek výpůjčky (pouze prezenční zapůjčení dokumentu či možnost požadovat 

finanční zálohu). Tento výsledek je rovněž možné přikládat rozličnému stavu 

jednotlivých knihoven a skutečnosti, že také nabídka služeb těchto knihoven 

interním uživatelům není příliš široká. 

Rozsáhlá tabulka č. 31 věnovaná produktům knihovny 

je součástí přílohy č. 2 

V množství realizovaných výpůjčních služeb opět zcela vybočuje ÚZPI 

(má několikanásobně víc uživatelů než ostatní knihovny v resortu) a výrazně vyšší 

počet těchto služeb vykázaly také knihovny VÚZE a VÚLHM. 

Devět knihoven státních institucí (50 %) v roce 2006 zprostředkovalo svým 

uživatelům dokumenty jiných knihoven prostřednictvím MVS a o jednu knihovnu 

víc jich pro účely MVS své vlastní dokumenty také aktivně poskytovalo. 

Prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby svým uživatelům 

zprostředkovalo dokumenty šest knihoven a pouhé dvě poskytly touto cestou 

vlastní dokumenty také jiné knihovně. 

Jak je z tabulky č. 31 rovněž patrné, pouze pět knihoven (28 %) vykázalo 

poskytování služeb v oblasti rešeršních a bibliografických činností. Dalším 

poměrně překvapivým výsledkem (např. v poměru k počtu uživatelů knihovny) je 
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vykázaný počet kopií zhotovených knihovnou VÚZE, který převyšuje všechny 

ostatní knihovny včetně ÚZPI. 

Většina knihoven výzkumných institucí v dotazníku zmínila zpřístupňování 

alespoň jednoho databázového zdroje (včetně knihovních katalogů) – viz tabulka 

č. 31 v příloze č. 2. O online přístupnosti knihovních fondů je blíže pojednáno 

v kapitole 4.1.7, zpřístupňovaným EIZ se blíže věnuje kapitola 4.1.5. 
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Graf č. 7: Nabídka školení pro práci s nabízenými informačními zdroji (státní 
instituce) 

Vzhledem k charakteru některých z nabízených informačních zdrojů, jakými 

jsou např. produkty databázových center, soubory elektronických časopisů ale 

také samotný online katalog knihovny, stává se proškolení uživatele k práci 

s těmito zdroji takřka nutností. Také v konfrontaci s tabulkou č. 37 je patrné, že 

mezi knihovnami nabízejícími školení figurují zejména ty, které těmito zdroji 

disponují. Výrazný podíl oslovených knihoven však širokou nabídkou EIZ 

nedisponuje. Nabídka jejich služeb je omezená a soustředí se především na 

tradiční výpůjční a reprografické služby. Organizovaná školení jako zásadní krok 

k možnosti plně využívat zdroje jimi nabízené pak nenabývají takového významu. 
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4.1.5 Elektronické informační zdroje 
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Graf č. 8: Nejčastěji poskytované EIZ v knihovnách státních institucí 

Polovina z oslovených knihoven, využívajících alespoň jeden komerční EIZ, 

je v převážné většině tvořena výzkumnými ústavy. Téměř třetina z oslovených 

knihoven zpřístupňuje vybrané produkty vydavatelství Springer Verlag 

a 22 % poskytuje přístup do databázového centra Web of Knowledge. Za zmínku 

nepochybně stojí skutečnost, že významná oborová databáze CAB se umístila 

mezi méně využívanými databázemi se 17 % uživatelů z řad oslovených knihoven. 

Plná tabulka č. 37 zachycující všechny databáze, jejichž využívání knihovny 

v dotaznících zmínily, je součástí přílohy č. 2. 

Dalších využívaných EIZ nebylo pracovníky oslovených knihoven zmíněno 

mnoho a jednalo se spíše o katalogy jiných knihoven. Ve dvou případech byla 

zmíněna JIB a pouze dvě knihovny uvedly mezi dalšími využívanými zdroji volně 

dostupnou databázi AGRIS. 
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4.1.6 Vybavení studoven 

Rozsáhlá tabulka č. 40 věnovaná vybavení studovny 

je součástí přílohy č. 2 

Větší studovnu má k dispozici pouze ÚZPI. Studovnu s kapacitou do deseti 

míst má k dispozici deset knihoven (56 %) a studovnu s deseti až dvaceti 

studijními místy mají tři knihovny. Jedna knihovna informaci o vybavení studovny 

neposkytla a tři knihovny uvedly, že studovnou nedisponují vůbec. Pouze osm 

knihoven však dává uživatelům možnost práce na PC. Všechna PC jsou připojena 

k Internetu rychlostí minimálně 512 kB/s. Třetina knihoven rovněž umožňuje 

připojení uživatelského notebooku. 

Žádná z knihoven nenabízí možnost samoobslužného kopírování, tato 

služba je možná pouze se servisem knihovníka. Vyhotovení elektronické kopie 

předlohy (skenu) umožňuje devět knihoven. V šesti knihovnách je čtenářům 

k dispozici také tiskárna. 

4.1.7 Komunikace knihoven s jejich (i potenciálními) uživateli 
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Graf č. 9: Zasílání uživatelům informací o rezervacích, upomínkách, změně otvírací 
doby atd. (státní instituce) 

Aktuální informování uživatelů prostřednictvím elektronické pošty 

o důležitých změnách v provozu knihovny, ale také vyrozumění o splněných 

rezervacích nebo upomínaných dokumentech přispívá k vyšší efektivnosti činností 

knihovny a rovněž poskytuje uživatelům potřebný komfort. Graf č. 9 však 

naznačuje, že tímto způsobem své uživatele informuje pouze necelá čtvrtina 

knihoven. 
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Graf č. 10: Prostředky informování uživatelů o nových službách (státní instituce) 

K informování uživatelů o svých službách nejvíc knihoven využívá „jiné“ 

prostředky, mezi kterými figuruje především intranet. Třetina knihoven uživatele 

informuje prostřednictvím emailových zpráv a pouhé dvě knihovny uvedly, že 

uživatele neinformují žádným způsobem. Nízký rozsah hromadného informování 

uživatelů prostředky elektronické komunikace odpovídá primární orientaci těchto 

knihoven na zaměstnance mateřské organizace.  
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Graf č. 11: Disponuje knihovna prezentací v prostředí Internetu? (státní instituce) 

Rozsah a úroveň, na které jsou oslovené knihovny státních institucí 

prezentovány v síti Internet, se velmi výrazně liší.  Některé knihovny ve virtuálním 

prostoru prakticky vůbec neexistují, existence jiných je pouze stručně zmíněna na 
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webové prezentaci mateřské organizace. Opravdu kvalitně zpracované 

prezentace státních zemědělských a potravinářských knihoven jsou spíše 

výjimkou. Graf č. 11 proto spíš než informaci o existenci vlastních webových 

prezentací jednotlivých knihoven informuje pouze o skutečnosti, zda je existence 

knihovny na webových stránkách mateřské instituce vůbec zmíněna. Bližší 

informace jsou zpracovány v grafu č. 12 a v tabulkách č. 49 a 52 v příloze č. 2. 

27%

55%

73%

36%
45%

64%
55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

on-line katalog otvírací doba informace o
poskytovaných

službách

ceník služeb knihovní řád kontakty seznam
odebíraných
časopisů  

Graf č. 12: Informace zveřejněné na internetové prezentaci knihovny (státní 
instituce) 

Jak napověděl graf č. 11, webovými stránkami nedisponuje více než 30 % 

knihoven státních institucí. Aby nedošlo ke zkreslení dat, pracuje graf č. 12 pouze 

s daty týkajícími se knihoven prezentovaných na Internetu. 

Online katalog zpřístupňují prostřednictvím sítě Internet pouze tři resortní 

knihovny (27 % z knihoven na Internetu prezentovaných), čímž své fondy zbylých 

patnáct knihoven (83 %) činí takřka neviditelnými pro velké množství potenciálních 

uživatelů. Některé knihovny katalog vystavují pouze na intranetu, jiné online 

katalogem nedisponují vůbec. Nejčastěji knihovny prostřednictvím Internetu 

vystavují informace o nabízených službách (73 %) nebo důležité kontakty (64 %). 

