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Abstrakt
Diplomová práce podává přehled o aktuálním stavu referenčních služeb ve 
vybraných pražských vysokoškolských knihovnách. V úvodní kapitole je stručně 
vysvětlena definice pojmu „referenční služba“ a nastíněn vývoj referenčních 
služeb ve světě i u nás. Obsahem druhé kapitoly je rozdělení referenčních služeb 
podle knihoven, dále podle dotazů a činností, jsou popsány virtuální referenční 
služby, práce referenčního pracovníka a příruční fond. Třetí kapitola se zabývá 
národní službou „Ptejte se knihovny“ a jejím fungováním. Nejrozsáhlejší čtvrtá 
kapitola zahrnuje výsledky analýzy současného stavu referenčních a virtuálních 
referenčních služeb čtyř vysokoškolských knihoven v Praze – Knihovny 
Evangelické teologické fakulty UK (http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html), 
Knihovny společenských věd T.G. Masaryka v Jinonických UK 
(http://knihovna.jinonice.cuni.cz/), Knihovny Vysoké školy ekonomické Žižkov 
(http://ciks.vse.cz/), Centra knihovnických služeb Vysoké školy finanční a správní 
v Praze (http://www.vsfs.cz/?id=1024). V závěrečné části je shrnutí 
a vyhodnocení zjištěných informací.
Klíčová slova
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Předmluva

Téma diplomové práce s názvem Současný stav a trendy referenčních služeb 

a virtuálních referenčních služeb vysokoškolských knihoven se zaměřením na 

region Praha bylo vypsáno v rámci Ústavu informačních studií Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy. Výběr tohoto tématu byl ovlivněn faktem, že studuji 

obor Informační studia a knihovnictví s knihovnickým zaměřením. Referenční 

služby jsou nedílnou součástí knihovnické práce a zajímal mne současný stav 

a vývoj této služby. 

Cílem mé diplomové práce je rozbor a zhodnocení aktuálního stavu a trendů 

a virtuálních referenčních služeb poskytovaných ve vybraných vysokoškolských 

knihovnách v Praze. 

Při zpracovávání podkladů a potřebných zdrojů souvisejících s vyhotovením této 

práce jsem se zaměřila na základní terminologii a principy provozování 

referenčních služeb. Zvláštní pozornost bylo nutné věnovat informačním zdrojům, 

které se týkají národního projektu „Ptejte se knihovny“. Mezi vybrané 

a analyzované pražské vysokoškolské knihovny jsem zařadila Knihovnu 

Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Knihovnu společenských věd 

T.G. Masaryka v Jinonických Univerzity Karlovy v Praze, Knihovnu Vysoké 

školy ekonomické Žižkov a Centrum knihovnických služeb Vysoké školy 

finanční a správní v Praze. Tyto knihovny byly vybrány z důvodu, že se aktivně 

podílejí na zmiňované službě „Ptejte se knihovny“ a do určité míry také provozují 

virtuální referenční služby.

Potřebné informace o stavu referenčních služeb ve zvolených knihovnách jsem 

získávala při osobních setkáních s odpovědnými pracovníky těchto institucí 

a údaji dostupnými na oficiálních webových stránkách knihoven. 

Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je věnována 

teoretické oblasti referenčních a virtuálních referenčních služeb a je tam také 

zmiňována služba „Ptejte se knihovny“. Druhá část práce je zaměřena na výše 

uvedené vysokoškolské knihovny, které jsou rozebírány nejen z pohledu 

referenčních služeb, ale je také uváděno související personální zabezpečení, 

pořádání kurzů a školení knihovnou a praktická spolupráce knihovny v projektu 

„Ptejte se knihovny“. 
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Text je rozdělen do 5 kapitol. Rozsah práce je 86 stran včetně obrázků. Bylo 

použito 78 zdrojů.

Při citování informačních zdrojů jsem vycházela z mezinárodních norem 

ISO 690 a ISO 690-2, v textu používám citování pomocí prvního údaje záznamu 

a data vydání, stanoveného normou ČSN ISO 690.

Mé poděkování patří PhDr. Evě Bratkové, která mi během konzultací poskytla 

cenné rady a instrukce ohledně struktury i obsahu této práce.
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1. Úvod

Knihovny plní řadu významných funkcí a jejich hlavním posláním je poskytování 

služeb veřejnosti. Mezi tyto funkce patří získávání dokumentů, jejich 

zpracovávání, třídění, uchovávání a zpřístupňování. Referenční služby umožňují 

využití dokumentů. Právě z využívání informačních zdrojů vychází celá oblast 

referenčních služeb (dále RS). 

Definice RS z České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy 

(TDKIV), jejímž autorem je Jan Švejda zní, že se jedná o informační služby, 

jejichž hlavním cílem je poskytování informací o informačních zdrojích nebo 

jiných pramenech informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku 

konkrétního uživatele.

