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Abstrakt

Tato  práce  si  klade  za  cíl  zjistit  informační  potřeby  studentů  Fakulty  jaderné  a 

fyzikálně  inženýrské  ČVUT,  zejména  s přispěním  fakultní  knihovny.  První  část 

popisuje  současný  stav  této  knihovny,  její  služby  a  poskytování  elektronických 

zdrojů. Druhá část práce obsahuje praktickou část průzkumu, volbu metod, vlastní 

průzkum  a  jeho  výsledky.  V  závěru  jsou  zhodnoceny  dostatky  a  nedostatky 

fungování  fakultní  knihovny,  která  zajišťuje  studentům  přístup  k oborovým 

informacím  nutným  ke  studiu.  Bakalářská  práce  je  zpracována  na  základě 

pozorování, rozhovorů a především dotazníkového průzkumu se studenty.

Klíčová slova
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Abstract

This thesis wants to describe information needs of students of Faculty of Nuclear 

Sciences  and Physical  Engineering  of  the  Czech Technical  University  in  Prague, 

especially with contribution of faculty library. First part describes actual estate of this 

library, its services and administration of electronic resources. Partition two contains 

practical  part  of  investigation,  method  selection,  investigatin  and  its  output. 

Conclusion speaks about plus and minus of operation of library which ensures access 

to the necessary informations for students of university. The bachelor thesis is built-

up on observation, interviews and  firstly questionnaire research with students.
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PŘEDMLUVA
Tématem  bakalářské  práce  je  zjišťování  informačních  potřeb  studentů 

Fakulty  jaderné  a  fyzikálně  inženýrské  ČVUT  v Praze  a  jejich  zajištění 

prostřednictvím fakultní  knihovny.  Toto téma jsem si  zvolila  na základě  nabídky 

možných bakalářských prací Ústavu informačních studií a knihovnictví. Bylo zadáno 

obecné  téma  „informační  potřeby  studentů  VŠ“  s vlastní  možností  specifikace 

zvoleného zaměření. Moje volba byla ovlivněna vlastní praxí ve studovně knihovny 

FJFI ČVUT. Pracuji  zde od října 2007 na částečný úvazek,  proto jsem se chtěla 

dozvědět více o potřebách studentů FJFI vůči fakultní knihovně. 

Cílem práce bylo rozebrat a popsat informační potřeby studentů a zhodnotit 

možnosti přístupu k jejich zajištění. Zjistit jakou vahou se na této problematice podílí 

fakultní  knihovna a jaké požadavky na ní  studenti  směřují.  Vypracování  práce se 

opírá  o  vlastní  pozorování  chování  studentů  ve  studovně  knihovny,  o 

standardizované rozhovory s několika náhodně vybranými studenty, kteří navštěvují 

knihovnu a především o dotazníkový průzkum s větším počtem respondentů. 

Text je tvořen 5 hlavními kapitolami včetně předmluvy a členěn do dílčích 

podkapitol.  První část  práce je spíše teoretická,  popisuje vznik a vývoj  knihovny 

FJFI, dekompozici jejího knihovního fondu. Praktická část popisuje zvolené metody 

zjišťování  informačních  potřeb  studentů,  zabývá  se  praktickou  částí  průzkumu  a 

obsahuje  výsledky  všech  forem  průzkumu,  tj.  pozorování,  standardizovaných 

rozhovorů a dotazníkového šetření, které je doplněno přehlednými grafy. Vzhledem 

k použití grafů v textu musela být pro přehlednost přizpůsobena úprava kapitoly 3.4 

Výsledky průzkumu.

Práce má 53 stran a  16 stran příloh.  Bibliografické  citace  byly  vytvořeny 

podle pravidel bibliografického popisu, daných normou ISO ČSN 690 a ISO 690-2. 

Použit  je Harvardský systém citování,  tj.  pomocí  prvního  údaje  záznamu a  roku 

vydání.

Touto  cestou  bych  chtěla  poděkovat  vedoucí  své  bakalářské  práce  PhDr. 

Anně Stöcklové za odborné vedení a poskytnuté konzultace k bakalářské práci. Další 

poděkování  za  cenné  rady,  podněty,  vstřícnost  a možnost  realizace  rozhovorů  a 

dotazníkového  šetření  v prostorách  knihovny  patří  vedoucí  knihovny  FJFI  Mgr. 

Jarmile Štruncové a zaměstnankyni knihovny FJFI Ivaně Pittnerové. Na závěr patří 

poděkování rodině a přátelům za podporu při studiu.
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1 ÚVOD

1.1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a její studenti

Fakulta byla na Českém vysokém učením technickém (dále ČVUT) založena 

roku 1955 v rámci československého jaderného programu, postupně rozšířila svoji 

působnost  na  široké  spektrum  matematických,  fyzikálních  a  chemických  oborů. 

Poskytuje  vysokoškolské  vzdělání  s hlubokým  matematicko-fyzikálním  základem. 

Studenti  by se měli  aktivně  podílet  na práci  kateder  a vědeckých týmů,  naučí  se 

nejméně dva světové jazyky, zvládnou pracovat s výpočetní technikou a orientovat 

se  v mezioborové  problematice  tak,  aby  se  z nich  stali  všestranně  připravení 

absolventi.

Od  akademického  roku  2003/2004  je  na  Fakultě  jaderné  a  fyzikálně 

inženýrské (dále FJFI) zavedeno strukturované studium. Je zde realizován bakalářský 

a  navazující  magisterský,  oba  pouze  v prezenční  formě,  a  následně  i  doktorský 

program studia.

Standardní  doba bakalářského studia  je  3  roky.  V prvních dvou ročnících 

posluchači absolvují základní kurs matematiky, fyziky, informatiky a chemie, který 

je základem celého studia. Na něj navazují další  předměty podle studijních plánů 

jednotlivých zaměření. Po úspěšném absolvování bakalářského studia a po vykonání 

přijímacího řízení  lze na FJFI dále  studovat v tříletém navazujícím magisterském 

programu. Tento program je otevřen i bakalářům z jiných škol a univerzit. Studované 

bakalářské  i  magisterské  obory  jsou  Matematické  inženýrství,  Inženýrská 

informatika,  Fyzikální  inženýrství,  Jaderné  inženýrství,  Radiologická  technika  a 

Jaderně chemické inženýrství.

Dále mohou studenti pokračovat v doktorském studiu. Doktorské studium je 

možné studovat jako tříleté prezenční studium nebo pětileté, které má kombinovanou 

formu. Prezenční studium je realizováno formou přednáškových kursů a seminářů. 

Součástí  je  také  samostatné  studium  literatury  a  příprava  disertační  práce.  V 

disertační práci studenti zpravidla řeší konkrétní vědecký problém v rámci některé z 

pracovních skupin na fakultě nebo spolupracujícím pracovišti a účastní se tak pod 

dohledem svého školitele přímo vědecké práce. Druhou možností je využít pětiletou 

kombinovanou  formu  studia.  Zpravidla  je  při  ní  využívána  úzká  spolupráce  s 

pracovištěm,  na němž je  externí  student  zaměstnán.  Studium je  zakončeno státní 

doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Obory a zaměření doktorského 

- 8 -



studia  jsou  Matematické  inženýrství,  Fyzikální  inženýrství,  Jaderné  inženýrství  a 

Jaderná chemie [Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská].

Celkové počty studentů podle studijních programů jsou shrnuty v následující 

tabulce. Zaznamenaný vývoj vzestupně od akademického roku 2002/2003 je převzat 

z výroční zprávy FJFI za rok 2007, novější nebyl v době psaní práce ještě k dispozici 

[Výroční zpráva o činnosti za rok 2007]:

 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 
bakalářský 1308 1209 976 684 625 358
magisterský 249 270 295 403 552 792
doktorský 316 320 355 312 258 172

Tabulka č. 1: Počty studentů FJFI od akademického roku 2002/2003

Co  se  týče  absolventů,  ročně  jich  bývá  okolo  100  až  200  –  studentů 

bakalářského, magisterského nebo doktorského programu dohromady.

1.2 Knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Ústřední  knihovna  FJFI  vznikla  roku 1955  zároveň  s  fakultou  a  dle  slov 

vedoucí  knihovny  Mgr.  Jarmily  Štruncové  je  specifická  v tom,  že  oproti  jiným 

fakultám  ČVUT  má  málo  absolventů,  a  je  tedy  schopná  skladovat  obhájené 

absolventské  práce.  Vlastnit  všechny  absolventské  práce,  které  zde  od  počátku 

fungování  fakulty  vznikly,  je  v rámci  ČVUT  na  této  fakultě  unikát.  Dříve  byly 

v papírové  podobě,  nyní  už je  povinností  studenta  odevzdávat  jak papírovou,  tak 

elektronickou  verzi,  která  by  měla  být  v blízké  době  dostupná  po  přihlášení  do 

databáze vysokoškolských kvalifikačních prací ČVUT. Co se týče FJFI, její děkan se 

prosazuje o to, aby ne všechny práce byly v systému veřejně přístupné, neboť FJFI je 

vědecká  fakulta  a  není  vždy dobré zveřejňovat  výsledky výzkumu,  na kterém se 

momentálně  pracuje.  Díky  vědeckým  oborům  na  FJFI  je  pro  jejich  studenty 

zapotřebí bádání a z toho důvodu, prý dle vedoucí knihovny, studenti této fakulty 

čtou více než na ostatních oborech ČVUT.

Studovna  knihovny  vznikla  o  několik  let  později  než  hlavní  prostory 

knihovny. Dříve měla studovna menší nevyhovující prostory mimo centrální prostory 

knihovny.  Dnes  je  4  roky  po  rekonstrukci  v nových  prostorách,  které  vznikly 

v jednom ze dvorů budovy fakulty, a je tak nyní přímo součástí knihovny.

V souvislosti s fungováním knihovny FJFI je také nutné připomenout stavbu 

Národní technické knihovny (NTK) v Praze 6-Dejvicích. Ta by měla být otevřena 

v září roku 2009 a její součástí budou fondy NTK (dnes již bývalé Státní technické 
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knihovny)  a  část  fondů knihoven Českého vysokého učení  technického.  Ústřední 

knihovna Fakulty  jaderné  a  fyzikálně  inženýrské  vypustila  ze  svého názvu slovo 

ústřední a od června roku 2009 již spadá pod správu Ústřední knihovny ČVUT, ale 

zůstává nadále lokálně uložena v budově fakulty FJFI jako doposud.

Sigla knihovny FJFI je ABD 018. Knihovna je zařazena do evidence MK ČR 

pod číslem 3503/2003 [Knihovny ČVUT].

Kontakt: 

Knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Břehová 7

115 19  Praha 1

tel.: +420 22435 8307

Obr. 1: Budova Fakulty jaderné a 
fyzikálně inženýrské ČVUT
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FONDU KNIHOVNY, 
JEJÍCH SLUŽEB A POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH 
ZDROJŮ

Knihovna Fakulty  jaderné a  fyzikálně  inženýrské  byla  donedávna součástí 

systému knihoven ČVUT, kde každá fakulta měla svojí knihovnu a absenci centrální 

knihovny vyrovnávalo oddělení knihoven Výpočetního a informačního centra, které 

plnilo  úkoly  celoškolské  povahy.  V současné  době  prochází  knihovna  výraznou 

změnou,  kdy z původních  fakultních  knihoven  se  hlavní  odpovědnost  přenáší  do 

nově  zbudované  ústřední  knihovny  ČVUT.  Ústřední  knihovna  ČVUT (dále  ÚK 

ČVUT) byla  na základě  rozhodnutí  Akademického senátu  ČVUT ze dne 17.  12. 