Zhruba 55 % knihoven prostřednictvím webových stránek informuje o otvírací 
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době a seznamu odebíraných časopisů, knihovní řád jich zveřejňuje necelá 

polovina (45 %) a pouze cca 36 % knihoven vystavuje také ceník služeb. 

Ze sedmi sledovaných typů informací na Internetu průměrná státní 

knihovna vystavuje, pokud disponuje webovými stránkami, pouze 3,9 informace. 

Dvě knihovny na svůj web zapracovaly všech sedm typů sledovaných informací 

avšak nelze opomenout fakt, že třetina oslovených knihoven na Internetu není 

prezentována vůbec. 
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Graf č. 13: Zapojení knihoven do informačních bran (státní instituce) 

Zapojení knihoven státních institucí do informačních bran a souborných 

katalogů nemůže být na základě výše zmíněného ve větším rozsahu očekáváno. 

Tento předpoklad je také doložen grafem č. 13, který naznačuje, že většina 

knihoven státních institucí (89 %) není zapojena do žádných souborných katalogů 

ani informačních bran. Za stávajících podmínek personálního i materiálního 

zabezpečení oslovených knihoven však není možné výraznou vůli ke změně této 

situace očekávat. 
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4.2 Analýza knihovnických a informačních služeb knihoven 
soukromých organizací 

4.2.1 Funkce knihoven v organizačním řádu příslušné instituce 

Funkce knihovny 
 

Pouze ústavní Veřejná Depozitní 
Registrace knihovny 

MK ĆR 
Počet knihoven 4 6 0 4
Procentní podíl 40 60 0 40

Tabulka č. 4: Funkce knihovny v organizačním řádu a její registrace na MK ČR 
(soukromé organizace) 

Šest z deseti oslovených knihoven soukromých organizací deklarovalo svou 

funkci jako veřejnou. Tato skutečnost naznačuje, možná poněkud překvapivě, 

o 16 % vyšší otevřenost knihoven soukromých organizací široké veřejnosti než jak 

tomu bylo v případě knihoven institucí státních. Oproti tomu žádná z oslovených 

knihoven nenaznačila své poslání jakožto depozitní knihovny. 

V registru MK ČR figurují čtyři z oslovených knihoven, pouze jedna 

navzdory tomuto faktu uvedla výhradně ústavní poslání. Avšak také v případě 

všech knihoven soukromých organizací je třeba zmínit fakt, že bez ohledu na své 

poslání, jak je definováno v jejich organizačním řádu, jsou ochotny vyjít vstříc 

požadavkům nejen interních uživatelů. 

4.2.2 Fondy a zpracování informačních zdrojů 

Počet KJ ve fondu Počet knihoven Procentní podíl 
< 500 2 20 
501–5 000 2 20 
14 500–20 500 6 60 

Tabulka č. 5: Velikost knihovních fondů k 31. 12. 2006 (soukromé organizace) 

Jak výsledky výzkumu naznačují, více než polovina oslovených knihoven 

soukromých organizací disponuje fondy o velikosti v rozmezí 14 500–20 500 

knihovních jednotek. Nejmenší fond ze všech dotazovaných knihoven vykázala 

knihovna společnosti Milcom a. s.. Tato knihovna je příkladem pracoviště, které 

namísto extenzivní akvizice zajišťuje informační materiály především intenzivním 
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využíváním nabídky služeb větších knihoven (např. ÚZPI a vysokoškolských 

knihoven), a to jak služeb výpůjčních, tak služeb reprografických. 

Přírůstek přesně poloviny oslovených knihoven soukromých organizací 

v roce 2006 nepřesáhl 100 KJ, z toho v případě dvou knihoven (Milcom a VÚPT) 

byl přírůstek takřka nulový. Největší přírůstek vykázaly knihovny Agritec (610 KJ) 

a VÚV (558 KJ). 

Počet odebíraných titulů periodik Počet knihoven Procentní podíl
0 1 10
< 10 0 0
11–50 5 50
51–100 2 20
data nezjištěna 2 20

Tabulka č. 6: Počet titulů odebíraných periodik v roce 2006 (soukromé organizace) 

Z knihoven soukromých ústavů, které informaci o počtu odebíraných 

periodik poskytly, většina odebírá méně než 50 titulů. Hodnocení informační 

hodnoty těchto titulů není posláním této práce. Problémem však stále, stejně jako 

v případě státních organizací, zůstává především nedostatečné elektronické 

zpřístupnění fondů těchto knihoven. 
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Graf č. 14: Softwarové řešení knihovního katalogu (soukromé organizace) 

Sedm z deseti oslovených knihoven soukromých organizací disponuje AKS, 

což je o 14 % více než v případě knihoven státních institucí. Dvě knihovny 

využívají systém KP-Win, dalším moderním systémem, který používá knihovna 

VÚPS, je Clavius. Za zmínku také stojí knihovna VÚCHS, ve které je k evidenci 

fondu využito aplikace Access. Tento zcela neknihovnický software v tomto 

případě neslouží pouze prosté evidenci dokumentů, ale supluje také výpůjční 

a online modul (přístupný ovšem pouze prostřednictvím intranetu). 

 63



 

Přístupnost fondů elektronickou cestou je na nízké úrovni podobně jako 

v případě státních organizací. Jediné tři knihovny, které své fondy zpřístupňují 

veřejnosti prostřednictvím online katalogů, jsou knihovny VÚKROM, VÚB a Agritec 

a činí tak prostřednictvím společného souborného katalogu. 
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Graf č. 15: Retrokatalogizace (soukromé organizace) 

Z devíti knihoven soukromých organizací, které se k problematice 

retrokatalogizace vyjádřily, jich pět (56 %) uvedlo, že se retrokatalogizaci věnují. 

Třetina knihoven se problematikou retrokatalogizace nezabývá a pouze 

v knihovně VŠÚO již byla zcela dokončena. 
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Graf č. 16: Evidence informačních zdrojů pořízených výzkumnými pracovníky 
z prostředků na výzkumné úkoly (soukromé organizace) 

Většina knihoven soukromých organizací (80 %) eviduje zdroje opatřené 

výzkumnými pracovníky z prostředků na výzkumné úkoly. Pouze knihovna VÚPT 

uvedla, že takto získané zdroje neeviduje. Knihovna VÚC tuto otázku vyhodnotila 

jako bezpředmětnou, neboť informační zdroje, potřebné ke splnění výzkumných 

úkolů, mimo akviziční proces nepořizuje. 
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4.2.3 Uživatelé a jejich struktura 

Tabulka č.17 věnovaná počtu uživatelů je 

součástí přílohy č. 2 

Přes zjevnou převahu počtu interních uživatelů nad těmi externími tabulka 

č. 17 nenulovými hodnotami, vyjadřujícími podíl externích uživatelů, potvrzuje 

otevřenost většiny těchto knihoven také čtenářům vně mateřské organizace. 

Ve dvou knihovnách je dokonce počet registrovaných externích uživatelů vyšší 

než počet uživatelů interních. 
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Graf č. 17: Věková struktura uživatelů (soukromé organizace) 
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Graf č. 18: Struktura uživatelů dle vybraných kategorií (soukromé organizace) 

Rovněž grafy č. 17 a 18 potvrzují zobrazenými hodnotami otevřenost těchto 

knihoven potřebám externích uživatelů, tvořených zejména studenty vysokých 

škol, kteří jsou také druhou nejpočetnější uživatelskou skupinou. Převládající 

uživatelskou skupinou však stále zůstávají zaměstnanci mateřských organizací 

(73 %), resp. lidé v produktivním věku (79 %). 
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4.2.4 Služby 
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Graf č. 19: Služby poskytované interním a externím uživatelům (soukromé 
organizace) 