Z pohledu knihovníka je možné použít citát z roku 1891 Williama B. Childa 

referenčního pracovníka knihovny Kolumbijské univerzity v New Yorku, který 

definoval referenční práci jako „pomoc čtenáři při seznamování se 

s komplikovaným katalogem, odpovídání otázek, ve zkratce, dělání všeho co je 

v jeho silách, aby umožnil přístup ke zdrojům knihovny, za kterou je 

zodpovědný“. Autor citátu nemohl ve své době tušit současné technické 

vymoženosti, ale formulování definice tak, jak je zde, umožňuje využití 

i současnosti [RETTIG, 1991].

V určité formě RS existovaly od starověku jako pomoc knihoven čtenářům při 

využívání jejích služeb. Termín referenční služby se poprvé objevil v časopise 

Library Journal v roce 1876 a jednalo se o příspěvek, jehož autorem byl Samuel 

Green z Veřejné knihovny ve Worcesteru [KOŽUCHOVÁ, 2003b].

Organizované RS jsou především světovým příspěvkem amerického knihovnictví. 

První formálně zorganizované oddělení RS se datuje od roku 1876, kdy Melvil 

Dewey zavedl novou koncepci pomoci čtenářům na Kolumbijské univerzitě 

v New Yorku. Později se přidaly knihovny - Veřejná knihovna New Yorku 

a Cornellova univerzita v Ithace. RS se počaly objevovat také ve veřejných 

knihovnách a později, převážně mezi světovými válkami, také v odborných 

knihovnách. Ačkoli některé univerzitní knihovny měly zvláštní referenční 

oddělení již v prvních čtyřiceti letech 20. století, několik univerzit otevřelo tato 

oddělení až po druhé světové válce [BOROVANSKY, 2003].
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V současné době existuje dokonce v rámci Americké knihovnické asociace 

(American Library Association, ALA) samostatná divize, která nese označení 

Asociace referenčních a uživatelských služeb (Reference and User Services 

Association, RUSA) [KOŽUCHOVÁ, 2003b].

90. léta 20. století přinesla dynamický rozvoj RS, a to především díky zvýšení 

množství informací a zdrojů, zvláště elektronických. Uživatelé mají stále větší 

problém se zorientovat ve světě informací, které se vyskytují v různých zdrojích 

a mnohdy nadbytečně. Vyhledávají proto informační specialisty, kteří jsou nejen 

z řad knihovníků, ale zaměstnávají je také komerční společnosti. Referenční 

centra je možno nalézt také při velkých či středních podnicích a některých státních 

institucích.

Až do poloviny 90. let byly referenční služby poskytovány na základě osobní 

návštěvy, telefonického dotazu či písemné žádosti. Postupem času se však začínají 

prosazovat nové moderní technologie a nové formy komunikace. Do knihoven 

začíná pronikat internet a prostřednictvím něj e-mailová pošta. Lidé oceňují jeho 

velké výhodu – rychlost. Prostřednictvím e-mailu lze doručit dotaz i odpověď 

během několika minut. V současné době se stále více rozvíjejí ještě další formy 

komunikace pomocí systémů okamžitých zpráv [KRČÁL, 2003].

Mezi systémy okamžitých zpráv je možné zařadit pro příklad ICQ1, Meebo2, 

MySpace3, Facebook chat4. Tyto systémy nesou anglické označení „instant 

messaging“ (dále označení IM). Výhodou je opět zmiňovaná rychlost 

komunikace, zprávy se odesílají v reálném čase [HOLÍK, 2007]. RS využívající 

možností těchto systémů okamžitých zpráv nesou označení virtuální referenční 

služby.

Referenční práce je komplexní interakce mezi uživatelem a referenčním 

pracovníkem s využitím informačních zdrojů. Tento proces zahrnuje nejen 

identifikování a manipulaci s bibliografickým aparátem, ale také psychologické 

a sociologické prvky a prostředí, ve kterém se odehrává.

                                               
1 angl. zkr. I Seek You (já tě hledám), software pro systém okamžitých zpráv. Software umožňuje   

posílání textových zpráv, offline posílání zpráv, chatování mezi více uživateli aj.
2 online aplikace pro systém okamžitých zpráv
3 společenský server, který má svůj systém okamžitých zpráv MySpaceIM
4 Jedna z částí společenského webového systému Facebook, která slouží ke komunikaci mezi 

uživateli.
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Snahou většiny knihoven je, ať ve světě nebo v České republice, kvalitně 

poskytovat své služby. A referenční služby by neměly být výjimkou. V malých 

knihovnách může RS zajišťovat jeden knihovník a ve velkých univerzitních 

knihovnách lze zřídit celé oddělení referenčních služeb [BOROVANSKY, 1993].