2008 zřízena k 1. 1. 2009 jako další součást dle čl. 26 Statutu ČVUT. Do ÚK ČVUT 

byly sloučeny všechny dílčí fakultní knihovny a od 1. 9. 2009 bude mít ÚK ČVUT 

centrální pracoviště v budově Národní technické knihovny v Dejvicích. Sem by měly 

být  v  průběhu  léta  přestěhovány  knihovní  fondy,  dosud  umístěné  v  dejvických 

knihovnách.  Na  základě  dohod  mezi  ÚK  ČVUT  a  příslušnými  fakultami  budou 

pracovníci ÚK ČVUT zajišťovat akvizici, evidenci a zpracování těchto fondů, budou 

provádět  revize  a  inventarizace  -  v  podobném režimu,  jako  to  dosud zajišťovaly 

ústřední knihovny fakult. Mimo-dejvické knihovny, tedy knihovna Fakulty jaderné a 

fyzikálně  inženýrské,  Fakulty  dopravní,  Fakulty  biomedicínckého  inženýrství  a 

Masarykův  ústav  vyšších  studií  nebudou  přestěhovány  do  Dejvic,  ale  zůstanou 

zachovány jako detašovaná pracoviště ÚK ČVUT (lokální knihovny) [Organizační 

řád Českého vysokého učení technického v Praze Ústřední knihovny]. V některých 

knihovnách se stává přebytečným post ředitele/ky knihovny, neboť jejich náplň práce 

přebírá ÚK ČVUT. V knihovně FJFI se snížil pracovní úvazek ředitelky knihovny na 

polovinu, ale zůstala vedoucí knihovny s určitými pravomocemi.

2.1 Statické prvky knihovny

2.1.1 Knihovní fondy

Fond  knihovny  FJFI  ČVUT  obsahuje  nejen  dokumenty  tištěné,  ale  i 

audiovizuální,  elektronické  a  digitální  dokumenty  na  strojem  čitelných  médiích. 

Tištěné  dokumenty  jsou  zastoupeny  hlavně  knihami,  skripty,  periodiky, 

vysokoškolskými  pracemi  a  dále  jsou  zde  v menším  počtu  k  nalezení  normy  a 

výzkumné zprávy.
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Oborově je knihovna FJFI zaměřena především na oblasti: 

• energetika

• jaderná energetika

• jaderná technika

• termodynamika

• elektrárny

• mikroelektronika

• polovodičová technika

• chemické inženýrství

• chemická technologie

• automatické systémy řízení

• nauka o materiálu

• materiálové inženýrství

• výpočetní technika, životní prostředí

• chemie

• přírodní vědy

• fyzikální chemie

• matematika

• fyzika [Knihovny ČVUT].

Ústřední  knihovna  FJFI  buduje  specializované  fondy  informačních  zdrojů 

v papírové i elektronické podobě, podle informačního profilu, který vychází z potřeb 

vzdělávací  a  vědecko-výzkumné  činnosti  fakulty.  Tento  profil  je  průběžně 

aktualizován.  Elektronický  informační  fond  je  v současné  době  tvořen 

bibliografickými a fulltextovými databázemi a dalšími elektronicky publikovanými 

dokumenty,  přístupy do vzdálených informačních zdrojů databázových center a na 

servery  nakladatelů  a  systematicky  uspořádanými  odkazy  na  volně  dostupné 

informační zdroje. 

Elektronické zdroje jsou přístupné v rámci integrace všech knihoven ČVUT. 

Díky tomu mají  k elektronickým zdrojům stejný přístup všechny fakulty ČVUT a 

jejich  knihovny.  Další  nezanedbatelnou  výhodou  je,  že  se  přístupy  platí  ze 

společných prostředků ČVUT, čímž nejsou knihovnám odčerpávány finanční zdroje 
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na  jejich  specifické  potřeby,  jakými  jsou  například  obnova  a  doplňování  fondu. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská tvoří výjimku z výše zmiňovaného. Jelikož se 

jedná o tak zvláštní obor v rámci ČVUT, že je pro něj nutností mít zakoupené ještě 

specifické oborové zdroje. Přístup k těmto interním zdrojům je omezen  IP-adresami 

FJFI. Pokud by tedy k nim chtěl přístup student jiné fakulty ČVUT, má tuto možnost 

pouze z počítačů na dané fakultě, například ve studovně knihovny FJFI.

Novinkou je  iniciativa  knihoven ČVUT, která  pro své uživatele  zakoupila 

přístup v současné době již do 462 elektronických knih vydavatelství Wiley. Knihy 

jsou přístupné z počítačové sítě ČVUT nebo po přihlášení do Brány k elektronickým 

informačním zdrojům (dále EIZ) službou InterScience (Wiley) odkudkoliv. Jedná se 

o trvalý nákup knih.

Fond  knihovny  je  budován  nejen  z finančního  rozpočtu  fakulty,  ale 

především z grantů.  Nezanedbatelná  je  určitě  i  mezinárodní  výměna  publikací  či 

získávání do fondu formou darů. 

V současné době dochází v knihovně k restrukturalizaci fondu, kdy dochází 

k vyřazování  především starých  výtisků  skript,  které  za  předchozího  režimu byly 

poskytovány či obstarávány knihovně  ve velkém množství, a v současné době jsou 

pro  obor  nevýznamné  díky zastaralosti  obsažených  informací.  Tímto  faktorem je 

ovlivněno úbytkové číslo, které je za poslední dva roky takto vysoké (viz. statistika 

fondu) [Výroční zpráva knihoven ČVUT za rok 2008].

Statistika fondu: k 31.12.2008

Počet knihovních jednotek:  
celkem 73 855
knihy 73 151
periodika 86
ostatní dokumenty 618

Tabulka č. 2: Počet knihovních jednotek k 31.12.2008

Počet knihovních jednotek ve volném výběru: 5784

Úbytky knihovních jednotek za rok 2008: 3281

Přírůstky periodik a knih za rok 2008: 2091

periodika ČR 63 79 0611,16 Kč
zahraniční 32 824 079,58 Kč
dary 8

knihy ČR 367 147 608,90 Kč
skripta 732 109 487,50 Kč
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zahraniční 110 278 907,20 Kč
zahraniční,  placené 
z grantů

299 660 277,00 Kč

e-knihy 32 113 000,00 Kč
kvalifikační práce 265

dary 107
povinný výtisk 56
mezinárodní 
výměna publikací

získané 20

Tabulka č. 3: Přírůstky knih a periodik za rok 2008

2.1.2 Zaměstnanci

V knihovně  jsou  zaměstnány  4  fyzické  osoby,  které  v současné  době 

pokrývají  2,75 pracovního úvazku.  Na vedoucí  pozici  je  Mgr.  Jarmila  Štruncová 

(jarmila.struncova@fjfi.cvut.cz,  +420224358307)  jejíž  náplní  práce  je  akvizice, 

katalogizace, aktivní MVS a řízení knihovny. Hlavní a také jedinou zaměstnankyní 

v půjčovně  knih  a  skript 

nazývané  mezi  studenty 

také  jako  „skriptárna“  je 

Zdena  Chaberová 

(chaberova@fjfi.cvut.cz, 

+420224358305).  Ta  se 

tu  stará  o  výpůjční 

protokol a aktivní EDD. 

Obr. 2: Označení hlavní části knihovny

Součástí knihovny na FJFI ČVUT je také,  jak už zde bylo zmíněno, nově 

rekonstruovaná  studovna,  ve  které  pracuje  Ivana  Pittnerová 

(ivana.pittnerova@fjfi.cvut.cz, +420224358340). Ve své kompetenci má  starost o 

studovnu, evidenci periodik, pasivní MVS, MMVS 

a EDD. Vzhledem k otevírací době studovny je zde 

zvykem  zaměstnávat  na  ¼  úvazek  studenta/ku 

knihovnictví.  Momentálně  na  této  pozici  pracuje 

Monika  Manová  (monika.manova@fjfi.cvut.cz), 

studentka  3.  roč.  Bc.  INSK FF UK, autorka  této 

práce.

      Obr. 3: Označení studovny
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2.1.3 Zařízení knihovny

Knihovna se  nachází  v budově FJFI  ČVUT v Břehové ulici  7  a  skládá  se 

z několika částí. Zaprvé z hlavních místností knihovny – půjčovny knih a skript, kde 

je sklad základní části fondu. 

Jsou  zde  uskladněny  knihy, 

nejnovější absolventské práce 

a skripta, dále se zde nachází 

kancelář  vedoucí  a 

zaměstnankyně  knihovny  a 

zázemí pro zaměstnance.

Obr. 4: Sklad hlavní části fondu knihovny FJFI

Samostatnou místností jsou prostory studovny, které vznikly vestavěním do 

jednoho  z dvorů  budovy,  a  zaskleněním  střešní  části.  Vznikla  tak  nová  moderní 

studovna  s dostatkem denního  světla  po  většinu  roku.  Ve  studovně  je  malá  část 

absenčního  fondu, převážně  nové odborné publikace.  Pro prezenční  výpůjčku zde 

nalezneme  jazykové  slovníky  a  jeden  výtisk  od  každého  skripta,  kterým  škola 

disponuje.  V prostorách 

studovny  je  příhradový 

regál  na  periodika  - 

odborné  oborové  časopisy 

odebírané  knihovnou  a 

stojan na odborné noviny a 

celorepublikový denní tisk, 

např.  MF  Dnes, 

Hospodářské  noviny, 

Lidové noviny.

Obr. 5: Příhradový regál na periodika v prostorách studovny

Součástí vybavení studovny jsou 3 osobní počítače pro návštěvníky knihovny 

s přístupem k internetu.  Další  4  osobní  počítače  využívají  zaměstnanci  knihovny. 
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K zaměstnaneckému  počítači  ve  studovně  je  připojeno  multifunkční  zařízení 

(tiskárna/kopírka/skener) pro studijní využití. V roce 2008, přesně tedy od 1.1.2008 

do 31.12.2008 bylo zhotoveno 7318 kopií  v ceně 14636,-Kč (tj.  1 str./2,-Kč). Ve 

studovně je 36 míst k sezení s možností připojení vlastních notebooků do sítě LAN či 

do fakultní bezdrátové sítě Wi-fi, v případě vytížení by bylo možné tento počet míst 

navýšit  zajištěním  dalších  židlí  až  na  50.  Návštěvníci  knihovny  mohou  využít 

uzamykatelné skříňky na uložení osobních věcí či věšáky, které jsou k nalezení také 

v prostorách  studovny. 

Automaty  s  občerstvením, 

WC  a  umývárny  se 

nacházejí  v 

chodbách přilehlých  ke 

knihovně  v prostorách 

budovy  fakulty.  Poslední 

částí náležející ke knihovně 

je sklad časopisů v suterénu 

budovy.

              Obr. 6: Pohled na část studovny s počítačovým koutkem

2.1.4 Katalog

Všechny  dokumenty  jsou  zpracovány  v systému  Aleph.  Tedy  i  OPAC  je 

srovnatelný  s katalogy vysokých  škol,  které  tento  systém využívají.  V OPACu je 

možné  vyhledávat  po  přihlášení  do  svého  uživatelského  konta,  po  zadání 

přístupového čárového kódu uživatele a vlastním PIN, nebo i jako host. OPAC je 

zcela  vyhovující  a  srovnatelný  s katalogy  velkých  knihoven.  Uživatel  v něm bez 

větších potíží najde vše, co by mohl potřebovat. Není třeba speciálních znalostí pro 

použití OPACU, vyhledávání v něm je intuitivní. 

V případě,  že by si  uživatel  s použitím katalogu nevěděl  rady,  fungují  zde 

nápovědy.  Ty  jsou  obsahově  strukturované,  čtenář  zde  tedy  snadno  najde 

požadovanou  problematiku.  Konkrétní  nápovědy  jsou  zpracovány  stručně,  ale 

výstižně. Dále zde ještě fungují  Tipy pro vyhledávání, které najdeme v dolní části 

okna Vyhledávání. Ty uživateli prozrazují vyhledávací funkce, pomocí nichž rychleji 

dosáhne  požadovaných  výsledků  (např.  využití  hesláře,  použití  booleovských 

operátorů). 
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V katalogu  uživatel  může  zjistit,  zda  je  požadovaný  dokument  čtenáři 

k dispozici (a jakou formou – zda prezenčně či absenčně) či zda je již vypůjčený. 