Také v případě knihoven soukromých organizací naznačuje výsledek 

dotazníkového šetření primární orientaci na interní uživatele. Oproti knihovnám 

státních institucí bylo v případě některých služeb uvedeno, že nejsou externím 

uživatelům poskytovány knihovnami soukromých organizací vůbec (např. služby 

typu DDS, CC). Volitelnou kategorii „jiné služby“ také žádná z knihoven 

soukromých organizací nevyužila a v grafu proto nefiguruje. Interním uživatelům je 

v průměru z dvanácti sledovaných typů služeb poskytováno 6,7 služby, externím 

je pak poskytováno 3,8 služby. Nabídka služeb jednotlivých knihoven se pohybuje 

v poměrně širokém intervalu. Krajní hodnoty byly zaznamenány u knihoven VÚPT 

(poskytují tři služby interním / tři služby externím uživatelům) a VÚKROM (12 

služeb interním / pět externím uživatelům). Tři knihovny (VÚB, VÚC a VÚPT) 

poskytují služby ve stejné šíři interním i externím uživatelům. Žádná z oslovených 

knihoven neuvedla, že by externím uživatelům služby neposkytovala vůbec, což 

také dokládá podrobná tabulka č. 29, která je součástí přílohy č. 2. 
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Rozsáhlá tabulka č. 32 věnovaná produktům knihovny 

je součástí přílohy č. 2 

Informace o počtu realizovaných výpůjčních služeb byla bohužel dodána 

pouze polovinou oslovených knihoven soukromých organizací, přičemž tři 

knihovny naznačily, že tyto služby neevidují a dvě knihovny otázky týkající se 

počtu poskytnutých služeb nezodpověděly vůbec. Jak tabulka dále naznačuje, co 

do množství realizovaných výpůjček patří počty uvedené pěti zbývajícími 

knihovnami ve srovnání s knihovnami státních institucí spíše ke slabšímu 

průměru. V množství poskytnutých služeb ostatní pracoviště převyšuje zejména 

knihovna VÚKROM, jejíž portfolio služeb je rovněž nejširší. 
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Graf č. 20: Nabídka školení pro práci s nabízenými informačními zdroji (soukromé 
organizace) 

Většina knihoven soukromých organizací, které poskytují školení pro práci 

se zpřístupňovanými informačními zdroji, se orientuje spíše na individuální kontakt 

s uživateli. Skupinová školení organizuje pouze knihovna VÚKROM (viz tab. č. 35 

v příloze č. 2). Mezi knihovnami tato školení poskytujícími figurují zejména ty, 

jejichž nabídka služeb je ve srovnání s ostatními širší a které svým uživatelům 

poskytují přístup také k EIZ (viz. tab. č. 38 v příloze č. 2). 
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4.2.5 Elektronické informační zdroje 
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Graf č. 21: Nejčastěji poskytované EIZ v knihovnách soukromých organizací 

Knihovny soukromých organizací v dotaznících zmínily z komerčních zdrojů 

pouze čtyři, z nichž jen dva jsou rozšířeny ve více knihovnách. Těmito zdroji jsou 

databázové centrum Web of Knowledge a produkt Current Contents, které jsou 

využívány třemi knihovnami. Plná tabulka č. 38 je součástí přílohy č. 2. Jako další 

EIZ knihovnami využívané byly, podobně jako v případě státních institucí, 

jmenovány především katalogy jiných knihoven a komerční databáze 

navštěvované a využívané prostřednictvím jiných institucí. Z volně dostupných EIZ 

byl zmíněn např. Google Scholar. 

4.2.6 Vybavení studoven 

Tabulka č. 41 věnovaná vybavení studovny 

je součástí přílohy č. 2 

Tři knihovny studovnou nedisponují vůbec. V prostorách ostatních knihoven 

sice studovny jsou, jejich vybavení však lze bohužel hodnotit jako velice slabé. 

Žádná knihovna neuvedla, že by součástí studovny byly také PC a pouze dvě 

knihovny uvedly možnost připojení uživatelských notebooků. 
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4.2.7 Komunikace knihoven s jejich (i potenciálními) uživateli 
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Graf č. 22: Prostředky informování uživatelů o nových službách (soukromé 
organizace) 

Žádná z knihoven soukromých ústavů neuvedla, že by svým uživatelům 

zasílala elektronickou poštou informace o splněných rezervacích, upomínaných 

titulech, změnách otvírací doby a dalších informacích provozního charakteru. 

Graf věnovaný těmto službám by byl proto v případě knihoven soukromých 

organizací bezpředmětný. Oproti tomu využití určitých prostředků k informování 

o nových službách je již rozmanitější (viz graf č. 22). Nejčastěji je využito služeb 

elektronické pošty, méně často pak webových stránek. Mezi „jinými“ prostředky 

byly zmíněny např. časopisy , které vydává mateřská organizace, a tradičně také 

intranet. 

Důvodem obecně nižší potřeby informovat uživatele elektronickými 

prostředky je skutečnost, že drtivá většina uživatelů těchto knihoven je tvořena 

zaměstnanci organizace, se kterými jsou pracovníci knihoven takřka denně ve 

styku a neosobní elektronická komunikace tak pozbývá na významu. 
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Graf č. 23: Disponuje knihovna prezentací v prostředí Internetu? (soukromé 
organizace) 

Sedm z deseti knihoven soukromých organizací figuruje v prostředí 

Internetu, avšak stejně jako je tomu v případě knihoven státních institucí, také 

úroveň webových prezentací knihoven soukromých ústavů je velmi rozmanitá.  
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Graf č. 24: Informace zveřejněné na internetové prezentaci knihovny (soukromé 
organizace) 

Všechny knihovny soukromých organizací, které jsou na Internetu 

prezentovány, věnují na svých stránkách prostor informaci o nabízených službách. 

57 % jich vystavuje také kontakty na zaměstnance knihovny a seznam 

odebíraných časopisů. Necelá třetina webových prezentací obsahuje informaci 

o otvírací době a ceník služeb. Pouze jedna knihovna (14 %) zveřejňuje knihovní 

řád. Rovněž v oblasti online zpřístupnění fondů není situace v oblasti knihoven 

soukromých organizací optimální, neboť pouhé tři knihovny (43 %) umožňuje také 
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přístup do online katalogu. Podrobné informace o jednotlivých knihovnách jsou 

součástí tabulky č. 53 v příloze č. 2. 

Ze sedmi sledovaných typů informací na webu průměrná soukromá 

knihovna vystavuje pouze 2,3 informace, pokud bereme v potaz pouze knihovny, 

jež jsou na Internetu prezentovány, koeficient se zvýší na hodnotu 3,3. 
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Graf č. 25: Zapojení knihoven do informačních bran (soukromé organizace) 

Pouze dvě z deseti knihoven soukromých ústavů jsou zapojeny do některé 

z výše uvedených informačních bran či souborných katalogů. Na základě 

předchozích odstavců nepřekvapí, že jednou z těchto dvou knihoven je právě 

knihovna VÚKROM, která svými fondy přispívá jak do JIB, tak do SK ČR. 

Druhou knihovnou, která je však zapojena pouze do VPK, je knihovna VŠÚO. 

Také v případě knihoven soukromých ústavů je však nutno jako opodstatnění 

tohoto stavu zmínit horší materiální i personální vybavení většiny knihoven, které 

do jisté míry brání většímu otevírání svých fondů a služeb vně mateřské 

organizace. 
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4.3 Analýza knihovnických a informačních služeb knihoven 
oborových vysokých škol 

4.3.1 Funkce knihoven v organizačním řádu příslušné instituce 

Funkce knihovny 
 

Pouze ústavní Veřejná Depozitní 
Registrace knihovny 

MK ČR 
Počet knihoven 4 6 0 4
Procentní podíl 0 100 0 100

Tabulka č. 7: Funkce knihovny v organizačním řádu a její registrace na MK ČR 
(vysoké školy) 

Všechny oslovené vysokoškolské knihovny deklarovaly svou funkci jako 

veřejnou a rovněž potvrdily, že jsou registrované na Ministerstvu kultury České 

republiky. Žádná z vysokoškolských knihoven nechápe svou funkci jako depozitní. 

4.3.2 Fondy a zpracování informačních zdrojů 

Počet KJ ve fondu Počet knihoven Procentní podíl 
< 100 000 2 28,6 
101 000–200 000 3 42,9 
201 000 > 2 28,6 

Tabulka č. 8: Velikost knihovních fondů k 31. 12. 2006 (vysoké školy) 

Velikost fondů i jejich přírůstku v případě knihoven oborových vysokých škol 

a jejich fakult výrazně převyšuje fondy ostatních z analyzovaných institucí 

a organizací. Jedinou výjimkou je VÚRH Jihočeské univerzity. Tento ústav je však 

vyčleněným specializovaným pracovištěm této univerzity a pozice jeho knihovny je 

tedy ve srovnání s ostatními „plnohodnotnými“ vysokoškolskými knihovnami 

odlišná. 