Seznámení návštěvníků (uživatelů) s chodem knihovny a jejími službami může 

pravidelně probíhat formou přednášek. Dále elektronické a zvláště počítačové 

vybavení je nezbytné, aby knihovny mohly plně zajišťovat RS. Důvodem je, že 

knihovní katalog ve své dnešní podobě neexistuje zdaleka jen v papírové formě, 

ale je nahrazen formou elektronickou a je stále běžnější, že fungují online 

katalogy. Připojení knihoven do sítě internet vyžaduje nutně ochranu jejího 

virtuálního prostředí a je samozřejmostí, že musí být dostatečně zajištěna 

bezpečností pravidla.
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2. Referenční služby

Mnohá komerční odvětví plně využívají výhod stále se rozvíjejícího digitálního 

prostředí, které nabízí síť internet. A knihovny, pokud chtějí efektivně a rychle 

uplatňovat své nabízené služby, by neměly zůstat pozadu.

Důvody pro existenci a rozšíření RS v digitálním prostředí je zřejmé. Dostupnost 

a globalizace internetu změnily způsob komunikace a tím umožnily přístup 

k informacím z kteréhokoli místa, kterému uživatel dává přednost. Stále více lidí 

hledá informace online, ale zároveň s tím roste množství webových stránek 

a informací, ve kterých se uživatel sám nemusí dobře orientovat. A právě zde 

knihovna může rozšířit své služby a přenést je na web a kooperativně poskytovat 

uživatelům.

Ukazuje se, že počet referenčních transakcí na webu stále stoupá. Knihovny dnes 

mají do svých webových stránek zakomponované různé odkazy pro vedení tzv. 

referenčních rozhovorů. Web umožňuje poskytovat RS 24 hodin denně, 7 dnů 

v týdnu. Určitá omezení souvisí se schopností knihovny poskytovat RS tímto 

způsobem [KOŽUCHOVÁ, 2004].

2.1. Rozdělení referenčních služeb podle knihoven

Na referenční služby lze nahlížet z pohledu jednotlivých typů knihoven, v jakém 

rozsahu služby poskytují, tj. RS minimální, střední a maximální.

Minimální služby jsou nejčastěji spojovány s veřejnými knihovnami. Minimální 

úroveň asistence uživateli spočívá v nasměrování uživatele ke zdroji informace. 

Referenční knihovník obvykle nesleduje, zda nalezená informace je správná.

Univerzitní knihovny zpravidla poskytují střední typ služeb. Tento typ je nejvíce 

spojen s pomocí studentům při využívání knihovny. Zahrnuje přednášku 

knihovníka, ve které seznámí studenty s chodem knihovny a jejími pravidly, 

vysvětlí využívání knihovního katalogu a přiblíží knihovní fond, další 

bibliografické zdroje včetně možností využívat nabízené informační zdroje.

Maximální služby si kladou za cíl poskytovat především odborné knihovny 

průmyslových a výzkumných organizací. I v rámci univerzitního prostředí se lze 

setkat s maximální úrovní RS, ale jsou zaměřeny především pro profesory, 

pracovníky výzkumu a postgraduální studenty. Knihovník nejen pomáhá uživateli 
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s vyhledáváním informací, ale zodpovídá za jejich správnost, navrhuje alternativní 

zdroje a stává se partnerem uživatele v informačním průmyslu. Pro tento druh 

referenční aktivity je nezbytné, aby knihovník byl dobře připraven jak formálním, 

tak vlastním studiem [BOROVANSKY, 1993].

2.2. Rozdělení referenčních dotazů a činností

Podle V. Borovanského je možné referenční dotazy rozdělit do dvou obecnějších 

typů:

a) Uživatel se ptá na informační zdroj. Zajímá ho, zda knihovna má určitý 

dokument. Pro identifikaci dokumentu slouží jeho název, autor či zdroj. 

V tomto případě knihovník nasměruje uživatele do katalogu knihovny.

b) Uživatel vyžaduje informaci, o které předem neví, v jakém typu zdroje by 

se mohla najít. V tomto okamžiku je nutné, aby došlo ke komunikaci 

knihovník-uživatel a požadovaná informace byla správně nalezena. 

Podle obtížnosti lze referenční dotazy dělit do čtyř skupin:

1. Dotazy, které se týkají knihovny, jejího chodu, katalogu, fondu apod. Tyto 

dotazy se dají zpravidla zodpovědět co nejrychleji a podle obsahu se 

mohou předat jednotlivým oddělením, kam spadají.

2. Jednoduché referenční dotazy, které jsou zpravidla faktografického 

charakteru. Zde je nutné identifikovat tematickou oblast, do které dotaz 

patří.

3. Dotazy vyžadující vyhledávání v informačních zdrojích.

4. Dotazy výzkumného charakteru. Ty slouží především pro experty 

z různých oborů. 