Záznamy jsou k dispozici ve standardním formátu, formou katalogizačního záznamu 

nebo citace,  s návěštími pro jednotlivá pole a s kódy polí  UNIMARC/MARC 21. 

Záznamy  obsahují  z věcného  pořádání  Mezinárodní  desetinné  třídění  (MDT), 

předmětová  hesla  a  klíčová  slova. Knihovna  využívá  Polytematického 

strukturovaného hesláře, který byl vytvořen Státní technickou knihovnou pro potřeby 

technických oborů.

V elektronickém  katalogu  může  uživatel  využít  možnosti  Omezení  

vyhledáván  na:,  které  se  vyskytuje  v okně  pro  Vyhledávání pod  čarou  hned pod 

Základním vyhledáváním.  Vyhledávání  lze omezit  na jednotlivé fakulty dle oboru 

(např.  Fakulta  strojní,  Fakulta  stavební  a  architektury atd.)  a  dále  i  na jednotlivé 

druhy dokumentu.  V nabídce  jsou  k dispozici  výběrově  následující  volby:  atlasy, 

autoreferáty, bakalářské práce, biografie, právní předpisy, normy, sborníky, slovníky, 

tabulky atd. [Knihovny ČVUT].

2.1.5 Čtenáři
Uživateli  knihovny  jsou  čtenáři  především  z řad  studentů  a  vyučujících 

ČVUT, převážně z FJFI. Výjimkou však nejsou ani externí návštěvníci. Před první 

výpůjčkou uživatel  v knihovně podepíše Výpůjční  prohlášení,  kterým stvrzuje, že 

souhlasí s podmínkami pro půjčování (viz Knihovní a výpůjční řád). V knihovně si 

zaregistruje svůj PIN, kterým si chrání svoje uživatelské konto. Průkaz i registrace 

platí ve všech knihovnách ČVUT [Knihovny ČVUT]. 

Počet čtenářů v roce 2008 byl 2426.

studenti 1588
doktorandi 149
zaměstnanci 289
odborná veřejnost 11
externí uživatelé 389

Tabulka č. 4: Počet čtenářů knihovny FJFI v roce 2008

2.2 Dynamické prvky knihovny

2.2.1 Akvizice

Akvizici provádí vedoucí knihovny a řídí se potřebami výuky a předepsanou 

literaturou od vyučujících. Pro studenty se nakupují především skripta, které vydává 

ČVUT – povinný výtisk oborového skripta přijde automaticky do knihovny a podle 
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něho je možné nakoupit další výtisky k výuce. Dále se sledují elektronické učebnice. 

Akviziční pracovnice sleduje potřeby vyučování a frekvenci půjčování a dle toho řídí 

akviziční  politiku.  Zahraniční  publikace  se  nakupují  především  pro  konkrétní 

uživatele, tedy nejčastěji pro profesory a vyučující, kteří si sami sledují a vybírají, co 

potřebují k výuce. Na fakultě studuje také hodně zahraničních studentů, je tedy nutné 

nakupovat literaturu i v jiných jazycích.

2.2.2 Katalogizace

Katalogizování  nových  přírůstků  knihovny  má  na  starosti  také  vedoucí 

knihovny,  nedochází  tak  jako  v některých  jiných  knihovnách  nejprve  k vytváření 

stručných akvizičních záznamů a následné doplňování záznamů dalším pracovníkem. 

Záznamy  jsou  tak  vytvářeny  najednou,  nejčastěji  formou  přejímání  záznamů 

z Národní knihovny ČR, a jsou označeny vytištěnou signaturou a čárovým kódem, 

který je generován na základě přírůstkového čísla.  Dále je nový přírůstek opatřen 

patřičnými bezpečnostními ochrannými prvky a zařazen do fondu na příslušná místa 

v knihovně.

V současné době dochází k retrokatalogizaci  periodik ze starého lístkového 

katalogu do AKS, kterým je Aleph ve verzi 16.02.

2.2.3 Organizace knihovního fondu

Fond knihovny je podle možnosti přístupu k fondu rozdělen do dvou částí. 

V knihovně je fond zprostředkovaně přístupný a ve studovně volný výběr. Stavění 

dokumentů do regálu jak ve skladu, tak i bohužel do volného výběru, je realizováno 

podle  formálních  znaků.  Používá  se  formátově  pořadové  stavění  podle  formátu 

dokumentu  a  dále  podle  signatury.  Momentálně  je  to  jediné  možné  třídění. 

S postupem času zde prý potencionálně dojde ke  změně podle LCC řazení (Library 

of Congress Classification). Mělo by tak nastat v důsledku vstupu knihoven ČVUT 

do budovy NTK a s tím spojeným sjednocením organizace fondu.

V současnosti se dělí na A – malé formáty, B – střední formáty a C – velké 

formáty,  především tedy skripta. Poté se staví na regály vzestupně podle signatur. 

Když se nějaký dokument dokupuje, vřazuje se k těm původním. I pokud se provádí 

dokoupení po poměrně dlouhé době, kdy například dokument má jiný formát, jiný 

vzhled,  jinou  obálku,  jiné  vydání,  a  tedy  i  ISBN,  přesto  je  mu  přidělena  stejná 

signatura a je vřazen k těm "starým". Dříve se jednotlivé knihovní jednotky v rámci 
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jedné signatury od sebe odlišovaly označením a, b, c…atd., ale nyní se to z nějakého, 

mě neznámého, důvodu již nedělá. 

2.2.4 Ochrana knihovního fondu

Pro  ochranu  knižního  fondu používá  knihovna  elektromagnetický  systém 

elektronické  ochrany.  Skládá  se  ze  speciálního  ochranného  elektromagnetického 

prvku,  tzv.  etikety,  které  po  aplikaci  do  knih  vložením  mezi  stránky  se  stávají 

neviditelné a nepřístupné. Tyto etikety lze neomezeně deaktivovat a zpětně aktivovat 

pomocí  speciálních  zařízení,  což  má  pro  výpůjční  režim  v knihovně  zásadní 

význam. Systém  typu  LCS  Pro  -  Library  Circulation  System  - Professional  byl 

zakoupen od firmy DIALOC, která vyvinula speciální program pro ochranu knižních 

fondů pod názvem DIALOC LIBRARY. Jedná se o zařízení speciálně vyvinuté pro 

aplikaci v knihovnách s přepínatelným režimem funkcí se světelnou indikací – pro 

půjčení či  vracení knih. Tento systém se skládá z detekčních elektromagnetických 

systémů,  obvykle  tvořených dvojicí  antén,  vzdálených  od sebe 85 – 90 cm,  dále 

z deaktivátorů + reaktivátorů ochranných prvků a nakonec z vlastních etiket,  které 

aplikují  do  knih. 

K přednostem tohoto det

ekčního systému  firmy 

DIALOC je trojrozměrná 

detekce (3D) ochranných 

prvků - etiket v prostoru 

mezi  detekčními 

anténami, tj. detekce bez 

ohledu  na  jejich 

prostorovou  orientaci 

mezi panely antén.

Obr. 7: Pohled na vstupní schodiště ve studovně a detekční bránu

2.2.5 Služby knihovny

Knihovna  se  zatím  řídí  výpůjčním  řádem  z listopadu  2007  (viz.  příloha). 

Knihovna  poskytuje  registrovaným uživatelům výpůjční  služby z fondu knihovny 

absenčně (mimo knihovnu) a prezenčně (do studovny), záleží na daném dokumentu. 

Dále  poskytuje  rezervace;  meziknihovní  výpůjční  služby  včetně  mezinárodních, 

dodávky  kopií  dokumentů;  informační  služby  –  poradenské  a  referenční  služby, 
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bibliograficko-informační služby, konzultační služby, rešeršní služby; reprografické 

služby,  elektronické  služby –  služby dostupné  prostřednictvím webových  stránek 

Knihoven  ČVUT  http://knihovny.cvut.cz/,  elektronickou  komunikaci  s uživateli, 

elektronické dodávání dokumentů, zajištění přístupu do elektronických informačních 

zdrojů a Internetu; propagační služby – webové stránky knihoven ČVUT, informační 

letáky o knihovnicko-informačních službách, návod pro práci s elektronickými zdroji 

a praktická školení pro práci s elektronickými informačními zdroji.

ČVUT  má  momentálně  zajištěnou  širokou  nabídku  elektronických 

informačních  zdrojů,  převážně  získaných  účastí  v  projektech  MŠMT  ČR. 

Zpřístupňuje:

-  dokumentografické  databáze  Compendex,  Inspec a Iconda,  které  jsou 

přístupné před Dialog Web:

• Compendex = Computerized Engineering Index

Druh: bibliografická databáze
Producent: Elsevier Engineering Information Inc., New York
Zaměření: inženýrské obory
Dokumenty: články z časopisů, sborníků z konferencí, výzkumné 

zprávy, disertace, monografie
Velikost: přes 7,4 mil. záznamů
Plné texty: ano, u předplacených časopisů
Jazyk: komunikace v angličtině, abstrakty dokumentů v 

angličtině, sledované dokumenty v různých jazycích
Aktualizace: týdně
Retrospektiva: 1970 - 

• Inspec =  Information  Service  –  Physics,  Electrical  & Electronics,  and 

Computer   & Control –  producentem  této  báze  je  britská  organizace 

Institution  of  Electrical  Engineers  se  sídlem v Londýně.  Funguje  od  roku 

1898 a je největší světovou dokumentografickou bází pro dané oblasti.

Druh: bibliografická databáze
Producent: The Institution of Engineering and Technology
Zaměření: Sekce A: fyzika

Sekce B: elektroinženýrství, elektronika, komunikace, 
sdělovací technika, měřící a přístrojová technika
Sekce C: počítačová technika a věda
Sekce D: informační technologie
Sekce E: inženýrská výroba, od roku 1995 sleduje i 
oblasti astronomie, astrofyziky aj.

Dokumenty: články (80%) ze 3 850 technických časopisů, 2 500 
konferenčních materiálů (18 %), záznamy knih a 
disertací a výzkumných zpráv

Jazyk: 83% v anglickém jazyce
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Velikost: přes 10,5 mil. záznamů
Plné texty: ano, u předplacených časopisů
Retrospektiva 1969 -

• Iconda = The International CONstruction Database

Druh: bibliografická databáze
Producent: Fraunhofer Information Centre for Regional Planning 

and Building Construction (IRB)
Zaměření: stavebnictví
Dokumenty: články z časopisů, sborníků z konferencí, výzkumné 

zprávy, disertace, monografie
Velikost: přes 650 tis. záznamů
Plné texty: ano, u předplacených časopisů
Jazyk: komunikace v angličtině, abstrakty dokumentů v 

angličtině, sledované dokumenty v různých jazycích
Aktualizace: měsíčně
Retrospektiva: 1960 - 

• CSA  –  Metadex -  abstraktová  databáze  se  zaměřením na  kovy  a  slitiny, 

v současné době přístupná rozhraním CSA Illumina

Druh: bibliografická databáze
Producent: Cambridge Scientific Abstracts
Zaměření: hutnictví a materiály
Dokumenty: články z časopisů, sborníků z konferencí, disertace, 

patenty, monografie
Velikost: přes 4 mil. záznamů
Plné texty: ano, u předplacených časopisů
Jazyk: komunikace v angličtině, abstrakty dokumentů v 

angličtině, sledované primární dokumenty v různých 
jazycích

Aktualizace: měsíčně
Retrospektiva: 1966 - 

• IEEE – IET (IEEEXplore) - přístup do elektronické knihovny IET IEEE. 

Nejrozsáhlejší zdroj svého druhu, poskytuje přístup k více než třetině veškeré 

odborné  literatury,  zaměřující  se  na  problematiku  soudobého 

elektroinženýrství  a  informatiky.  Kvalitu  a  odbornost  textů  zajišťují  dva 

instituty: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a Institution 

of Engineering and Technology (IET).