Počet odebíraných titulů periodik Počet knihoven Procentní podíl 
< 100 1 14,3 
200–300 4 57,1 
301–400 1 14,3 
500 < 1 14,3 

Tabulka č. 9: Počet titulů odebíraných periodik v roce 2006 (vysoké školy) 
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Rovněž v oblasti odběru periodik vysokoškolské knihovny, odebírající 

povětšinou řádově stovky titulů, výrazně převyšují knihovny státních i soukromých 

výzkumných ústavů a státní správy. K datům o velikosti fondů a počtům 

odebíraných periodik knihovny UTB však nutno dodat, že tato knihovna slouží celé 

UTB a zemědělsko-potravinářský fond tvoří pouze dílčí část jejích fondů. 

Knihovním systémem disponují všechny vysokoškolské knihovny a grafické 

vyjádření této otázky by tedy bylo zbytečné. S přihlédnutím k velikosti těchto 

knihoven nepřekvapí rozšířenost robustního systému Aleph, který využívají tři 

knihovny. Dvě knihovny využívají systém Daimon a dvě knihovny KP-Win. 

Podrobná tabulka č. 9 je opět součástí přílohy č. 2. 
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Graf č. 26: Retrokatalogizace (vysoké školy) 

Výsledky průzkumu naznačují příznivý vývoj v oblasti retrokatalogizace 

fondů knihoven vysokých škol. Téměř ve třetině těchto knihoven je 

retrokatalogizace již dokončena a ve všech ostatních knihovnách v současné době 

probíhá. Žádná z knihoven nepřipustila, že by retrokatalogizaci nebyla věnována 

náležitá pozornost. Dostupnost fondů v celé jejich šíři se proto zdá být uspokojivá 

a nadále se vyvíjející pozitivním směrem 

Všechny vysokoškolské knihovny zpracovávají také informační prameny 

školou pořízené z prostředků určených na výzkumné úkoly a tyto dokumenty se 

stávají dostupnými také jejich uživatelům. 
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4.3.3 Uživatelé a jejich struktura 

Jak naznačuje tabulka č. 18, jež je součástí přílohy č. 2, vysokoškolské 

knihovny se dle očekávání výrazně vyšším počtem uživatelů odlišují od knihoven 

výzkumných ústavů a institucí státní správy. Na druhou stranu knihovny vysokých 

škol, stejně jako tomu je v případě knihoven výzkumných ústavů, charakterizuje 

výrazná převaha interních uživatelů nad externími. 
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Graf č. 27: Věková struktura uživatelů (vysoké školy) 

Nejčastějšími uživateli služeb vysokoškolských knihoven jsou samozřejmě 

jejich studenti, druhá nejpočetnější skupina je pak tvořena jejich zaměstnanci, 

resp. pedagogickými pracovníky. O zbývajících deset procentních bodů se dělí 

další uživatelské kategorie, např. ostatní veřejnost včetně uživatelů v důchodovém 

věku, ostatní instituce a další. 
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Graf č. 28: Struktura uživatelů dle vybraných kategorií (vysoké školy) 

Složení uživatelských kategorií z pohledu věku uživatelů samozřejmě 

v případě vysokých škol potvrzuje převahu uživatelů ve vysokoškolském věku. 

Druhou nejpočetnější kategorií jsou uživatelé v produktivním věku a zbývající 

kategorie se dělí o čtyři procenta. 
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4.3.4 Služby 
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Graf č. 29: Služby poskytované interním a externím uživatelům (vysoké školy) 

Jak již samotný graf č. 29 naznačuje, je vysokoškolskými knihovnami 

nejlépe pokryta zejména nabídka širšího spektra základních knihovnických 

a informačních služeb, a to ve vztahu k interním i externím uživatelům. 

Z maximálního počtu třinácti sledovaných služeb (resp. v případě vysokoškolských 

knihoven jedenácti, neboť žádná z vysokoškolských knihoven neuvedla, že by 

poskytovala překladatelské a tlumočnické služby a volitelnou kategorii „jiné“ služby 

rovněž žádná z vysokoškolských knihoven nevyužila) poskytují tyto knihovny 

většinu a dosáhly tak průměrného skóre 8,6 poskytované služby interním a 5,9 

externím uživatelům. Tím překonávají jak státní, tak soukromé organizace. 

Jediná oblast, ve které na rozdíl od státních a soukromých organizací není žádná 

vysokoškolská knihovna činná, je již zmíněná oblast překladatelských 

a tlumočnických služeb. Tabulky č. 27 a 30 obsahující odpovědi všech knihoven 

jsou součástí přílohy č. 2. 
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Rozsáhlá tabulka č. 33 věnovaná produktům knihovny 

je součástí přílohy č. 2 

Nejvyšší počet výpůjčních služeb vykázaly knihovny sloužící celé vysoké 

škole nebo univerzitě, jako tomu je tomu v případě ČZU, MZLU a UTB. Nižší počet 

realizovaných výpůjčních služeb vykázala pouze knihovna VFU a knihovny 

Zemědělské fakulty a VÚRH Jihočeské univerzity. V oblasti reprografických služeb 

již tato situace tak zřejmá není a v počtu vyhotovených kopií knihovny ostatních 

vysokých škol výrazně převyšuje knihovna VFU. 

Všechny knihovny jsou zprostředkovateli (M)MVS, pouze v oblasti  

aktivního poskytování MMVS poskytla jiné knihovně v roce 2006 své dokumenty 

výhradně VFU. Kromě knihovny ZF JU všechny knihovny vykázaly v roce 2006 

poskytování také rešeršních a bibliografických služeb. 1 077 knihovnou ČZU 

zpracovaných bibliografií a rešerší velmi výrazně převyšuje počet těchto služeb 

poskytnutých knihovnami ostatních vysokých škol, které se pohybují maximálně 

v řádu několika desítek, a naznačuje pravděpodobně odlišnou metodiku evidence 

této služby. 
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Graf č. 30: Nabídka školení pro práci s nabízenými informačními zdroji (vysoké 
školy) 
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Všechny vysokoškolské knihovny poskytují svým uživatelům školení. Téměř 

všechny jsou připraveny poskytovat školení skupinová, nadpoloviční většina také 

individuální. Pracovníci těchto knihoven jsou často aktivní také v roli 

přednášejících. Seznamují studenty s nabízenými informačními zdroji, 

problematikou citační etiky a pomáhají s přípravou absolventských prací, pro což 

jim bývá vyhrazen prostor také v rámci seminářů či přednášek. 

4.3.5 Elektronické informační zdroje 
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Graf č. 31: Nejčastěji poskytované EIZ ve vysokoškolských knihovnách 

Nabídka EIZ zpřístupňovaných vysokoškolskými knihovnami je velmi široká 

a pro vyčerpávající vyjmenování nabízených zdrojů není prostor nejen z důvodu, 

že tyto knihovny v dotaznících zmínily využívání více než čtyřiceti databází 

a databázových center, kolekcí elektronických časopisů a dalších typů EIZ. 

Graf č. 31 tedy reprezentuje pouze stručný výběr nečastěji jmenovaných zdrojů 

a ani tabulka č. 39 v příloze nemůže podat vyčerpávající informaci o všech EIZ 

poskytovaných knihovnami vysokých škol. 

Též povědomí o dalších, zejména nekomerčních EIZ, je v knihovnách 

vysokých škol velmi vysoké a o jejich existenci jsou informováni také uživatelé – ať 
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již prostřednictvím webových stránek nebo v případě potřeby přímo knihovníky. 

Zmíněno tak bylo velmi široké spektrum volně dostupných zdrojů (např. DOAJ, 

PloS, AGORA, Google Scholar, AGRIS a mnohé další). 