Otázky tohoto typu se obvykle vyskytují jen v univerzitních, odborných 

a vědeckých knihovnách. Časově mohou být velmi náročné, předpokládají nejen 

solidní znalost oboru knihovníkem, ale také často dlouhou zkušenost ve 

vyhledávání informací tradičními ale i moderními metodami 

[BOROVANSKY, 1993 ; HRDLIČKA, 2005].

Tyto jednotlivé dotazy se mohou označit jako konzultační, faktografické, 

bibliografické a rešeršní, jak uvádí Darina Kožuchová [KOŽUCHOVÁ, 2003a].
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Z pohledu virtuálních RS existuje dělení referenčních činností na asynchronní 

virtuální reference a synchronní virtuální reference. Dotazy i jejich odpovědi jsou 

zasílány elektronicky prostřednictvím internetu a jsou vypracovávány knihovnami 

samostatně, nebo v rámci kolaborativních projektů.

asynchronní virtuální reference – vyznačují se tím, že otázka a odpověď 

následují ve stejném čase. Sem je možné zařadit např. e-mail, ale také 

elektronický formulář dostupný přes webové stránky knihovny. Knihovník 

odpovídá podle časových možností, přítomnosti na pracovišti, apod.

synchronní virtuální reference – umožňují komunikaci knihovníka 

a dotazovatele ve stejném – reálném čase. Pro tyto reference se vžilo, jak bylo 

zmíněno výše, anglické označení instant messaging [KOŽUCHOVÁ, 2004].

Výhodou IM je, že zpráva se doručí během několika milisekund a výrazně tak 

zrychluje komunikaci. Dále umožňuje snadnou spolupráci mezi více lidmi. Na 

rozdíl od e-mailové komunikace, či telefonního hovoru uživatel i knihovník ví, 

zda je druhá strana k dispozici. Většina IM systémů umožňuje nastavit tzv. away 

message, tedy zprávu, podle které lze zjistit, zda je uživatel přítomen přímo 

u svého počítače. Na druhou stranu není uživatel nucen, aby na zprávy reagoval 

ihned. Tímto způsobem se IM komunikace stává méně vyrušující, než třeba 

telefon a to je částečný důvod, proč je tento způsob komunikace stále více oblíben 

[HOLÍK, 2007].

Virtuální reference mohou být zpracovávány samostatně tou knihovnou, kterou 

uživatel osloví. Ale je také způsob zodpovídání dotazů ve spolupráci více 

knihoven. Virtuální reference proto mohou být děleny na lokální virtuální 

reference a kolaborativní virtuální reference.

lokální virtuální reference – tyto reference zajišťuje každá knihovna 

individuálně bez pomoci s jinými institucemi. Pro využívání k zodpovídání otázek 

využívají e-mailovou poštu, případně postupem času pořizují software pro 

virtuální reference. Tyto reference mají ovšem určité nevýhody, jako je omezená 

provozní doba a pomalejší růst znalostí báze.

kolaborativní virtuální reference – je typ referenčních služeb, kde jsou zahrnuty 

projekty, koordinované státními knihovnami a mohou se jich účastnit knihovny 



15

veřejné, akademické, ale také školní či odborné. Základem může být vytvoření 

společné sítě nebo konsorcia [HLADKÁ, 2007].

Třídění dotazů a RS je důležité vzhledem k tomu, že se pak od něj odvíjí jejich 

zpracování a nároky na řešení. Odpovědi tedy bývají buď návodem, jak se čtenář 

k odpovědi dostane, knihovník ho směřuje k elektronickým katalogům či jiným 

zdrojům, nebo referenční pracovník vyhledá odpověď sám [HRDLIČKA, 2005].

Kooperace většího počtu knihovních institucí je usnadněním práce knihovně 

samotné a zároveň zárukou, že se uživateli dostane rychlá a kvalitní odpověď na 

jeho dotaz.

2.3. Virtuální referenční služby

Virtuální referenční služby (dále VRS), příp. virtuální reference, jsou termíny 

označující referenční služby využívající nějakým způsobem počítačové 

technologie.

Jedná se o referenční služby zahajované elektronicky, často v reálném čase. 

Komunikace mezi uživatelem a referenčním knihovníkem se uskutečňuje 

prostřednictvím počítače nebo internetu. Pouhé využití elektronických zdrojů při 

vyhledávání odpovědí na otázky není samo o sobě virtuální referencí. Stejně tak 

není považováno za virtuální reference zodpovídání dotazů prostřednictvím faxu, 

služeb pošty, či telefonem [Reference and User Services Association, 2004].