• IEEE Computer Society Digital  Library – digitální  knihovna zpřístupňuje 

elektronické  verze  časopisů  IEEE  CS  od  roku  1988,  on-line  sborníky 

z konferencí sekcí IEEE CS od roku 1995

Druh: fulltextová databáze
Producent: IEEE Computer Society
Zaměření: informační technologie

- 21 -



Dokumenty: články z časopisů, sborníky z konference
Velikost: přes 100 000 článků
Plné texty: ano, 24 titulů časopisů a 1200 sborníků z konferencí
Jazyk: komunikace v angličtině
Retrospektiva: časopisy 1980 - , sborníky 1995 -
Nově: propojení na relevantní fulltextové články v ACM DL 

= Association for Computing Machinery Digital 
Library

• ISI  Web of Knowledge (WOS -  Web of Science) - webovské rozhraní pro 

přístup  ke  strukturovaným  informacím  z  oblasti  vědy  a  výzkumu  s 

celosvětovým a multidisciplinárním zaměřením na získávání zdrojových dat 

pro  bibliometrii.  Možnost  přístupu  do  ISI  Web  of  Science,  ISI  Journal 

Citation Reports nebo přes CrossSearch prohledávat souhrnnou databázi ISI 

WoK.

Druh: bibliografická citační databáze
Producent: ISI - Institute for Scientific Information
Citační rejstříky: Science Citation Index Expanded - oblast přírodních a 

technických věd, Social Sciences Citation Index - 
oblast společenských věd, Arts&Humanities Citation 
Index - oblast společenských věd

Dokumenty: články z časopisů
Velikost: přes 20 mil. záznamů
Plné texty: ano, u předplacených časopisů
Jazyk: komunikace v angličtině, abstrakty dokumentů v 

angličtině, sledované primární dokumenty v různých 
jazycích

Aktualizace: týdně
Retrospektiva: 1980 - 

• Journal Citation Reports   - báze statistických a faktografických dat o 

sledovaných časopisech, doplněk k Web of Science.

• Scopus -  díky implementované službě Article in Press jsou v databázi 

SCOPUS také abstrakta recenzovaných vědeckých článků přijatých k 

publikování předními světovými vědeckými nakladateli - Elsevier, Springer, 

IEEE, Nature Publishing Group. Databáze SCOPUS byla (společně s databází 

ERIH) zařazena mezi uznávané databáze pro hodnocení výsledků výzkumu a 

vývoje v ČR.

Druh: abstraktová a citační databáze
Producent: Elsevier Science
Zaměření přírodní věda, technika, medicína
Citační rejstříky: Science Citation Index Expanded - oblast přírodních a 
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technických věd, Social Sciences Citation Index - 
oblast společenských věd, Arts&Humanities Citation 
Index - oblast společenských věd

Dokumenty: vybrané recenzované články z časopisů, sborníky 
z konferencí, knižní edice, obchodní publikace, 
záznamy o patentech

Velikost: přes 16 tis. záznamů
Plné texty: ano, u předplacených časopisů
Jazyk: komunikace v angličtině, abstrakty dokumentů v 

angličtině, sledované primární dokumenty v různých 
jazycích

• MathSci =  Mathematical  Science -  databáze  obsahuje  záznamy  článků 

s hodnotícími  recenzemi  z přibližně  1000  klíčových  časopisů  a  záznamy 

článků  s referáty  z dalších  1700  časopisů  z oblasti  matematiky  a  jejích 

aplikací  včetně  statistiky,  matematické  fyziky,  matematické  ekonomie, 

matematické biologie a operačních výzkumů a počítačové vědy. Producentem 

této nejvýznamnější mezinárodní databáze z oboru matematiky je Americká 

matematická společnost (AMS) od roku 1888.

Druh: bibliografická databáze
Producent: American Mathematical Society 
Zaměření: matematika
Dokumenty: referátové časopisy Mathematical Reviews a Current 

Mathematical Contents 
Velikost: přes 2 000 časopisů, sborníky z konferenci, knihy, 

kapitoly knih, publikované disertační práce
Plné texty: propojení na předplacené (konsorciální) časopisy
Jazyk: komunikace v angličtině
Retrospektiva: 1940-

• SpringerLink 

Druh: abstraktová a fulltextová databáze
Producent: BertelsmannSpringer
Zaměření: věda, technika, medicína - STM (Scientific, Technical 

and Medical)
Dokumenty: knihy a časopisy Springer Verlag
Velikost: přes 500 titulů časopisů a 2000 online knih
Plné texty: ano, časopisy
Jazyk: komunikace v angličtině
Retrospektiva: knihy 1983 - , časopisy 1996 -

• Lecture Notes in Computer Science

Druh: fulltextová databáze
Producent: Springer
Zaměření: matematika
Dokumenty: knihy Springer Verlag
Velikost: přes 1850 online knih prostřednictvím SpringerLink
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Plné texty: ano, od roku 2007
Jazyk: komunikace v angličtině

• ScienceDirect – digitální knihovna

Druh: abstraktová a fulltextová databáze
Producent: Elsevier
Zaměření: věda, technika, medicína - STM (Scientific, Technical 

and Medical)
Dokumenty: časopisy vydavatele Elsevier, kolekce e-knih
Plné texty: časopisů a trvale zakoupených e-knih
Jazyk: komunikace v angličtině

• Physical  Review Online  Archive  (PROLA) – dříve  přístupné  pouze  z  IP 

adres FJFI ČVUT, nyní dostupný celému ČVUT

Druh: fulltextová databáze
Producent: American Physical Society
Zaměření: fyzika
Dokumenty: časopisy
Plné texty: ano
Jazyk: komunikace v angličtině
Retrospektiva: 1893 -

• InterScience (Wiley) - digitální knihovna

Druh: abstraktová a fulltextová databáze
Producent: John Wiley & Sons, Inc.
Zaměření: věda, technika, medicína - STM (Scientific, Technical 

and Medical)
Dokumenty: časopisy, online knihy, refereční příručky, databáze
Plné texty: u konsorciálních (předplacených) časopisů
Jazyk: komunikace v angličtině

• EIFLDirect –  databáze  firmy  Ebsco  umožňuje  přístup  k plným  textům 

časopisů, novin, zpráv, příruček atd. z oblasti sociálních a humanitních věd

• Safari Books Online – unikátní elektronická knihovna pro programátory a IT 

profesionály, kolekce obsahuje pro ČVUT přístup k 9551 knihám

Druh: fulltextová databáze
Producent: O'Reilly & Associates and The Pearson Technology 

Group
Zaměření: informační technologie
Dokumenty: elektronické knihy online
Plné texty: ano, plné texty vybraných knih, zpřístupněné tituly se 

obměňují
Jazyk: komunikace v angličtině

• The ACM Digital  Library -  digitální  knihovna ACM obsahuje  plné texty 

časopisů  a  sborníků  vědecké  společnosti  Association  for  Computer  

Machinery
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Druh: fulltextová databáze
Producent: Association for Computing Machinery (ACM)
Zaměření: informační technologie
Dokumenty: články z časopisů ACM a plné texty sborníků z 

vědeckých konferencí ACM
Plné texty: ano, cca 30 titulů časopisů a stovky sborníků z 

konferencí
Jazyk: komunikace v angličtině
Retrospektiva: 1985-

Specifické oborové, na ČVUT nazývány jako interní, zdroje pro FJFI:

• INIS = International Nuclear Information System – významný mezinárodní 

kooperační  a  dokumentografický  systém  koordinovaný  Mezinárodní 

agenturou pro atomovou energii ( MAAE) se sídlem ve Vídni. Systém INIS 

pro oblast  nukleárních informací  byl  založen v roce 1970 MAAE, která je 

specializovanou  organizací  OSN.  Systém  tematicky  pokrývá  průřezové 

odvětví jaderných věd, jaderné techniky a jaderných metod.

Producent: International Atomic Energy Agency (IAEA, česky 
MAAE), Vídeň

Zaměření: odvětví jaderných věd, jaderné techniky  a jaderných 
metod, jaderné metody ve fyzice, chemii, lékařství

Dokumenty: články (63%) z 2 400 časopisů, technické a výzkumné 
zprávy (16%), konferenční materiály, disertace a AV 
materiály (14%), knihy (7%), patenty, počítačová 
média (0,4%)

Velikost: přes 2, 9 mil. záznamů
Plné texty: ano, cca 30 titulů časopisů a stovky sborníků z 

konferencí
Jazyk: komunikace v angličtině
Retrospektiva: 1970 –

• on-line přístup do časopisů Optics Letters 

Vydavatel: Optical Society of America (OSA), USA
Zaměření: optická věda, atmosférická optika, kvantová 

elektronika, Fourierova optika, integrovaná optika a 
optická vlákna

Aktualizace: publikován 2x měsíčně
[Knihovny ČVUT].

Všechny  zpřístupněné  komerční  zdroje  jsou  soustředěny  pod  Bránu  EIZ 

https://dialog.cvut.cz/,  která  umožňuje  autorizovaný  přístup.  Autorizovaný  přístup 

poskytuje  uživatelům i vzdálený přístup mimo jejich domovskou síť, což je mezi 

uživateli  velmi  vítané.  Dále  je  možné  použít  centrální  vyhledávání  v kolekci  e-

zdrojů, které zajišťují 2 produkty Serials Solutions:  E-Journal Portal, přístup nejen 
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ke  všem  elektronickým  časopisům  předplacených  ČVUT  a  360  Search, 

metavyhledávač v předplacených databázích ČVUT [Knihovny ČVUT].

Od roku 2006 ČVUT plní povinnost danou novelou VŠ zákona č. 552/2005 

(§  47b)  tím,  že  zveřejňuje  závěrečné  práce  na  úrovni  bibliografického  záznamu 

prostřednictvím Katalogu knihoven ČVUT v samostatné databázi Závěrečné práce 

(VŠKP).  Pod  názvem  Digitální  knihovna  ČVUT  je  budován  a  spravován 

institucionální  repozitář  závěrečných  vysokoškolských  prací  ČVUT  v  prostředí 

software DSpace.  Systém je koncipován jako univerzitní  repozitář  a může sloužit 

nejen jako archiv e-VŠKP ČVUT, ale i jako úložiště dalších dokumentů. V rámci 

technické  podpory  systému  bylo  vytvořeno  vlastní  úložiště.  Dále  bylo 

naprogramované  webové  rozhraní  KOSu,  přes  které  bude  možné  vysokoškolské 

závěrečné práce odevzdávat a ukládat. Proběhlo zkušební uložení dat, včetně plných 

textů prací.  Postupné zavádění na jednotlivých fakultách bude realizováno v roce 

2009 [Výroční zpráva knihoven ČVUT za rok 2008].

Další  poskytované  služby a  jejich  využití  v roce  2008 ilustrují  následující 

statistické údaje:

Výpůjční služby:

počet čtenářů 2426
počet absenčních výpůjček 7986
počet prezenčních výpůjček po otevření nové studovny, ve které jsou 

knihovní jednotky ve volném výběru se 
mnohonásobně zvýšil, ale není 
monitorován ani zaznamenáván počet

počet prodloužení výpůjček 6249
počet vrácení 7261
splněné rezervace 416

Tabulka č. 4: Výpůjční služby knihovny FJFI za rok 2008

Studovna:

počet svazků ve volném výběru 2784
počet míst ve studovně 50
počet návštěv 6837

Tabulka č. 5: Statistické údaje o studovně FJFI za rok 2008

V loňském roce, tedy 2008, bylo ve volném výběru ve studovně 2784 svazků, 

rok předtím dokonce 5368. Počet návštěv za rok se dá ne zcela přesně monitorovat 

podle vstupního zařízení,  kdy každý,  kdo chce vstoupit do knihovny,  musí použít 

svoji kartu studenta ISIC. Vloni bylo zaznamenáno 6837 návštěv, ovšem toto číslo je 

nepřesné kvůli několika důvodům, např. při jednom použití karty studenta ke vstupu 
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může projít několik studentů najednou, nebo jeden student v rámci „jedné návštěvy“ 

odchází  několikrát  za  sebou 

ze  studovny  např.  do 

automatu pro pití či jídlo, na 

WC,  telefonovat  na  chodbu 

apod.  Ojediněle  do  studovny 

chodí  i  profesoři,  jejichž 

vstupy se pak též do evidence 

započítají.  Studenti  jiných 

fakult  ČVUT  zase  nemají 

aktivovaný volný vstup do studovny, jako studenti FJFI, jsou proto vpuštěni dovnitř 

po zazvonění a pouhé otevření dveří se nemonitoruje, někdy tuto možnost používají i 

studenti FJFI, např. při zapomenutí průkazu.