4.3.6 Vybavení studoven 

Rozsáhlá tabulka č. 42 věnovaná vybavení studovny 

je součástí přílohy č. 2 

Jak tabulka č. 42 naznačuje, kapacita studoven koresponduje se 

skutečností, zda knihovna plní roli celoškolského, fakultního nebo 

specializovaného pracoviště. Úroveň vybavení studoven se proto zdá být 

odpovídající jejich poslání. Samozřejmostí je dostatečná vybavenost pracovními 

stanicemi, vybavenými PC a disponujícími dostatečně kvalitním připojením do sítě 

Internet, jakož i dalšími technickými prostředky. Pouze nabídka možnosti připojení 

uživatelských notebooků ještě nabízí prostor ke zlepšení, neboť tři z deseti 

oslovených vysokoškolských knihoven uvedly, že tuto službu neposkytují. 

4.3.7 Komunikace knihoven s jejich (i potenciálními) uživateli 
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Graf č. 32: Prostředky informování uživatelů o nových službách (vysoké školy) 
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Všechny vysokoškolské knihovny využívají prostředků elektronické 

komunikace k informování jejich uživatelů o vypršení výpůjční lhůty, změnách 

provozní doby, upomínání vypůjčených dokumentů i dalších typů upozornění 

a není proto třeba grafického vyjádření. O formách informování uživatelů 

o nabídce nových služeb vypovídá graf č. 32, naznačující, že všechny knihovny 

tak činí prostřednictvím svých webových stránek a nadpoloviční většina jich za 

tímto účelem využívá také prostředky elektronické pošty, tiskovin a nástěnky 

v prostorách školy. Mezi jinými prostředky byly zmíněny např. televizní obrazovky 

ve vstupní hale knihovny a jiné univerzitní orgány. 

86% 86%

100%

71%

100% 100%

86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

on-line katalog otvírací doba informace o
poskytovaných

službách

ceník služeb knihovní řád kontakty seznam
odebíraných
časopisů  

Graf č. 33: Informace zveřejněné na internetové prezentaci knihovny (vysoké školy) 

Všechny vysokoškolské knihovny disponují webovou prezentací. Rovněž 

nabídka informací na webových prezentacích publikovaných je ve srovnání 

s prezentacemi knihoven ostatních knihoven mnohem širší. Všechny 

vysokoškolské knihovny zveřejňují informace o nabízených službách, knihovním 

řádu a kontaktech na své pracovníky a služby. Zastoupení dalších typů 

sledovaných informací je na jejich webových stránkách také vysoké. Průzkum 

naznačil, že webové prezentace vysokoškolských knihoven ze sedmi sledovaných 

druhů informací v průměru zveřejňují 6,3 informace. Pouze knihovna VÚRH 

nezpřístupňuje na webových stránkách online katalog, který je v současné době 

v přípravě a bude dokončen v průběhu roku 2008. 
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Graf č. 34: Zapojení knihoven do informačních bran (vysoké školy) 

Graf č. 34 naznačuje vysokou míru zapojení vysokoškolských knihoven do 

souborného katalogu VPK – pět ze sedmi oslovených knihoven (71 %) je členem 

VPK. Knihovna Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity jako jediná deklarovala 

svou účast v JIB, přispívání do SK ČR i účast ve VPK. Knihovny VFU a VŠCHT 

naopak uvedly, že se neúčastní žádné z těchto informačních bran a souborných 

katalogů. 

 80



 

4.4 Analýza knihovnických a informačních služeb 
zemědělských a potravinářských knihoven – syntéza 

Úkolem této kapitoly je akcentovat shodné, rozdílné, pozitivní i negativní 

aspekty jednotlivých kategorií knihovnických pracovišť, doposud odděleně 

zpracovávaných v kapitolách 4.1, 4.2 a 4.3. Již zde v úvodu je možné poukázat 

na velmi podobný stav, ve kterém se nacházejí knihovny státních a soukromých 

výzkumných ústavů. Je to pravděpodobně dáno již zmíněnými shodnými prvky 

jejich historického vývoje – vzešly ze středisek soustavy VTEI a rovněž lze 

předpokládat, že současná finanční, materiální a personální situace je v těchto 

knihovnách velmi podobná. Naopak velmi specifický je stav knihoven 

vysokoškolských, které téměř ve všech ohledech zůstávají zcela samostatnou 

kategorií. 

4.4.1 Funkce knihoven v organizačním řádu 

Základní poslání všech analyzovaných knihoven, často jasně definované 

organizačním řádem, spočívá v poskytování knihovnických a informačních služeb 

interním uživatelům instituce, která je jejich zřizovatelem. Jako interní uživatele 

chápeme zejména zaměstnance mateřské organizace (často výzkumné 

pracovníky), v případě vysokých škol a univerzit také jejich studenty. Navzdory 

tomu, že pouze 60 % oslovených knihoven deklarovalo svou funkci veřejné 

knihovny, na základě osobních pohovorů s pracovníky dotazovaných organizací, 

které proběhly v rámci vypracovávání Koncepce kooperativního systému knihoven 

v resortu Ministerstva zemědělství, je však možné prohlásit, že veřejnou funkci 

plní prakticky všechny tyto knihovny. Tvrzení je navíc podloženo výsledky analýzy 

poskytovaných služeb, kde byly služby poskytované externím uživatelům sice 

ohodnoceny nižšími procentními vyjádřeními, avšak vyhodnocení potvrzuje 

skutečnost, že základní knihovnické služby nabízí veřejnosti prakticky každá 

z oslovených knihoven. V praxi jsou tedy informační potřeby externích uživatelů 

uspokojeny, byť někdy za cenu částečných omezení (dokument je zapůjčen pouze 

k prezenčnímu studiu, je požadována kauce apod.). V případě 19 knihoven, které 

deklarovaly svou funkci ve smyslu veřejně přístupné základní knihovny se 

specializovanými knihovními fondy, by poskytování knihovnických a informačních 
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služeb široké veřejnosti mělo být v souladu s českou legislativou, zejména 

knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., přímo jejich povinností. 

4.4.2 Fondy a zpracování informačních zdrojů 

Zákonitě společným znakem všech v této práci představených knihoven je 

zaměření jejich fondů. Všechny knihovny disponují specializovanými knihovními 

fondy z oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů, i když fondy 

státních institucí a výzkumných ústavů (s výjimkou ÚZPI a NZM) jsou zpravidla 

profilovány úzce na určitou konkrétní problematiku, jež je gescí ústavu, kdežto 

knihovny vysokoškolské a již zmíněná knihovna ÚZPI profilují své fondy 

víceoborově. Také složení fondů co do druhů dokumentů je velmi podobné. Kromě 

klasických monografických a seriálových dokumentů hrají v jejich fondech 

důležitou roli také dokumenty normativního charakteru, výzkumné zprávy, 

kvalifikační práce. Tyto dokumenty jsou získávány a zpřístupňovány především 

za účelem uspokojení profesních informačních potřeb interních uživatelů a do jisté 

míry také osobních a profesních informačních potřeb odborné i laické veřejnosti 

(o problematice poskytování knihovnických a informačních služeb externím 

uživatelům bude podrobněji pojednáno na následujících řádcích). 

Co do samotné velikosti fondů je možné knihovny rozdělit na dvě, 

respektive tři skupiny. První skupinou jsou, vyjma ÚZPI a knihovny NZM, knihovny 

organizací státní správy, státních a soukromých výzkumných ústavů. Knihovny 

státních institucí se poměrně výrazně dělí na ty s menším fondem (zhruba 

polovina jich má fondy o velikosti do 15 tisíc jednotek) a s větším fondem 

(významný počet jich má ve fondu přes 20 tisíc jednotek). Velikost fondů knihoven 

soukromých ústavů se pohybuje téměř přesně v intervalu od 15 tisíc do 20 tisíc 

jednotek a velikost fondů jednotlivých knihoven je proto poměrně vyvážená, 

s výjimkou nepříliš rozsáhlých fondů knihoven organizací MILCOM a VÚPS. 

Zcela záměrně je z jakéhokoli porovnávání vyjmuta knihovna ÚZPI (s cca 

1 milionem KJ ve fondech), jelikož v tomto prostředí historicky plní roli jakéhosi 

centrálního oborového pracoviště. Podobně knihovna NZM (cca 100 tisíc 

jednotek) není jako muzejní knihovna díky svému naprosto odlišnému poslání 

srovnatelná s klasickými knihovnami výzkumných ústavů a správních orgánů. 
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Knihovny ÚZPI a NZM tedy společně tvoří druhou, od ostatních knihoven co do 

složení a velikosti fondů poněkud odlišnou, skupinu. 