Určité změny v RS jsou patrné ve Spojených státech amerických, kde je 

zaznamenáván pokles zájmu o klasické referenční služby, ale naopak webové 

prohlížeče typu Google mají stále narůstající počet otázek ze strany uživatelů. Je 

tedy nutné, pokud si knihovny chtějí udržet svou konkurenceschopnost, aby 

maximálně využívaly možností virtuálních referencí. Stále více dotazů uživatelů 

knihoven směřuje do oblasti navigace na webu a využívání digitálních zdrojů 

a stejně tak dochází ke změně charakteru informačních potřeb a požadavků 

[HLADKÁ, 2007].

Do VRS lze v podstatě zahrnout čtyři způsoby elektronického zodpovídání dotazů 

mezi uživatelem a knihovníkem – pracovníkem referenčního oddělení. Jedná se 

o e-mailovou poštu, elektronické formuláře, systém okamžitých zpráv (IM) 

a FAQ.
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E-mail (elektronická pošta) – e-mail lze zařadit do asynchronních digitálních 

referencí. Jak bylo napsáno výše, tyto reference neprobíhají ve stejném čase.  

E-mailová komunikace vyžaduje minimální náklady a knihovna si sama volí čas, 

který potřebuje na zodpovězení otázky a kdy uživateli odpoví na jeho dotazy. Je 

nutno podotknout, že někteří odborníci však e-mailovou komunikaci za virtuální 

reference nepovažují [HLADKÁ, 2007].

Elektronický (webový) formulář – elektronické formuláře je možné najít na 

webových stránkách knihovny. Předem nastavený formulář směruje uživatele při 

zadávání dotazu, zpravidla od něj vyžaduje určité statistické informace 

a umožňuje také knihovníkovi, aby si s uživatele upřesnil jeho požadavky.

Systém okamžitých zpráv (IM) a další synchronní virtuální reference – stále 

více narůstá počet knihoven, které mohou poskytovat RS v reálném čase online. 

Přináší to řadu výhod. Uživatel služby dostává odpověď na svůj dotaz prakticky 

hned, případně knihovník může při rozhovoru s uživatelem upřesňovat hledaný 

dotaz. Mezi synchronní digitální reference patří již zmíněný systém okamžitých 

zpráv (IM), chat, kontaktní centra, software pro distanční vzdělávání a software 

pro virtuální reference.

Tyto prostředky umožňují nejen komunikaci v reálném čase, na velkou 

vzdálenost, ale díky nim může komunikovat více uživatelů. Odeslaná zpráva se 

téměř okamžitě objeví na monitoru druhé osoby. Pokud není uživatel připojen, 

doručí se mu vzkaz po připojení do systému. Tato služba má před sebou velkou 

budoucnost, její rozvoj umocňují také nulové pořizovací náklady. Není potřeba 

náročný hardware a softwarové vybavení lze stáhnout zdarma na internetu pro 

všechny operační systémy. Nevýhodou je ovšem stálá přítomnost referenčního 

pracovníka. To se ovšem řeší v rámci otvírací doby dané instituce. Virtuální

referenční software je naopak vyvíjený speciálně pro knihovny nebo distanční 

vzdělávání. Tyto softwary poskytují celou řadu funkcí, mezi které patří 

identifikace IP adres, ochrana uživatele aj. Nejznámější virtuální referenční 

softwary jsou např. VRD Incubator, OCLC Question Point, LSSI Virtual 

Reference Services. Není podmínkou, že tyto softwary musí sloužit pouze pro 

rychlou komunikaci. Jejich výhodou je možnost společného prohlížení webových 

stránek, vyhledávání v databázích a umožňují také vyhodnocování referenčních 

dotazů a jejich další statistické zpracování [DOHNÁLKOVÁ, 2008].
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FAQ – Často kladené otázky v referenčních službách bývají označovány anglicky 

Frequently Asked Questions (FAQ). Knihovny vytvářejí seznamy nejčastějších 

otázek včetně odpovědí, které pak vystavují na svých webových stránkách. Pokud 

má uživatel nějaký dotaz, měl by se nejprve podívat do tohoto seznamu, 

a v případě že odpověď nenajde, kontaktuje referenčního pracovníka. Snahou 

knihovny je zabránit duplicitní práci. Bohužel se často stane, že uživatel již 

zodpovězené otázky nečte a raději hned podává vlastní dotaz 

[KOŽUCHOVÁ, 2004 ; KRČÁL, 2003].

2.4. Práce referenčního pracovníka

Dotazy uživatelů směřující do referenčního centra se mohou lišit v mnoha 

ohledech. Odvíjí se od velikosti knihovny, obsahu jejího fondu, podle návštěvníků 

(jiné dotazy bude klást student a jiné žena na mateřské dovolené), či dle 

propagace služeb knihovny. V každém případě má knihovník v roli referenčního 

pracovníka nelehký úkol. Musí správně a přesně zodpovědět dotaz uživatele.