Obr. 8: Studovna 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) a mezinárodní meziknihovní služba (MMVS):

MVS celkem 823
jiné knihovně 186
z jiné knihovny 637
MMVS celkem 216
jiné knihovně 0
z jiné knihovny 216

Tabulka č. 6: Meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní služba za rok 2008

Elektronické dodávání dokumentů (EDD) lze rozdělit na Meziknihovní 

výpůjční službu (MVS) a Mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMVS). 

Elektronické dodávání dokumentů:

MVS požadavky z toho elektronicky
aktivní 186 143
pasivní 1001 996
celkem 1187 1139
MMVS
aktivní 216 216
pasivní 0 0
celkem 216 216

Tabulka č. 7: Elektronické dodávání dokumentů za rok 2008 
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Systém  zprostředkovává  plné  texty  článků,  které  nebyly  nalezeny  v 

databázích  přístupných  z  ČVUT.  Požadavky na kopii  dokumentu  prostřednictvím 

služby EDD jsou uspokojovány buď z vlastních fondů ČVUT nebo z VPK (Virtuální 

polytechnická knihovna).

Z ohlasů  uživatelů  je  zřejmé,  že  elektronické  informační  zdroje  (EIZ) 

využívají  zejména  pracovníci  fakulty  a  doktorandi.  Jsou  zde  však  jisté  rezervy 

v informovanosti uživatelů, proto na rok 2010 plánuje knihovna realizaci seminářů a 

školení pro uživatele.

Samostatnému vzdělávání studentů je určen veřejně přístupný kurz pro práci s 

informacemi,  vystavený  na  webové  adrese 

http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm pod  názvem  Informační  výchova. 

Od počátku kurzu (březen 2003) do konce roku 2008 je evidováno 14 558 přístupů.

Otevírací doba:

 Knihovna Studovna

Pondělí 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 8:00 - 19:00

Úterý 8:30 - 12:00 8:00 - 19:00

Středa 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 8:00 - 19:00

Čtvrtek 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 8:00 - 19:00

Pátek 8:30 - 12:00 8:00 - 12:00

Tabulka č. 8: Otevírací doba knihovny a studovny FJFI
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3 PRŮZKUM INFORMAČNÍCH POTŘEB STUDENTŮ 
FAKULTY JADERNÉ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÉ ČVUT

Cílem této práce je zjišťování informačních potřeb studentů FJFI.  Základní 

pojem  „informační  potřeba“  lze  specifikovat  různými  způsoby.  Já  jsem  si  pro 

nastínění  jeho  odborného  významu  vybrala   tento  výklad:  „Informační  potřeby 

vznikají v důsledku řešení pracovních úkolů. Jejich konkrétní podoba je ovlivněna 

řadou skutečností. Odborné znalosti uživatele, jeho temperament, invence, celkové 

ovzduší  mateřské  instituce,  časové  podmínky  řešení,  dostupnost  informačních 

systémů a požadovaných informací modifikují informační potřeby velmi podstatným 

způsobem.  Dva  řešitelé  téhož  pracovního  úkolu  mohou  mít  tedy  velmi  rozdílné 

informační potřeby [Smetáček, 1990, s.57].

Každý student řeší informační potřeby, ke kterým přistupuje svým vlastním 

stylem.  Podmínkami  vzniku  takovéto  informační  potřeby je  problém,  který  musí 

v rámci studia řešit, motivace k řešení a předběžná představa o jeho výsledku. Pak 

vzniká informační potřeba [Smetáček, 1990, s.83].

  Uspokojování informačních potřeb patří k základním úkolům knihovnických 

služeb.  Informační  potřeba  je  vlastní  všem lidem,  protože  každý má potřebu být 

informován a informovat druhé. Prvním krokem k uspokojování informačních potřeb 

je vědomí deficitu a to je následováno druhým krokem, což je identifikace těchto 

potřeb,  které  vedou  k vyřešení  úkolu  či  problému.  Informační  potřeby  můžeme 

rozdělit do dvou skupin, a to na osobní a profesní informační potřeby. Nás budou 

v tuto  chvíli  zajímat  především  profesní  informační  potřeby,  které  směřují 

k odborným informacím, které studenti potřebují pro studium. Pro vznik informační 

potřeby jsou podstatné tři faktory - úkol, řešitel, informační fond. Jsou-li dva řešitelé 

určeni k řešení jednoho a téhož úkolu, jejich informační potřeba se liší. Závisí na 

předchozích znalostech, ale také na možnostech, schopnostech a motivaci každého 

jednotlivce přijímat informace [Stöcklová, 2008].

Průzkumem  informačních  potřeb  můžeme  zachytit  změny  a  aktualizovat 

informace, které máme o potřebách uživatelů. Zjištěné výsledky z průzkumů mohou 

pomoci  pracovníkům  v dané  knihovně  například  při  akvizici  a  profilování 

knihovního  fondu.  Pro  knihovníka  má  průzkum  sebevzdělávací  význam,  slouží 

k rozšíření znalostí o oboru.
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3.1 Stanovení hypotéz

Přesně podle stanovených etap jsem začala s přípravou průzkumu formulací 

hypotéz. 

Hypotézy před započetím dotazníkového průzkumu:

• V rámci svých informačních potřeb navštěvuje knihovnu FJFI většina 

studentů této fakulty.

• Studenti využívají k učení především skript a vlastních poznámek z hodin či 

materiálů, které jim doporučí vyučující.

• Studenti málokdy navštěvují jiné knihovny ze studijních důvodů, nemají tuto 

potřebu.

• Studenti potřebují ke studiu nejen české, ale i cizojazyčné, a to hlavně 

anglické materiály kvůli informacím v nich obsažených.

• Uživatelé knihovny z řad studentů neumí účelně používat katalog knihovny, 

neznají pokročilé funkce vyhledávání.

• Studenti nepoužívají elektronické zdroje ke kterým mají volný přístup, což se 

v některých případech pozná na službě EDD, kdy studenti žádají o něco, co 

by si mohli sami plnotextově najít.

• Elektronické dodávání dokumentů není mezi studenty moc rozšířené, studenti 

tuto službu neznají, a proto nevyužívají.

3.2 Volba metody, výběr respondentů, doba konání

Pro  potřeby  průzkumu  jsem  použila  vlastní  pozorování  a  dvě  dotazovací 

metody – standardizovaný rozhovor a dotazník. Standardizovaný rozhovor spočívá 

v kladení předem připravených otázek a výhodou je získání obsáhlejších odpovědí. 

Na druhou stranu je nevýhodou oslovování respondentů, jejich zájem, ochota kvůli 

nižší míře anonymity a časová náročnost. Dotazník jsem zvolila zejména proto, že je 

vhodný pro shromáždění relativně jednoduchých údajů od velkého množství osob. 

Z důvodů snadnějšího zpracování sebraných dat jsem volila raději otázky uzavřené, 

na  které  nemůže  respondent  volně  odpovídat,  pouze  zaškrtává  alternativní 

odpovědi, či polouzavřené s možností  dopsání vlastní  varianty.  Mezi další výhody 

dotazníku kromě již zmíněného jednoduššího zpracování patří např. nízké náklady, 

dostupnost na větší vzdálenosti (prostřednictvím internetu) či časovou prodlevu, kdy 
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má  dotazovaný  dostatek  času  na  rozmyšlení  odpovědí.  Nevýhodou  může  být 

zkreslení odpovědi z důsledku špatného pochopení otázky. 

Otázky pro rozhovor i pro dotazník jsem připravila stejné kvůli snadnějšímu a 

objektivnějšímu  srovnání  výsledků.  Velikost  vzorku  dotazovaných  jsem  nebyla 

schopná předvídat, doufala jsem, že získám alespoň 25 až 50 vyplněných dotazníků, 

které budou reprezentovat odpovídající skutečné potřeby uživatelů knihovny. Dobu 

konání průzkumu jsem zvolila  uprostřed semestru – přibližně od půlky dubna do 

půlky  května  2009  (letní  semestr  pro  ČVUT  trval  14  týdnů,  od  02.03.  do 

05.06.2009). Čas může také ovlivnit výsledky průzkumu. Volba metody průzkumu 

představuje  rozhodující  význam,  rozhodla  jsem  se  tedy  použít  kombinace  tří 

možností pro dosažení větší objektivity zjištěných údajů. 

3.3 Vlastní průzkum

3.3.1 Předvýzkum a vlastní výzkum

Před začátkem hlavního výzkumu je doporučováno provést předvýzkum, tzv. 

pilotáž, která je praktickým ověřením zvolených otázek na malém počtu respondentů 

po jehož provedení odstraňujeme chyby či zpřesňujeme postupy [Stöcklová, 2008]. 

V prvních pěti dotaznících, které mohu nyní označit jako pilotáž, jsem si ujasňovala, 

zda  nemám  v  kladených otázkách  nějaké  faktické  či  gramatické  chyby,  u  jedné 

otázky  jsem  doplnila  jsem  další  možnost  odpovědi  a  přidala  novou  otázku,  zda 

používají  studenti  cizojazyčnou literaturu.  Dalších 15 dotazníků  jsem použila  pro 

standardizované  rozhovory se studenty,  které jsem oslovila  převážně ve studovně 

nebo  před  knihovnou  FJFI,  kde  je  též  studijní  koutek  s několika  stoly  a 

židlemi.Výběr  respondentů  pro  rozhovor  byl  náhodný.  Díky místu,  kde  probíhal, 

jsem zjistila, že nejčastěji chodí do studovny studenti prvního ročníku, což je zřejmé 

i  z mého osobního pozorování  nebo z pozorování  paní  Ivany Pittnerové,  která  ve 

studovně pracuje. Dotazník byl vytvořen stejný pro všechny ročníky bakalářských, 

magisterských i  doktorských oborů. Dotazník  byl  sestaven s  ohledem na obvyklé 

metodologické  instrukce,  s ohledem na  jednoznačnost  dotazu,  relevance  otázek  a 

vyvarování  se  nesrozumitelných  otázek.  Použity  byly  nejčastěji  uzavřené  otázky 

s danými  odpověďmi,  dále  polootevřené  s možností  dopsání  vlastní  varianty  a 

minimum otevřených. 

Dotazník jsem připravila jak v papírové formě (vzor viz. příloha č. 1), který 

jsem použila pro formu dotazování bez možnosti výběru odpovědí a stejné otázky 
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jsem  použila  pro  zpracování  elektronického  dotazníku.  Na  začátku  byla  použita 

statistická  otázka,  týkající  se  typu  a  ročníku  studia,  která  měla  potvrdit,  jestli 

respondent je opravdu student FJFI, aby se vyloučila přítomnost studentů z jiných 

fakult ČVUT. Otázky demografického rázu byly zařazeny až na konec dokumentu. 

V hlavičce dotazníku byl uveden účel dotazníku, poděkování a instrukce k vyplnění. 

Mezi klady dotazníkového šetření patří  menší  náročnost při sběru dat,  jednodušší 

vyhodnocování  a přesnější srovnání.  Naopak nevýhody představuje neporozumění 

otázce a získání pouze povrchních výsledků. Také není zaručena identita osoby a 

skutečnost,  že  opravdu  splňuje  podmínku  pro  vyplnění  dotazníku,  tudíž,  že  je 

studentem FJFI.