Třetí skupinou jsou knihovny vysokých škol a jejich fakult. Ty lze dle 

očekávání rozdělit právě na knihovny celoškolské a fakultní. Fondy knihoven 

sloužících fakultám a specializovaným pracovištím lze charakterizovat jako spíše 

menší. Vysokoškolské knihovny se, již ze své podstaty, odlišují od ostatních 

knihoven v této práci analyzovaných, také v mnoha dalších oblastech, např. 

v úrovni personálního a technického zabezpečení, ale zejména v kvalitě zázemí 

pro své uživatele, což je pro účely této práce důležitým aspektem. 

Významný podíl analyzovaných knihoven (téměř 70 %) disponuje AKS, 

nadpoloviční většina jich pracuje na retrokatalogizaci a zpracovává také 

dokumenty mateřskou institucí získané mimo akviziční proces, ale pouze 44 % 

(v procentuálním srovnání je nejhorší situace ve sféře státních institucí) knihoven 

zpřístupňuje své fondy prostřednictvím online katalogu a výrazná většina knihoven 

státních a soukromých organizací není zapojena do žádných informačních bran 

typu JIB, SK ČR nebo VPK. Přístupnost fondů se výše zmíněnými negativními 

aspekty značně snižuje. Uspokojivá situace je pouze v oblasti vysokoškolských 

knihoven, které své fondy elektronickou formou zpřístupňují prakticky všechny. 

4.4.3 Uživatelé a jejich struktura 

Z pohledu složení uživatelských kategorií je možno sloučit státní i soukromé 

organizace v jeden celek, jelikož rozdíly v procentuálním vyjádření jednotlivých 

uživatelských skupin jsou mezi státními a soukromými organizacemi zanedbatelné 

a nikdy nepřesahují 6 %. Převážná většina uživatelů je, jak již bylo naznačeno 

výše v této práci, tvořena samotnými zaměstnanci mateřských organizací (72 %). 

Druhou významnou skupinou jsou studenti (15 %), uživatelé charakterizovaní jako 

„ostatní instituce“ tvoří 5 % a zbylých 8 % tvoří ostatní veřejnost včetně občanů 

důchodového věku. Z pohledu věkového složení uživatelů zcela dominují lidé 

v produktivním věku (76 %), uživatelé ve vysokoškolském věku tvoří 15 %, 

v důchodovém věku 6 % a uživatelé středoškolského věku tvoří pouhá 2 %. 
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Knihovny vysokých škol samozřejmě v převážné většině slouží uživatelům 

vysokoškolského věku (74 %). 21 % tvoří uživatelé v produktivním věku a po 2 % 

jsou zastoupeni uživatelé středoškolského a důchodového věku. Obdobné je 

vyjádření složení uživatelů vysokých škol z hlediska kategorie zaměstnanců 

(20 %), studentů (72 %) a další kategorie se dělí o zbývajících 8 %. 

Pro analyzované knihovny velmi zajímavou kategorii představují uživatelé 

ve vysokoškolském věku, do jisté míry i uživatelé ve věku produktivním. 

Podíl těchto uživatelských kategorií může také hrát pozitivní roli při rozhodování 

o rozšíření nabídky služeb založených na využívání ICT, neboť lze předpokládat, 

že tito uživatelé jsou zvyklí s novými technologiemi pracovat a jejich počet se 

s nejvyšší pravděpodobností bude nadále zvyšovat. 

4.4.4 Služby 

Téměř všechny knihovny, zmíněné v této práci, jsou otevřené informačním 

potřebám všech uživatelů, nejen zaměstnanců mateřské organizace či studentů 

školy, jíž jsou součástí. Pouze tři knihovny státních institucí v dotaznících uvedly 

nulové hodnoty u všech služeb poskytovaných externím uživatelům. Vzhledem 

k primárnímu zaměření těchto knihoven na interní uživatele, nejsou služby 

externím uživatelům poskytovány v tak širokém spektru. Rozdíl v šíři nabídky 

služeb poskytovaných interním a externím uživatelům je velmi podobný u všech 

kategorií knihoven.  

Základní výpůjční a reprografické služby poskytuje drtivá většina 

analyzovaných knihoven. Nejširší nabídka služeb je mezi knihovnami vysokých 

škol, kde je z třinácti sledovaných typů služeb poskytováno v průměru 8,6 služby 

interním a 5,9 služby externím uživatelům. Slabší průměrnou nabídku služeb 

vykázaly státní organizace (7,3 služby interním a 4,4 služby externím uživatelům). 

Nejnižší nabídka služeb interním (6,7 služby) i externím (3,8 služby) uživatelům je 

mezi knihovnami soukromých ústavů. Co do počtu realizovaných jednotlivých typů 

služeb (výpůjčních, reprografických, rešeršních atp.) tvoří opět kategorie knihoven 

státních a soukromých organizací poměrně konzistentní soubor pouze 

s výjimečnými odchylkami. Vysokoškolské knihovny se opět odlišují nejen šíří 
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nabídky, ale také počtem realizovaných služeb, což je vzhledem k jejich poslání 

i počtu uživatelů očekávatelné. 

4.4.5 Elektronické informační zdroje 

Mnohé renomované komerční elektronické informační zdroje nemusí být 

pro svou vyšší finanční náročnost menším knihovnám jednoduše dostupné. 

Polovina knihoven státních institucí a čtyři z deseti knihoven soukromých 

organizací nemají přístup k žádným komerčním databázovým zdrojům. Ve většině 

případů se jedná o knihovny, jež jsou součástí organizací nezabývajících se 

výzkumnou činností. Většina oslovených knihoven sloužících organizacím, 

zabývajícím se výzkumnými činnostmi, význam těchto zdrojů chápe a alespoň 

jedním disponuje. 

Spektrum komerčních elektronických informačních zdrojů, které jsou 

zemědělskými a potravinářskými knihovnami nabízeny, je poměrně široké. 

Knihovny státních institucí zmínily zhruba patnáct produktů, mezi knihovnami 

soukromých organizací byly zmíněny produkty čtyři. 

Situace je samozřejmě zcela odlišná v oblasti knihoven vysokých škol, 

jejichž nabídka databází je díky poptávce a obecně lepšímu, nejen finančnímu, 

zabezpečení, velmi široká. Knihovníci z vysokoškolských knihoven také mají 

povědomí o zdrojích s otevřeným přístupem, jejichž využívání bylo v knihovnách 

státních a výzkumných ústavů zmíněno spíše sporadicky.  

Pokud se pokusíme stručně zhodnotit nejvyužívanější EIZ v zemědělských 

a potravinářských knihovnách, zřejmě nejrozšířenější mezi státními, soukromými 

i vysokoškolskými knihovnami jsou produkty Springer Verlag a Web of Knowledge. 

Až na dalších příčkách se umístily, společně s EBSCO, oborové databáze FSTA 

a CAB. Povědomí o volně přístupných zdrojích však lze hodnotit jako dostatečné 

pouze mezi zaměstnanci vysokoškolských knihoven, kteří zmínili poměrně široké 

spektrum zdrojů, mezi nimiž figurovaly zdroje jako DOAJ, PloS, AGRIS atd., oproti 

knihovnám státních a soukromých organizací, jejichž zaměstnanci v této kategorii 

spatřovali spíše katalogy jiných knihoven. 
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4.4.6 Vybavení studoven 

Výsledky průzkumu naznačily situaci vysokoškolských knihoven v oblasti 

vybavení studoven jako velmi dobrou. Studovny jsou až na výjimky dimenzovány 

na požadavky vysokého množství uživatelů a s tím souvisejících služeb. Odpovídá  

tomu jejich velikost i vybavení prostředky ICT. 