Požadavky na referenčního pracovníka se mohou rozdělit do dvou skupin:

 požadavky kvalifikační

 požadavky týkající se komunikační stránky služeb

Kvalifikační požadavky

Referenční služby by měly být zajišťovány pouze kvalifikovanými informačními 

pracovníky. Důležitým požadavkem je i relativní univerzálnost a zkušenost, tedy 

praxe. Univerzálností nejsou míněny encyklopedické znalosti, základem 

univerzálnosti referenčního pracovníka, který poskytuje služby uživatelům, je 

pochopení a znalost životního cyklu informací, tj. toho, jak informace vznikají, 

jak získávají svoji konečnou formu, jak jsou rozšiřovány, uchovávány a jak a za 

jakých podmínek, je možno je využívat [MATOUŠOVÁ, 1984].

V současné době je také nutné, aby referenční pracovník zvládl práci na počítači 

a práci s moderními technologiemi. Měl by se orientovat v elektronických 

informačních zdrojích dostupných on-line i off-line. Samozřejmostí je také dobré 

jazykové vybavení. Očekává se od něj znalost alespoň dvou světových jazyků 

[KRČÁL, 2003].
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Komunikační požadavky

Komunikační dovednosti jsou velice důležitou částí osobnosti knihovníka, který 

má na starosti referenční služby. Nejen proto, že stále velká řada dotazů je ještě 

prováděna ústně (při osobním, nebo telefonickém styku). Profesionalita v tomto 

ohledu umožňuje informačnímu pracovníkovi, aby si počínal k plné spokojenosti 

uživatele i tehdy, když se necítí dobře, když je unaven apod. Praxí je ověřeno, že 

pracovník, který vykonává referenční služby, by měl být zaměstnán vlastní prací, 

pokud právě nezopovídá dotaz uživatele. Tato práce má na uživatele působit tak, 

aby se neobával, že bude příliš rušit. Doporučuje se, aby to byla práce, která 

nevyžaduje dlouhého soustředění, a aby se pracovník čas od času kolem sebe 

podíval, aby nesmělé uživatele povzbudil. Po navázání kontaktu začíná vlastní 

jednání s uživatelem. Tito uživatelé bývají různí – mívají různé chování, jako 

uživatelé služeb informačních institucí bývají různé zkušení i přizpůsobiví  

a v neposlední řadě mívají různou náladu. To vše by měl referenční pracovník 

vědět a počítat s tím. Proto by měl mít, kromě dobrých komunikačních 

dovedností, také dávku tolerance, taktu, schopnost vmyslet se do podstavení 

uživatele a pochopit jeho jazyk, schopnost nenásilnou formou uživatele usměrnit 

tak, aby se stal běžným uživatelem služeb knihovny [MATOUŠOVÁ, 1984].

Referenční pracovník, který zpracovává virtuální reference, musí splňovat ještě 

další požadavky. Zmíněné komunikační schopnosti musí zahrnovat i dobrý 

písemný projev. Virtuální referenční pracovník by měl ovládat vyhledávání 

v databázích, orientovat se v prostředí internetu a v referenčních zdrojích.  Dále 

by měl umět nahradit chybějící zrakové a sluchové podněty v rozhovoru. Virtuální 

reference jsou ztížené nepřítomností uživatele „tváří v tvář“, avšak referenční 

pracovník si musí umět poradit i s tímto odlišným způsobem komunikace

Pracovníci v RS a zejména ve virtuálních referenčních službách by měli prokázat 

profesionální kompetence pro poskytování úspěšných referencí a uživatelských 

služeb knihovny tak, jak je to uvedeno v publikaci Asociace pro referenční 

a uživatelské služby (RUSA), která nese název Profesionální kompetence 

knihovníků v referenčních a uživatelských službách (Professional Competencies 

for Reference and User Services Librarians). Pro zkvalitnění interpersonální 

komunikace slouží pracovníkům v oblasti RS Směrnice pro jednání profesionálů 

v referenčních a informačních službách (Guidelines for Behavioral Performance 
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of Reference and Information Services Professionals), která byla také vydaná 

Asociací pro referenční a uživatelské služby (RUSA). 

Referenční pracovník by také měl respektovat soukromí a důvěru uživatelů, ale 

také svých kolegů a další zaměstnanců instituce a uvědomovat si to při 

komunikaci v RS i VRS.

Je také důležité, aby referenčním pracovníkům bylo poskytováno školení a další 

vzdělávání [Reference and User Services Association, 2004]. 

Jak je zřejmé referenční pracovník musí mít dostatek vědomostí, schopností 

a určité zručnosti, aby mohl kvalitně zprostředkovávat RS uživatelům knihovny. 

Je prokázané, že spolupráce v prostředí referenčních služeb mezi institucemi 

a vytváření virtuálních referenčních sítí, které spojují odborníky a informační 

zdroje z různých vědních oborů je východiskem ke kvalitnímu uspokojování 

informačních potřeb. Prostřednictvím tzv. konsorcií je možné zajišťovat testování 

softwarů pro reference, řešit problematiku informačních zdrojů a licencí, hledat 

vhodný personální model, způsob komunikace a také školení refernčních 

pracovníků [KOŽUCHOVÁ, 2003b].