Elektronický dotazník jsem měla na internetu vyvěšený od 29. 04. 2009 do 

27. 05. 2009, ale průběžným sledováním jsem zjistila, že převážná většina ze 108 

zúčastněných  respondentů,  vyplnila  dotazník  během prvního,  maximálně  druhého 

týdne. Bylo to způsobeno tím, že všichni potencionální respondenti se o průzkumu 

dozvěděli  prakticky  ve  stejnou  dobu,  kdy  jim  byla  rozeslána  hromadná  zpráva 

s žádostí  o vyplnění  a díky tomu,  že většina dnešních studentů má v rámci  svých 

možností skoro neustálý přístup k internetu (ať už pomocí počítače či přes mobilní 

telefon), ti, kteří se rozhodli, že dotazník vyplní, to nejspíš udělali hned jak zprávu 

s prosbou obdrželi. 

Na internetu jsem nalezla webovou službu Vyplňto.cz www.vyplnto.cz, která 

pomáhá  realizovat  internetové  průzkumy  a  umožňuje  zaregistrování  a  bezplatné 

vyvěšení jednoho dotazníku na internet. Z možností jsem použila neveřejnou formu, 

což  znamená,  že  dotazník  nebyl  z tohoto serveru přímo viditelný,  ale  respondent 

musel znát přesnou adresu. Tuto formu jsem zvolila, neboť jsem potřebovala testovat 

uzavřenou komunitu respondentů, tedy pouze studenty FJFI. Předpokládala jsem, že 

pokud bych rozeslala žádost o vyplnění dotazníku fakultní e-mailovou poštou (něco 

podobného  jako  uisk118),  vzhledem  k tomu,  že  studentům  chodí  hodně  mailů, 

málokdo by projevil zájem a dotazník by ze své iniciativy vyplnil. Proto jsem použila 

společenský  webový  systém  Facebook,  který  slouží  k tvorbě  sociálních  sítí,  ke 

komunikaci mezi uživateli a o kterém vím, že je v současnosti mezi lidmi a zvláště 

studenty velmi rozšířený.  Požádala jsem správce skupiny FJFI ČVUT v Praze, která 

měla  v té  době  (duben/květen  2009)  okolo  300  uživatelů,  jestli  by  rozeslal 

hromadnou zprávu mezi členy této skupiny s mojí prosbou o vyplnění dotazníku a 

s odkazem na něj. Zde se potvrdil můj odhad, že lidé tráví na těchto komunitních 
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serverech část svého volného času a jsou vstřícní. Dotazník mi touto cestou vyplnilo 

přes  100  respondentů,  tedy  studentů  FJFI.  V rámci  služby  vyplnto.cz,  bylo 

vyhodnocen i  seznam,  ze kterého je  patrné,  že  64,1 % respondentů bylo  na tuto 

adresu  přesměrováno  právě  z webové  stránky  www.facebook.com,  u  31.6% 

respondentů nelze přístupovou cestu zjistit a 3,8% si otevřelo přímo webové stránky 

www.vyplnto.cz.

Dotazník  měl  21  otázek,  4  z nich  byly  statistického  rázu  a  jeho  vyplnění 

zabralo  respondentům  průměrně  2,20  min.  Po  zadání  URL  adresy 

http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/zjistovani-informacnich-potreb-studentu-

fjfi/ se respondentům otevřela webová stránka s úvodními informacemi, které zněli 

takto:

Chtěla bych Vás požádat o pomoc na malém výzkumu informačních potřeb  
studentů FJFI ČVUT. Výsledky budou použity pro mou bakalářskou práci na téma: 
„Zjišťování  informačních  potřeb  studentů  Fakulty  jaderné  a  fyzikálně  inženýrské 
ČVUT a jejich zajištění“. Velice Vám děkuji za ochotu vyplnit tento dotazník a za  
čas, který s ním strávíte.

   Monika Manová, monika.manova@fjfi.cvut.cz
U každé otázky vyberte prosím jednu či více z možností.

Po  kliknutí  na  tlačítko  vyplnit  dotazník  se  zobrazil  dotazník  s možností 

rozvětvení otázek, které záleželo na respondentových odpovědích.

3.3.2 Pozorování
Pozorování  patří  mezi  základní  vědeckou  metodu  při  výzkumu.  Lze 

pozorovat  události  a  formulovat  o  nich  možné  ideje.  Na  rozdíl  od  běžného 

pozorování je vědecké pozorování činnost záměrná, čímž je myšleno, že je vytyčen 

cíl pozorování a jedná se o plánovité sledování jevu. Cílem pozorování jsou jevy a 

vztahy, které jsou identifikované a definované. [Bachrach, 1962]

Metody  pozorování  se  v  informačních  průzkumech  používá  zejména  při 

zjišťování  chování  uživatelů,  např.  jejich  stylu  práce,  využívání  informačních 

pramenů či pochopení informačních návyků. Ačkoli by pozorování jako takové mělo 

být  uvědomělé,  cílevědomé vnímání  skutečnosti  za  účelem získání  objektivních  a 

přesných skutečností, které by popřípadě byly posléze zaznamenávány, přiznávám se 

k použití volnějšího způsobu [Stöcklová, 2008]. 

Použila  jsem  metodu  pozorování  na  analýzu  chování  studentů,  kteří 

navštěvují knihovnu FJFI po celý školní rok. Pracuji ve studovně této knihovny již 

druhý rok převážně na doplnění otevírací doby v odpoledních hodinách, výjimečně i 
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dopoledne.  Měla jsem tedy dostatek  času na vlastní  průzkum.  Studovna je  hojně 

navštěvovaná již zrána po otevření v 8hod, především tedy v dopoledních hodinách a 

přes poledne. Odpoledne už je návštěvnost výrazně nižší a do 19h, kdy má otevřeno, 

je využívaná velmi zřídka. Je to především z důvodu organizace výuky na fakultě. 

Studenti  využívají  možnosti  klidného  prostředí  ve  studovně  v překlenutí  volného 

času mezi jednotlivými vyučovacími předměty.

Co se týče  aktivit  studentů ve studovně,  většina z nich se sem chodí učit, 

počítat  příklady,  ať už jednotlivě nebo ve skupinkách.  Studenti  jsou ohleduplní  a 

neruší se navzájem, i ve skupinkách se snaží mluvit potichu, např. telefonovat chodí 

mimo studovnu, takže je zde stále tiché a klidné prostředí. Velmi málo studentů zde 

využívá možnosti přístupu k informacím prostřednictvím odborných časopisů, které 

knihovna odebírá.  Naopak je zde hojně využívaná kopírka/tiskárna a tři  počítače, 

které  slouží  studentům převážně  k přístupu na internet.  Někteří  studenti  si  nosí  i 

vlastní notebooky, jsou zde přípojky do fakultní sítě nebo možnost signálu wi-fi, po 

zalogování do zabezpečené sítě.

V závislosti  na  denní  době,  mohu  říci,  že  v dopoledních  hodinách  chodí 

uživatelé  kvůli  vlastním studijním povinnostem,  učit  se,  psát  úkoly na jednotlivé 

předměty,  v době oběda si  rádi  půjčí  denní tisk nebo časopisy,  kterými  knihovna 

prezenčně  disponuje,  v odpoledních  hodinách  také  studují,  ale  aktivita  polevuje, 

takže je spíše využíván přístup k internetu nebo se zde scházejí skupinky přátel. Není 

to  však  nic,  co  by  se  dalo  považovat  za  neměnitelný  standart,  i  v odpoledních 

hodinách se zde někteří studenti učí nebo dohání své studijní povinnosti. Pokud bych 

chtěla být přesná, musím ještě dodat, že je zde rozdíl v chování studentů v závislosti 

v jakém školním období se studenti právě nacházejí. Zda je semestr a probíhá výuka 

a nebo mají studenti zkouškové období. Ve zkouškovém období návštěvnost studentů 

zpravidla  poklesne,  neboť  dochází  na  fakultu  především  v den  zkoušek  a  málo 

studentů se sem chodí pravidelně učit. Jsou to nejspíše ti, kteří bydlí na koleji, lépe se 

jim učí v klidném prostředí, o samotě nebo potřebují ke studiu dokumenty, ke kterým 

mají v knihovně prezenční přístup. Někteří studenti, ale je jich málo a spíše z vyššího 

stupně  studia  –  Mgr.,  Ph.D.,  využívají  možnosti  prezenčního  půjčení  starších 

absolventských  prací,  které  jsou  pouze  v papírové  podobě  a  nemají  k nim  tedy 

přístup  prostřednictvím  báze  vysokoškolských  kvalifikačních  prací  ČVUT 

zpřístupněných studentům v prostředí internetu.
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Shrnutím se dá říci, že vzhledem k tomu, že ve studovně je minimální počet 

svazků k absenčnímu půjčování, frekvence půjčování je zde oproti knihovně nízká. 

Pro studenty je výhodná možnost vrátit jakékoli půjčené dokumenty i ve studovně, 

protože knihovna = skriptárna zavírá v úterý a pátek už ve 12h, ostatní pracovní dny 

v 15:30h,  ale  studovna  je  od  pondělí  do  pátku  otevřena  do  19h.  Vhodné  je  zde 

uložení  jednoho výtisku od každého skripta,  které  knihovna FJFI vlastní,  protože 

pokud jsou všechny ostatní výtisky rozpůjčovány, mají studenti možnost vypůjčit si 

požadovaná skripta alespoň prezenčně a v případě potřeby si část přečíst, prohlídnout 

či okopírovat.

3.4 Výsledky průzkumu

V této kapitole bych ráda popsala výsledky mé práce získané prostřednictvím 

standardizovaných  rozhovorů  a  dotazníků.  Vzhledem  ke  stejným  otázkám  jsem 

získala, jak rozhovorů, tak z dotazníků, výsledky, které se od sebe zásadně nelišily. 

Mohou tedy být  vyhodnoceny společně.  Přikládám vyhodnocení  otázek,  jak byly 

chronologicky za sebou kladeny.

1. Jste student FJFI jakého typu studia?:

Rozhovorů se zúčastnilo 15 studentů a dotazník vyplnilo 108 osob. Celkový 

počet je tedy 123 respondentů v tomto složení.

64%

25%

11%

Bc.: 79 ( 64.23%) 

Mgr.: 30 (24.39%)

Ph.D.: 13 (10.57%)

Graf č. 1: Jste student FJFI jakého typu studia?

Pro vlastní statistické účely jsem použila další otázku, která se týkala ročníku 

studia, který respondent právě absolvuje.
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2. Kolikátý ročník? 
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Graf č. 2: Kolikátý ročník?

V dalších dvou otázkách jsem se zvlášť dotazovala respondentů, zda 

navštěvují knihovnu a studovnu. Použila sem toto rozdělení, protože knihovna je v 

jiných prostorách než studovna a navštěvováním knihovny nevzniká zároveň 

povinnost navštěvovat i studovnu či naopak.

3. Navštěvujete knihovnu FJFI Břehová?

79%

21%

ano: 97 ( 78,86%)

ne: 26 ( 21,14%)

Graf č. 3: Navštěvujete knihovnu FJFI Břehová?

- 36 -



4. Navštěvujete studovnu FJFI Břehová?

71%

29%

ano: 87 (70,73%)

ne: 36 (29,27%)

Graf č. 4: Navštěvujete studovnu FJFI Břehová? 