V institucích státní správy a soukromých organizací tvoří knihovny 

povětšinou malá pracoviště co do materiálního, prostorového i personálního 

zabezpečení. V některých případech je „knihovnou“ chápána pouze část pracovní 

náplně jednoho pracovníka v kombinaci s jednou místností sloužící jako knihovní 

sklad. Tento stav se nutně odráží také v nižším průměrném vybavení studoven, 

zejména prostředky ICT. Součástí většiny státních zemědělsko-potravinářských 

knihoven sice studovna je, avšak pouze polovina z nich uživatelům nabízí 

možnost práce na PC nebo připojení vlastního notebooku. Podíl knihoven 

soukromých ústavů, disponujících studovnou, je ještě nižší a poněkud překvapí, 

že z deseti knihoven ani jedna nedisponuje pracovními stanicemi vybavenými PC. 

Ani vybavení dalšími prostředky ICT není příliš vysoké. Jediným uspokojivým 

aspektem, společným všem knihovnám, tak zůstává rychlost připojení k Internetu 

(pokud tedy tuto možnost uživatelům nabízejí) – nejnižší rychlost byla uvedena 

512 kB/s, zpravidla však překračuje 1 Mb/s, což tvoří pro práci s online 

elektronickými zdroji plně dostačující podmínky. 

Vzhledem k primární orientaci knihoven státních i soukromých výzkumných 

ústavů především na nízký počet interních uživatelů, kteří zapůjčené dokumenty 

často dlouhodobě využívají na svých pracovištích, se studovna nestává nezbytnou 

součástí těchto knihoven a s přihlédnutím ke stávajícím prostorovým, materiálním 

i personálním podmínkám by bylo vytvoření plnohodnotné studovny mnohdy jen 

těžko představitelné. 
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4.4.7 Komunikace knihoven s jejich (i potenciálními) uživateli 

Nejméně využívají prostředků elektronické komunikace s uživateli knihovny 

státních a soukromých organizací. Je tomu tak zřejmě zejména z důvodu 

zaměření na úzkou skupinu uživatelů – zaměstnanců organizace, s kterými je 

personál knihovny v každodenním kontaktu a vzájemná komunikace je tedy 

realizována především osobně či prostřednictvím intranetu. Velmi dobrá je tato 

situace již tradičně v knihovnách vysokých škol, ve kterých není každodenní přímý 

kontakt s velkým množstvím uživatelů možný. 

V oblasti prezentace knihoven na Internetu je situace mezi státními 

a soukromými institucemi poměrně špatná. Třetina knihoven není na webových 

prezentacích organizací, pod které patří, takřka vůbec zmíněna. Online přístup 

do fondů většiny popisovaných knihoven není díky absenci on-line katalogů 

možný. Také množství informací zveřejněných na webových stránkách většinou 

není příliš vysoké a všechny základní informace, které by nezasvěcený uživatel na 

jejich webové prezentaci očekával, zpravidla neobsahují. Na webových 

prezentacích státních knihoven jsou ze sedmi sledovaných prvků v průměru 

zveřejněny necelé čtyři, na webech soukromých knihoven jsou to prvky tři. 

Na velmi dobré úrovni jsou ve srovnání se státními a soukromými organizacemi 

opět knihovny vysokoškolské, u nichž je prioritní orientace na širší uživatelskou 

obec, potřebující kontakt se svou knihovnou i v okamžiku, kdy se nachází mimo 

její zdi, je zřejmá. Tyto knihovny na svých webových stránkách průměrně 

zveřejňují 6,3 ze sedmi sledovaných prvků a uživatel tak na nich většinou získá 

veškeré podstatné informace. 

4.4.8 Závěry 

Nejvyšší úroveň ve všech oblastech od prezentace, materiální i personální 

zázemí, až po poskytované služby je v oblasti vysokoškolských knihoven, kterým 

není téměř co vytknout. Oproti tomu ve všech ohledech mnohem rozmanitější je 

stav jednotlivých knihoven státních a soukromých organizací. Poslání těchto 

knihoven spočívá primárně v podpoře aktivit mateřské organizace a ke splnění 

tohoto účelu jejich materiální a personální zabezpečení jakož i vybavení studoven 
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zpravidla postačuje. Z pohledu poskytování moderních knihovnických 

a informačních služeb externím uživatelům je však jejich zabezpečení v drtivé 

většině případů třeba charakterizovat jako nedostačující. Podobná situace se 

opakuje rovněž v oblasti jejich prezentace, kdy je v mnoha případech 

nezasvěcený potenciální uživatel bez zdlouhavějšího pátrání nebo předchozí 

zkušenosti jen těžko v prostředí internetu dohledá. 

V souvislosti s primárním posláním většiny analyzovaných knihoven, 

spočívajícím v zabezpečování informačních potřeb pracovníků mateřské 

organizace, je poměrně pochopitelný nezájem těchto knihoven na výraznější 

publicitě. Nízký zájem rozšiřovat svou uživatelskou obec, jakož i nabídku služeb 

poskytovaných externím uživatelům, je společný jak knihovnám státních 

a soukromých organizací, tak i vysokých škol. V případě menších knihoven 

státních institucí a soukromých organizací je tento postoj motivován také faktem, 

že veškeré jejich zabezpečení je dimenzováno na míru potřeb zpravidla několika 

desítek interních uživatelů a další nárůst uživatelských požadavků by již byl nad 

jejich možnosti. Rovněž je třeba brát v potaz skutečnost, že mnoho z těchto 

knihoven se nachází mimo širší centra větších měst – některé organizace se 

i s jejich knihovnami nacházejí ve venkovských oblastech, což ovlivňuje jejich 

potenciální čtenářskou obec zcela zásadním způsobem. Otevřenost mnoha 

z těchto knihoven široké veřejnosti je tudíž třeba do jisté míry chápat zejména jako 

velmi vstřícný krok ze strany knihovníků i samotného provozovatele knihovny. 
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4.5 Možné perspektivy rozvoje knihovnických a informačních 
služeb v oblasti zemědělství a potravinářství 

Informační zabezpečení výzkumných, výrobních i dalších aktivit 

soukromých organizací je samozřejmě plně v rukou jejich managementu. Pouze 

na vedení těchto firem závisí, zda rozpozná význam efektivně získaných 

a prezentovaných informací, přispívajících k zachování konkurenceschopnosti 

firmy. Následující řádky proto patří zejména knihovnám institucí státních. Mnohé 

podnětné zkušenosti získané v průběhu průzkumu či další připomínky se však 

týkají i knihoven soukromých organizací, protože základ poskytování kvalitních 

služeb zůstává stále stejný. 

Stav knihovnických a informačních činností v oblasti státních výzkumných 

a vzdělávacích institucí, potažmo v celém prostředí ovlivňujícím státní i soukromou 

sféru, je v kompetenci státu a je to právě stát, který má v rukou nástroje 

umožňující vytvořit živnou půdu pro poskytování kvalitních knihovnických 

a informačních služeb. Mezi tyto nástroje patří např. dostatečná přístupnost 

světových informačních zdrojů, vysoká dostupnost přístupu k internetu, budování 

veřejných vědeckoinformačních institucí a v neposlední řadě zvýšení finančních 

prostředků na úhradu profesionálních vědeckoinformačních služeb [Vlasák, 2001]. 

Výzkum naznačil, že mnoho knihovnických pracovišť – dříve 

vědeckoinformačních středisek, bylo zachováno a své služby nadále poskytují. 

Tato, ve většině případů zcela odděleně a často bohužel také v redukované míře 

působící pracoviště, však nemohou být nazývána, jak již naznačil doc. PhDr. 

Rudolf Vlasák ve svém příspěvku Proč potřebujeme vědeckoinformační střediska 

VTEI i po rozpadu soustavy VTEI, určeném konferenci CS Online 2001, 

odvětvovou informační soustavou či jiným synonymním vyjádřením, ani v oblasti 

zemědělství a potravinářství. Obecně nelze říci, zda analyzovaná knihovnická 

pracoviště fungují lépe nebo hůře než v období, kdy byla součástí soustavy VTEI, 

neboť o úrovni jejich služeb stále rozhoduje zejména poptávka jejich uživatelů. 

Odstranění centralizace a příchod tržního prostředí však ve většině případů vložily 

rozhodnutí o osudu informačního pracoviště pouze do rukou aktuálního vedení 

příslušné organizace, které samo rozhodne o prospěšnosti tohoto pracoviště pro 
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její další vývoj. Kvalitní informační zabezpečení samozřejmě hraje podstatnou roli 

zejména v oblasti výzkumu. V případě, že je činnost informačního pracoviště 

organizace zabývající se právě výzkumem silně redukována, je třeba se nad 

efektivností opatřování informací pro podporu těchto činností zamyslet.  