2.5. Příruční fond

Příruční fond je nedílnou součástí referenčních služeb a nezbytným pomocníkem 

při činnostech referenčního pracovníka. Příruční fond má zajistit schopnost 

informovat uživatele o všech otázkách, které položí. Součástí příručního fondu je 

příruční knihovna, systém knihovních katalogů včetně souborných katalogů 

a dříve byla zahrnuta také soustava bibliografických a pomocných kartoték 

[Hamplová, 1980, s. 25-26]. Poslední zmíněná soustava je v dnešní době 

nahraditelná různými elektronickými informačními zdroji a možností získávat 

informace pomocí internetu. Základním požadavkem na příruční knihovnu, který 

ma splňovat, je rychlá a bezpečná rámcová orientace ve sledované problematice. 

Z toho také vychází obsah příruční knihovny, do které jsou zařazována základní 

díla informačního charakteru i základní díla jednotlivých vědních oborů, pokud 

odpovídají zaměření knihovny. 

Příruční knihovna by měla obsahovat:

 všeobecné encyklopedie
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 speciální encyklopedie

 základní příručky ze všech vědních oborů nebo jejich částí

 jazykové slovníky

 právní předpisy, vyhlášky, sbírky zákonů apod.

 informační pomůcky se vztahem k regionu

Mimo literaturu monografického charakteru, by měly být do příruční knihovny 

zařazovány všechny retrospektivní, běžné i speciální bibliografie, které knihovna 

odebírá [Hamplová, 1980, s. 26-27].
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3. Referenční služba “Ptejte se knihovny”

3.1. Vznik referenční služby “Ptejte se knihovny”

Podle knihovního zákona spočívají veřejné knihovnické a informační služby ve 

zpřístupňování knihovních dokumentů z fondu knihovny nebo prostřednictvím 

meziknihovních služeb z fondu jiné knihovny, v poskytování ústních 

bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, ze  

zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze 

státní správy a samosprávy, v umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům. 

Jak je zřejmé, RS v České republice vyplývají z tohoto zákona [Česko, 2001, 

s. 5683 ; POSPÍŠILOVÁ, 2003].

Velký zlom pro dosavadní fungování RS v České republice přinesl rok 1999, kdy 

Národní knihovna ČR zřídila nové Referenční centrum NK ČR (dále RC). Již 

v průběhu 90. let se objevovala snaha o integraci informačních zdrojů na jedno 

místo v rámci NK. Tato integrace znamenala především shromáždění fondů ze

zrušené Studovny bibliografických informací a Studovny encyklopedické 

literatury a vytvoření studijních míst, která nabízejí také vyhledávání v katalozích 

a databázích prostřednictvím počítačové sítě. Příprava otevření RC vyvolala řadu 

změn v dosavadní organizaci služeb uživatelům. K 1. červenci roku 1998 bylo 

spojením Oddělení meziknihovních služeb a Oddělení bibliografických informací 

vytvořeno nové Oddělení referenčních a meziknihovních služeb a Referát rozvoje 

služeb NK ČR [HEMOLA,  1999].

Na základě pravidelného vyhodnocování typů pokládaných dotazů byl vytvořen 

propracovanější systém vnitřní spolupráce na přípravě odpovědí v rámci 

knihovny. Pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků také 

uspořádala v rámci akce Březen měsíc internetu (2002) 24 hodinovou nonstop 

službu „Bezmezné informace“. Tato akce se stala podkladem pro záměr 

poskytovat službu „Ptejte se knihovny“, která byla mezi knihovníky poprvé 

představena v roce 2002. Inspirací byly podobné služby již poskytované 

v zahraničí [HEMOLA, 2004].

Od počátku bylo cílem, aby se na službě podílelo co nejvíce knihoven, které by 

pokrývaly všechny regiony a co největší počet oborů. Od února 2003 měla na 

svých stránkách odkaz a prozatímní logo Vědecká knihovna v Olomouci 
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a Ústřední knihovny FF MU. V únoru 2004 byl spuštěn zkušební provoz stránek 

a již od března 2004 služba funguje v běžném provozu. Postupně se zapojily další 

knihovny [HRDLIČKA,  2007].

Lze uvést, že služba „Ptejte se knihovny“ má sloužit nejširší veřejnosti a je 

zaměřena na dotazy uživatelů. Tyto dotazy se mohou týkat knihovny a všech 

jejích služeb včetně fondů. Služba má předem stanovena jednotná pravidla. 