Zde se potvrdila má hypotéza, že převážná většina – skoro 80% je aktivním 

uživatelem fakultní  knihovny a používá její  služby k svému studiu. Bohužel jsem 

zapomněla vyfiltrovat následující otázku, která zjišťovala jak často chodí respondent 

do  knihovny,  tudíž  na  ní  odpovídali  všichni  respondenti.  Ale  je  možné  otázku 

interpretovat,  že  pokud  respondent  uvedl,  že  momentálně  do  knihovny  nechodí, 

chodil  do ní dříve,  což by odpovídalo počtu  odpovědí, které jsou početně stejně 

vysoké – 23 respondentů odpovědělo, že knihovnu nenavštěvuje a 36 respondentů 

uvedlo, že knihovnu navštěvuje málokdy, tj. 1x - 2x ročně a 4 respondenti uvedli, že 

knihovnu  nenavštívili.  Tyto  věci  spolu  mohou  úzce  souviset.  Je  zde  ovšem můj 

osobní názor, že ačkoli respondent uvedl, že knihovnu nenavštěvuje, mohlo zde dojít 

ke špatné interpretaci otázky. V rámci své praxe jsem se totiž mnohokrát setkala ve 

studovně se studenty, které když odkážu na knihovnu (např. pokud hledají dokument, 

který není uložen ve studovně, ale právě v knihovně) nevědí a ptají se kde je. Po 

mém vysvětlení pak zvolají: „Aha, takže mám jít do skriptárny!“. 

Pokud respondent uvedl, že navštěvuje studovnu, otevřela se mu další otázka, 

která  zjišťovala  preference,  které  respondenta  vedou  k její  návštěvě.  Pokud 

odpověděl záporně, dotazník se posunul na otázku č. 6, již zmiňovanou „Jak často 

chodíte do této knihovny?“.
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5. Za jakým účelem převážně navštěvujete studovnu?

52

40

40

37

25

0 10 20 30 40 50 60

1

kopie / tisk: 25 (20,32%)

překlenutí volného času mezi
výukou / kontaktní místo pro
setkání s přáteli: 37 (30,08%)

výpůjčka, vrácení knih, : 40
(35,52%)

možnost připojení na internet:
40 (35,52%)

klidné prostředí pro studium: 52
(42,28%)

Graf č. 5: Za jakým účelem převážně navštěvujete studovnu?

Tato  otázka  zjišťující  důvody vedoucí  k navštívení  studovny byla  povinná 

pouze pro ty, kteří kladně zodpověděli předchozí otázku, tudíž pro 87 respondentů. 

Každý mohl zaškrtnout tolik z nabízených možností, kolik pro něj bylo pravdivých.

Studenti mají možnost využít i místa před knihovnou, kde je několik stolů se 

židlemi  a  další  místa  jsou  ve  studovně.  V současné  době  se  bude  v blízké  době 

otvírat  druhé  atrium,  kde  bude  také  možnost  vlastního  studia,  bude  se  jednat  o 

místnost s připojením na internet.

Dříve  byla  v budově  FJFI  samoobslužná  kopírka,  ovšem  nevyužívala  se 

natolik, aby se vyplatil její provoz a po jejím zrušení už je v budově možné kopírovat 

a tisknout pouze ve studovně. Studentům to stačí, většina ji využívá spíše v krajní 

situaci tzv. „na poslední chvíli“, neboť většina studentů má možnost kopie a tisku 

doma, pokud pracují, tak v práci apod.
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6. Jak často chodíte do této knihovny?

35%

31%

16%

15% 3%

několikrát za semestr: 42 (34,15%)

málokdy, jen 1x - 2x ročně (na
začátku semestru, o zkouškovém):
38 (30,89%)

několikrát za měsíc: 20 (16,26%)

1x – 3x týdně: 19 (15,45%)

ještě nenavštívil/a: 4 (3,25%)

Graf č. 6: Jak často chodíte do této knihovny?

Podle mého názoru výsledky této otázky odpovídají realitě, kdy nejpočetnější 

skupina respondentů uvedla, že navštěvuje knihovnu několikrát za semestr (35%), na 

dalším místě  31% respondentů uvedlo navštěvování  knihovny málokdy,  1x-2x za 

semestr a další dvě podobně početné skupiny – 16% a 15% uvedly,  že navštěvují 

knihovnu buď několikrát za měsíc nebo 1x-3x týdně. 

7. Jste spokojeni s fondem knihovny?

54%
24%

15%
7%

spíše ano, většinou najdu, co
potřebuji: 67 (54,47%)

ano, vždy najdu, co potřebuji: 30
(24,39%)

nevím ,nevyužívám: 18 (14,63%)

spíše ne, málokdy najdu, co
potřebuji: 8 (6,50%)

Graf č. 7: Jste spokojeni s fondem knihovny?
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Z tohoto grafu můžeme soudit, že 78% respondentů, uživatelů knihovny, je 

spokojeno  s jejím  fondem,  a  to  je  pro  knihovnu  velmi  dobrý  výsledek  zjišťující 

zpětnou vazbu studentů.

8. Z jakých zdrojů studujete?

114
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85

56

33

31
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1

e-zdroje = elektronické databáze:
31 (25,20%)

e-books, e-časopisy: 33 (26,83%)

učebnice, odborné publikace: 56
(45,53%)

internet: 85 (69,10%)

vlastní poznámky, materiály od
vyučujících: 100 (81,30%)

skripta: 114 (92,68%)

Graf č. 8: Z jakých zdrojů studujete?

Tato otázka byla opět uzavřená v libovolným počtem vyplněných odpovědí. 

Ukázalo se, že další hypotéza předpokládající studium ze skript je pravdivá, kladně 

odpovědělo  100  ze  108  respondentů  čili  skoro  93%.  Další  v pořadí  je  další 

předpokládaná nejčastější odpověď, a to, že studenti používají vlastní poznámky a 

materiály od vyučujících. Hojně využívají i internet a učebnice a odborné publikace. 

Dostupné e-books a e-časopisy již méně a nejméně jsou využívány e-zdroje, kterými 

byly myšleny přístupné elektronické databáze.

9. Jaké cizojazyčné materiály používáte ke studiu?
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anglické: 88 (71,54%)

žádné: 29 (23,58%)

ostatní: 11 (8,94%)
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Graf č. 9: Jaké cizojazyčné materiálny používáte ke studiu?

Následuje  otázka  zjišťující  studentovy  preference  jazyku  dokumentů. 

Možnosti  „žádné  (pouze  české)“  využilo  23,58%  respondentů,  dle  mé  hypotézy 

odpovědělo nejvíce respondentů kladně na používání anglicky psaných dokumentů, 

neboť jsou v jejich oboru nositelem většiny mezinárodně známých informací. Zde je 

zřejmé, že tento jazyk je pro tento obor stěžejní a pro studenty je nutná jeho znalost. 

Je  důležité,  aby  se  orientovali  v oborové  terminologii  svého  oboru.  Většina 

respondentů využívá z cizojazyčných dokumentů hlavně ty v anglickém jazyce, do 

kolonky ostatní  jsem seskupila  další  zmíněné  jazyky.  Byl  zastoupen jazyk  ruský, 

francouzský,  německý  a  slovenský.  Tyto  zbylé  odpovědi  vykreslují  znalosti 

jednotlivých  studentů,  což  je  jejich  výhodou.  Je  dobře,  že  knihovna  anglické 

dokumenty nakupuje, protože tento graf svědčí o tom, že jsou využívány.

10. Používáte katalog knihoven ČVUT?

51%

49%
ano: 61 (49,59%)

ne: 62 (50,41%)

Graf č.10: Používáte katalog knihoven ČVUT?

Odpovědi  nejspíše  opět  závisí  na  již  zmíněné  otázce,  zda  respondenti 

navštěvují  knihovnu,  kdy 26 respondentů uvedlo ne a  36 respondentů uvedlo,  že 

nenavštěvují  studovnu.  Samozřejmě  existují  studenti,  kteří  například  dostanou 

seznam dané literatury k předmětu a jdou rovnou do knihovny se ptát, zda a které 

dokumenty jsou pro ně dostupné, bez předchozího ověření v katalogu. 
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11. Umíte / víte jak s katalogem pracovat?

93%

7%

ano: 57 (93,44%)

ne: 4 (6,56%)

Graf č.11: Umíte/ víte jak s katalogem pracovat?

Na následující  otázku  Umíte  /  víte  jak  s  katalogem  pracovat? odpovídali 

pouze respondenti, kteří uvedli ano u otázky, zda katalog používají.

12. Vyhovuje vám otevírací doba knihovny FJFI?

85%

15%

ano: 104 (84,55%)

ne: 19 (15,45%)

Graf č.12: Vyhovuje vám otevírací doba knihovny FJFI?
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13. Vyhovuje vám otevírací doba studovny FJFI?

90%

10%

ano: 111 (90,24%)

ne: 12 (9,76%)

Graf č.13: Vyhovuje vám otevírací doba studovny FJFI?

Tyto  dvě  otázky  pátrající  po  spokojenosti  uživatelů  s otvírací  dobou  jak 

knihovny, tak studovny, měly za úkol zjistit, zda současný stav je vyhovující a dle 

mého názoru potvrdily, že ano a že není nutné otevírací dobu měnit či přizpůsobovat 

odlišným potřebám uživatelů.

14. Potřebujete ke studiu navštěvovat ještě i jiné knihovny?

61%

39%

ne: 75 (61%)

ano: 48 (39%)

Graf č.14: Potřebujete ke studiu navštěvovat ještě i jiné knihovny?

Před začátkem průzkumu jsem formulovala vlastní hypotézu, která zněla, že 

studenti  nenavštěvují  z důvodu  studia  jiné  knihovny.  Tento  výsledek,  ale  mou 

hypotézu  spíše  vyvrátil,  neboť  39%  respondentů  uvádějících  potřebu  i  jiných 
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knihoven není nezanedbatelné číslo. Pokusila jsem se tedy zjistit, kteří studenti na 

tuto otázku odpověděli  kladně a  vykazují  tak potřebu navštěvovat  jiné knihovny. 

Procentově je to polovina ze zúčastněných respondentů magisterského (15 ze 30) i 

polovina z doktorského typu studia (6 ze 7) a 30% studentů bakalářského stupně (23 

z 79). Doplňující otázka pro ty, co uvedli ano, upřesňovala, jaké z knihoven to jsou.

15. Pokud ano, jaké?

20

19

18

10

0 5 10 15 20

1

ostatní knihovny ČVUT: 10
(20,82%)

Státní technická knihovna: 19
(39,58%)

Národní knihovna: 19 (39,58%)

jiné: 20 (41,66%)

Graf č.15: Pokud ano, jaké?

Další otázku jsem rozdělila na tři podotázky, které měly za úkol zjistit, zda 

studenti využívají možností, které jim zdarma poskytuje ČVUT.

16. Využíváte: a) předplacené e-zdroje, které vám poskytuje ČVUT?

76%

24%

ne: 93 (75,61%)

ano: 29 (24,39%)

- 44 -



Graf č.16: Využíváte: a) předplacené e-zdroje, které vám poskytuje ČVUT?

Tato odpověď opět potvrdila  mou hypotézu,  že elektronické zdroje nejsou 

využívané  velkým  počtem  studentů  a  jsou  zde  velké  rezervy  v informovanosti 

uživatelů  o jejich  existenci  či  obsahu,  v  orientaci  v e-zdrojích a  v možnostech  je 

využívat.

17. Využíváte: b) volně dostupné zdroje – normy, patenty, slovníky…?

50%50%

ano: 62 (50,40%)

ne: 61 (49,60%)

Graf č.17: Využíváte: b) volně dostupné zdroje – normy, patenty, slovníky…?

18. Využíváte c) databázi vysokoškolských kvalifikačních prací ČVUT?

96%

4%

ne: 118 (95,93%)

ano: 5 (4,07%)

Graf č.18: Využíváte: c) databázi vysokoškolských kvalifikačních prací ČVUT?

Tato  databáze  obsahuje  v současnosti  pouze  bibliografické  záznamy 

absolventských prací a slouží tak spíše k orientaci v oborovém zkoumání. Studenti 
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tak mohou zjistit, kdo na jakém tématu pracoval a slouží i k orientaci v oboru pro 

vlastní práce, aby nezkoumali duplicitně již řešenou věc. V tomto roce by se mělo 

postupně  zavádět uložení dat včetně plných textů prací. Potom vznikne otázka, do 

jaké míry je vhodné plnotextové práce uveřejňovat, aby nedocházelo k plagiarismu.