Z užších vazeb mezi jednotlivými knihovnami institucí státní správy 

a výzkumných ústavů, které by dále iniciovaly vznik fungujícího systému 

kooperujících informačních pracovišť, by nepochybně profitovala nejen sféra 

státní, ale také sféra soukromá, jejíž pracovníci jsou mnohdy již nyní v roli 

uživatelů knihoven státních institucí. Některé z těchto vazeb byly součástí 

soustavy VTEI, stručně nastíněné ve druhé kapitole. Z nich je možné volně citovat 

také dnes aktuální principy týkající se např. oblastí vzdělávání profesních 

informačních pracovníků, metodické podpory „centrálního“ pracoviště 

a koordinace činností zúčastněných pracovišť. 

V oblasti zvýšení úrovně služeb těchto knihoven je třeba začít již v oblasti 

odborného vzdělání jejich zaměstnanců, kteří hrají při profilaci služeb knihovny 

zásadní roli. Z celkového počtu 90 pracovníků, zaměstnaných v oslovených 

knihovnách státních institucí, jich má pouze sedm vysokoškolské vzdělání 

knihovnického zaměření (z těchto sedmi pracovníků jich je pět 

zaměstnanci knihovny ÚZPI) a 14 středoškolské knihovnické vzdělání. Mezi 

knihovnami soukromých organizací je situace velmi podobná – z 12 pracovníků 

jsou pouze čtyři vysokoškolsky a osm středoškolsky vzdělaných knihovníků. 

Tabulky č. 58 a 59 v příloze č. 2 také dokládají nižší účast těchto knihoven 

na odborných knihovnických školeních, konferencích a spolcích. Lze usuzovat, že 

tato fakta významnou mírou přispívají k nižší orientaci pracovníků v oblasti 

knihovnické a informační, což se mimo jiné ve výsledcích průzkumu projevuje 

např. v nižším povědomí o elektronických informačních zdrojích. Schopnost 

pracovníků informačních pracovišť poskytnout svým uživatelům přehled o nabídce 

informačních pramenů by nepochybně vedla ke zvýšení poptávky po těchto 

zdrojích i následných knihovnických a informačních službách. 
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Pozitivním přínosem by nepochybně bylo i výrazné prohloubení kooperace 

těchto knihoven, které by zejména přispělo ke zvýšení úrovně služeb 

v pracovištích, která jsou v současné době hůře zabezpečena. Není tím nutně 

míněna koordinovaná akvizice nebo jejich centralizované řízení. Zásadní přinos je 

možné spatřovat např. v ústřední instituci, nabízející metodickou i další odbornou 

a technickou podporu, realizovanou například v odborném vzdělávání jejich 

pracovníků, koordinaci tvorby jednotného knihovnicko-informačního systému, ale 

také ve zprostředkovávání průběžného kontaktu pracovníků těchto knihoven –

např. prostřednictvím elektronické konference, která by usnadnila jejich vzájemné 

informování v oblasti problematiky specifické pro zemědělsko-potravinářské 

knihovnictví. Ideálním výstupem této spolupráce by bylo např. zvýšení úrovně 

nabídky služeb jednotlivých pracovišť či informační brána, jejímž prostřednictvím 

by byly dostupné fondy těchto knihoven. Náležitá finanční podpora výše 

uvedených kroků je samozřejmostí. Příkladem takovéto kooperace budiž počínání 

knihoven firem Agritec, VÚKROM a VÚB, které prostřednictvím společného 

souborného katalogu, spravovaného knihovnou VÚKROM, zpřístupňují své fondy. 

Knihovny Agritec a VÚKROM svým uživatelům rovněž zpřístupňují databázové 

centrum WoK prostřednictvím společného konsorcia.  

Vysokoškolské knihovny, které byly také v rámci průzkumu osloveny, 

nejsou v této kapitole, věnované zamyšlení nad nedostatky a možnostmi rozvoje 

analyzovaných knihoven, zmíněny ze zřejmého důvodu – jejich pozice v této 

oblasti je od ostatních knihoven velmi odlišná. Neznamená to však, že by měly být 

z případné kooperace vyloučeny. Již nyní vysoké školy s mnoha státními 

i soukromými organizacemi spolupracují např. v oblasti organizace praxí svých 

studentů. Formy spolupráce mohou být nadále prohlubovány a rozšiřovány. 

Na tomto místě je třeba zmínit Zemědělskou a potravinářskou knihovnou 

Ústavu zemědělských a potravinářských informací připravovanou Koncepci 

kooperativního systému knihoven v resortu Ministerstva zemědělství. Výstupem 

tohoto projektu bude, doufejme, že již v průběhu prvního kvartálu roku 2008, idea 

konkrétních a v praxi realizovatelných opatření, vedoucích k vytvoření efektivně 

fungující soustavy odborných pracovišť, poskytujících knihovnické a informační 

služby v oblasti zemědělství a potravinářství. 
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5 Závěr 

Pevně věřím, že se v rámci této práce podařilo dosáhnout cílů, 

spočívajících v analýze knihovnických a informačních služeb v zemědělství 

a potravinářství v České republice. Popis pracovišť, která tyto služby poskytují, 

a souhrnně zpracovaná data o nich samotných i jejich službách, doufám, nastínila 

aktuální stav v této oblasti. K úspěšné tvorbě práce bezpochyby přispěla také 

vstřícnost pracovníků oslovených knihoven při vypracovávání průzkumu. 

Průzkum a následná analýza služeb zemědělských a potravinářských 

knihoven naznačily výrazné rozdíly v šíři i kvalitě knihovnických a informačních 

služeb, jednotlivými pracovišti poskytovaných. Pozitivním zjištěním sice je 

deklarovaná otevřenost všech oslovených knihoven široké veřejnosti, jejich 

současný stav však rozhodně nelze charakterizovat jako zcela uspokojivý. Svému 

primárnímu účelu, spočívajícímu v uspokojování informačních potřeb 

zaměstnanců mateřských organizací, jejich současný stav víceméně dostačuje. 

Při úvahách nad reálnými možnostmi zlepšení tohoto stavu pak narážíme zejména 

na nedostatky v oblasti personálního, materiálního a v neposlední řadě finančního 

zabezpečení, a to nejen v rovině úvah nad ambicióznějšími možnostmi v oblasti 

kooperace a koordinace, ale samozřejmě již v oblasti finančních možností 

jednotlivých knihoven. Pokud však nebudou vyřešeny otázky materiálního 

a zejména odborného personálního zabezpečení těchto knihoven, nelze spoléhat 

na samovolné zlepšení úrovně služeb ani jiných aspektů jejich činnosti. 

Jedním ze základních kamenů zlepšení budoucího stavu může být zvýšení 

odborných knihovnických znalostí zaměstnanců těchto knihoven, které se 

nepochybně projeví ve větší orientaci v nabídce informačních zdrojů a následné 

snaze tyto zdroje do knihovny pořídit a zpřístupňovat uživatelům. Nadějí může být 

také velmi dobrá úroveň služeb vysokoškolských knihoven. Je třeba doufat, že 

studenti, zejména oborových vysokých škol, kteří jsou studijními povinnostmi 

nuceni fondy knihoven, jejich služby a v neposlední řadě elektronické informační 

zdroje, intenzivně využívat, si tyto informační návyky odnesou s sebou na svá 

budoucí pracoviště a následnou poptávkou budou knihovny i jejich provozovatele 

motivovat k rozšíření služeb a zvýšení jejich kvality. 
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K dalšímu zlepšování úrovně služeb analyzovaných knihoven jistě přispějí 

výstupy připravované Koncepce kooperativního systému knihoven v resortu 

Ministerstva zemědělství, které reflektují podněty zmíněné již v Koncepci rozvoje 

knihoven v České republice na léta 2004-2010. Ty snad, alespoň do státních 

knihoven, přinesou nejen tolik potřebné finanční prostředky, ale zejména připraví 

skrze metodickou pomoc půdu pro vytvoření systémů koordinace a kooperace 

jednotlivých pracovišť. 
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