19. Používáte EDD (elektronické dodávání dokumentů)?

49%

39%

12%

neznám: 59 (47,97%)

ne: 49 (39,84%)

ano: 15 (12,19%)

Graf č.19: Používáte EDD (elektronické dodávání dokumentů)?

Pokud  budeme  brát  tento  výzkum  za  objektivní,  tak  se  opět  potvrdila 

hypotéza o malé informovanosti uživatelů o této službě i o jejím malém využití. Je 

zde ovšem i možnost, že pro studenty není EDD uživatelsky důležité, a že si dokáží 

relevantní informace nalézt jinde.

20. Pohlaví:

80%

20%

muž: 99 (80,49%)

žena: 24 (19,51%)
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Graf č.20: Pohlaví

Na konec průzkumu jsem přidala dvě poslední statistické otázky dotazující se 

na pohlaví a věk respondentů. I přesto, že na fakultě FJFI jsou obory technické a 

vědecké,  najde se  tu  překvapivě  velký počet  respondentů ženského pohlaví,  20% 

studentek není málo.  Otázka ptající  se na věk,  byla  přidána spíše pro zajímavost, 

nemá žádnou výpovědní hodnotu.

21. Věk:

Věkový  rozptyl  zúčastněných  studentů  odpovídá  věku  studentů  vysokých 

škol.  Respondenti  odpovídali  ve věkovém rozmezí  19-30 let,  nejvíce respondentů 

patří do věkové kategorie 20-24 let (80%).
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4 ZÁVĚR

Tato bakalářská práce zpracovává zjišťování a popis informačních problémů 

studentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, jaký mají přístup k informacím, jak 

s nimi umějí pracovat a jakou roli v této problematice hraje fakultní knihovna.

V rámci  průzkumu se potvrdila  většina hypotéz,  které jsem před začátkem 

stanovila. Ze sedmi stanovených byla pouze jedna vyvrácena. Z výzkumu vyplývá, 

že návštěvnost knihovny je vysoká a studenti čerpají informace ke studiu především 

jejím  prostřednictvím.  Pro  studenty  je  určitě  výhodný  fakt,  že  knihovna  sídlí 

v budově fakulty, nemusí tedy nikam zdlouhavě dojíždět a přitom mají informace na 

dosah ruky. Spokojeni jsou i s otevírací dobou. Jak s otevírací dobou knihovny, tak 

oddělené  části  studovny,  kterou  mohou  v rámci  studia  využívat  během  celého 

pracovního dne, kromě pátku, kdy je otevírací doba zkrácena. Dobrou zpětnou vazbu 

vykazují  výsledky otázky dotazující  se  na  fond knihovny,  kdy 78% respondentů 

zvolilo kladnou odpověď na spokojenost se složením jejího fondu. Velmi využívané 

jsou anglicky psané dokumenty, ke kterým mají studenti díky knihovně přístup. Jsou 

nutné pro jejich studium, a proto je dobré, že je knihovna vlastní.

Průzkumem  informačních  potřeb  studentů  bohužel  nebylo  zjištěno,  co 

studenti  postrádají  ve  fakultní  knihovně,  a  pro  které  dokumenty  chodí  do  Státní 

technické knihovny – STK (v době konání průzkumu se knihovna takto jmenovala, 

název  na Národní  technickou knihovnu -  NTK změnila  oficiálně  až k 1.7.2009). 

Z odpovědí  na  otázku,  zda  studenti  používají  vysokoškolskou  databázi 

absolventských  prací  na ČVUT,  vychází,  že  většina  studentů  ji  nezná.  Je  to  sice 

novinka a obsahuje prozatím pouze bibliografické záznamy absolventských prací, ale 

možná  by  si  tato  databáze  zasloužila  více  propagace.  Dříve  napsané  práce  jsou 

dostupné  prezenčně  v tištěné  formě,  ale  předpokládá  se  co  nejdříve  zpřístupnění 

plnotextových dokumentů v této databázi. Nabízí se ovšem otázka, zda to takto není 

lepší,  když  studenti  nepoužívají  již  napsané  práce.  Možná  by  potom  zbytečně 

přebírali a opisovali myšlenky svých kolegů.

Mezi  základní  zjištěné  nedostatky  knihovny patří  její  nepatrná  propagace. 

Chybí označení přítomnosti knihovny či směrové tabule u vchodu do fakulty a pouze 

nevelké  cedule  visí  až  na  jednotlivých  dveří  do  knihovny  a  studovny.  Obsahují 

jméno pracovnice  obsluhující  daný úsek a  otevírací  dobu. Vždyť  kdy se studenti 

dozvědí o její existenci? Od starších spolužáků či od vyučujících, kteří jim doporučí 
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vypůjčení skript či jiných dokumentů v knihovně? Možná by bylo vhodné, aby se 

všichni  čerstvě  přijatí  studenti  prvních  ročníků  dozvěděli  nejenom  o  existenci 

fakultní knihovny, ale i o všech jejích službách organizovaně, například ve výukové 

lekci od pracovníků knihovny. 

Je patrné, že neprobíhají výukové kurzy pro studenty a bylo by vhodné, aby 

se  v rámci  úvodu  do  studia  prvních  ročníků  zavedli  kurzy  seznamující  studenty 

s fungováním a možnostmi knihovny, jejími službami či práci s databázemi. Studenti 

nejsou  dostatečně  seznámeni  s moderními  technologiemi  a  pak  málo  využívají 

dostupné elektronické zdroje, které jim ČVUT poskytuje. Velmi malý počet studentů 

také využívá odborné časopisy odebírané knihovnou, což je velká škoda, když už jim 

zde jsou zdarma poskytovány.

Plánovaná  koncepce  spojující  všechny  dílčí  knihovny  ČVUT  nepatří  dle 

mého  názoru  mezi  nejvíce  zdařilé,  neboť  je  zde  možnost,  že  bude  ohroženo 

fungování  fakultních  knihoven,  mezi  nimi  i  knihovna  FJFI.  Ústřední  knihovna 

ČVUT,  která  bude  sídlit  v Dejvicích,  nebude  mít  dostatečný  přehled  o  fondu 

knihovny,  o  jejím  fungování,  o  potřebách  a  výpůjčkách  studentů  a  podobných 

záležitostech.  Bude  tedy  těžší  řídit  akviziční  politiku.  Bude  také  chybět  přímý 

vedoucí  jednotlivých  knihoven,  jako  tomu  bylo  doposud,  protože  vedoucí 

s polovičním  úvazkem  nezvládá  dostatečně  řídit  chod  knihovny.  Doufejme,  že 

akvizice přesto, že bude řízena centrálně,  bude fungovat stejně dobře jako dosud.

Ve studovně, kde je volný výběr, je nevýhodou řazení podle signatur a podle 

formátu.  Je  dobré,  že  další  knihovní  jednotky  jednoho  titulu  se  vřazují  k sobě, 

vhodnější by ale bylo celkové řazení podle obsahu.

Analýza také ukázala, že pro studenty je k dispozici málo počítačů. Tento fakt 

by měla vyřešit nová počítačová studovna, která vznikla zastřešením druhého dvora 

fakulty (z prvního dvora je studovna knihovny). Je již zkolaudována a její otevření se 

plánuje  zároveň se  začátkem nového školního  roku.  Bude tam dostatek  osobních 

počítačů  i  možnost  připojení  vlastního  notebooku  do  místní  sítě  či  připojení 

k bezdrátové síti Wi-fi.

Nepodařilo  se  zjistit,  zda  studenti  nevyužívají  přístup  k předplaceným 

elektronickým zdrojům,  které  jim zdarma  poskytuje  ČVUT,  proto,  že  je  neznají, 

neumějí  s nimi  pracovat,  nemají  o  ně  zájem či  nemají  potřebu je  využívat.  Tato 

otázka  by  vystačila  na  samostatný  rozsáhlý  průzkum a  to  bohužel  zatím  nebylo 
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v mých  silách  uskutečnit.  Kladla  jsem si  za  cíl  popsat  obecně  vliv  informačních 

potřeb studentů FJFI na fungování fakultní knihovny a naopak.

Zhodnotíme-li  na závěr  stručně výsledky práce,  dojdeme k poznatku,  že  i 

přesto,  že  knihovna na  Fakultě  jaderné  a  fyzikálně  inženýrské  nemá dostatečnou 

propagaci  svých  služeb  a  nesnaží  se  za  každou  cenu  získávat  nové  uživatele,  ti 

stávající jsou s jejím fungováním i složením fondu a služeb spokojeni a ti noví si k ní 

určitě cestu najdou. Ať už dobrovolně a nebo v rámci svých studijních informačních 

potřeb  a  zájmů.  Doufejme,  že  v blízké  době  ji  čeká  pozitivní  posun  v důsledku 

sloučení  do knihovní  sítě  dílčích  knihoven pod správu Ústřední  knihovny ČVUT 

anebo si alespoň udrží tak dobrou úroveň jako má doposud.
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Příloha č. 1 - Ukázka dotazníku vyplněného respondentem v rámci 

pilotáže
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Příloha č. 2 – Otázky pro standardizovaný rozhovor

1) Jste student FJFI jakého typu studia?: Bc. / Mgr. / Ph.D.
     Kolikátý ročník? ..................................
2) Navštěvujete: a) knihovnu FJFI Břehová?                                                ano / ne
                             b) studovnu FJFI?                                                               ano / ne 
3) Jak často chodíte do této knihovny?

a) 1x – 3x týdně
b) několikrát za měsíc 
c) několikrát za semestr
d) málokdy, jen 1x - 2x ročně (na začátku semestru, o zkouškovém) 
e) ještě nenavštívil/a

4) Jste spokojeni s fondem knihovny?
a) ano, vždy najdu, co potřebuji
b) spíše ano, většinou najdu, co potřebuji
c) spíše ne, málokdy najdu, co potřebuji
d) ne
e) nevím / nevyužívám

5) Z jakých zdrojů studujete?
a) skripta
b) vlastní poznámky, materiály od vyučujících
c) učebnice, odborné publikace
d) e-books, e-časopisy
e) e-zdroje – elektronické databáze
f) internet

6) Jaké cizojazyčné materiály používáte ke studiu?
a) žádné, pouze české 
b) anglické 
c) německé 
d) jiné - ……………………................................

7) Používáte katalog knihoven ČVUT?                                                          ano / ne
     Pokud ano:   Umíte / víte jak s katalogem pracovat?                                    ano / ne
8) Vyhovuje vám otevírací doba: a) knihovny FJFI?                                   ano / ne
                                                         b) studovny FJFI?                                   ano / ne
9) Za jakým účelem převážně navštěvujete studovnu:

a) výpůjčka, vrácení knih, prodloužení
b) klidné prostředí pro studium
c) možnost připojení na internet
d) kopie / tisk
e) překlenutí volného času mezi výukou / kontaktní místo pro setkání s přáteli

10) Potřebujete ke studiu navštěvovat ještě i jiné knihovny?                      ano / ne
      Pokud ano, jaké?: a) Státní technická knihovna

b) ostatní knihovny ČVUT – popř. jaké? …...……...……….…
c) Národní knihovna 
d) jiné – jaké?..............................................................................

11) Využíváte: a) předplacené e-zdroje, které vám poskytuje ČVUT?       ano / ne
  b) volně dostupné zdroje – normy, patenty, slovníky…?    ano / ne
  c) databázi vysokoškolských kvalifikačních prací ČVUT? ano / ne 

12) Používáte EDD (elektronické dodávání dokumentů)?            ano / ne / neznám
13) Pohlaví: muž / žena Věk: ........................................................
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Příloha č. 3 – Ukázka webové stránky s elektronickým dotazníkem

Ukázky úvodní stránky a začátku elektronického dotazníku (zdroj: http://zjistovani-

informacnich-potreb-studentu-fjfi.vyplnto.cz/, staženo 16. 5. 2009)
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Příloha č. 4 – Knihovní a výpůjční řád Ústřední knihovny Fakulty  
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