Postupem času se symbolem služby stalo, dnes již známé, logo tzv. “íčko 

v zavináči“ (viz obr. č. 1) . Cílem systému „Ptejte se knihovny“ je, že pracovníci 

služby budou zodpovídat položené dotazy uživatelů. Dále je to nástroj propagace 

knihovny, jejích služeb a zdrojů a smyslem je pozitivní obraz knihoven jako 

moderních informačních institucí [POSPÍŠILOVÁ, 2004].

Obr. č. 1. – logo služby „Ptejte se knihovny“ [Ptejte se knihovny, 2008.]

3.2. Fungování referenční služby „Ptejte se knihovny“

Referenční služba „Ptejte se knihovny“ sice vyšla z dílny Národní knihovny ČR, 

ale její systém je založen na spolupráci množství dalších knihoven a záměrem je 

vytvoření jednoho vzájemně propojeného celku. Pokud se knihovna rozhodne 

zapojit do systému „Ptejte se knihovny“ (dále PSK), může se stát „pasivní“ či 

„aktivní“ knihovnou zmíněného systému. V prvním případě pouze 

zprostředkovává službu umístěním loga na svých domácích stránkách, dotazy jsou 

však přesměrovány do Národní knihovny ČR a její pracovníci na ně odpovídají 

přímo. Naopak „aktivní knihovna“ má přesměrované dotazy z loga služby do své 

schránky a odpovídá sama na zaslané dotazy [HEMOLA, 2004].

Aktivně zapojená knihovna musí přistoupit na řadu podmínek, aby služba správně 

fungovala. Nejprve osloví administrátora (NK ČR) a  musí splnit některé 

technické požadavky, jako je vytvoření e-mailové adresy, umístění loga, aj., 

dostane přístupové heslo do administrativní části stránek a poté se zobrazuje ve 

formuláři pro kladení dotazů, kde ji čtenář může zvolit.
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V případě, že dotaz knihovna nemůže zodpovědět, předá ho buď knihovně, jež 

v rámci PSK garantuje odpovědi na dotazy z konkrétní oblasti nebo NK ČR.

V rámci zkvalitnění služby PSK mají také jednotlivé aktivní knihovny rozděleny 

vědní obory, z jejichž oblastí dotazy zodpovídají např. Národní technická 

knihovna je garantem  oboru technika, technologie, inženýrství.

Pro uživatele služba „Ptejte se knihovny“ znamená ušetření času a jednodušší 

přístup k informacím. Na webových stránkách zúčastněných knihoven je umístěna 

ikona „íčko v zavináči“, která symbolizuje službu PSK. Po jejím rozkliknutí se 

uživatel dostává na stránky, kde se může se službou lépe seznámit, vyplnit 

formulář pro svůj dotaz, či  procházet archiv již dříve zodpovězených dotazů 

[HEMOLA, 2003].

Povinností knihovny, je odpovědět na dotaz do 48 hodin od jeho doručení, tj. od 

data přijetí na server knihovny. Do lhůty se nezapočítávají dny, kdy je knihovna 

oficiálně uzavřená. Pokud knihovna nemůže dotaz zodpovědět do 48 hodin, je její 

povinností tazatele o tomto zdržení informovat. Základem je, aby uživatel věděl, 

co se s jeho dotazem děje. Platí také určitá zásada, že úkolem knihoven je spíše 

vyhledat prameny, nikoli vždy dotaz plně zodpovědět. Knihovny mají v této 

oblasti možnost rozhodnout, do jaké míry a jakým způsobem budou odpovídat, 

kdy jsou ještě schopné z hlediska odborné náročnosti i pracnosti otázku řešit a kdy 

jí předají dál nebo odkáží na další informační zdroje. Také je nutné posoudit, zda 

dotaz patří do rámce PSK, anebo jde již spíše o zadání rešerše, nebo zda nejde 

například o školní úlohu [HEMOLA, 2004 ; HRDLIČKA, 2007]. Služba „Ptejte 

se knihovny“ umožňuje stručné zodpovězení konkrétních otázek krátkým 

seznamem knih, časopisů, popřípadě i webových stránek (do 5 záznamů). 

Referenční služby „Ptejte se knihovny“ je tedy službou faktografickou 

a bibliografickou [Ptejte se knihovny, 2008f]. 

3.2.1. Webové stránky systému „Ptejte se knihovny“

Služba „Ptejte se knihovny“ nefunguje pouze na principu pokládání dotazů ze 

strany uživatele a jejich zodpovídání referenčním pracovníkem, ale 

prostřednictvím svých webových stránek (http://www.ptejteseknihovny.cz/) 

umožňuje širší využití informačních zdrojů a přístup k požadovaným informacím 

(viz obr. č. 2).

http://www.ptejteseknihovny.cz/
http://www.ptejteseknihovny.cz/
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Obr. č. 2. – Schéma spolupráce v systému „Ptejte se knihovny“ [HEMOLA, 2004]

Součástí úvodní webové stránky služby PSK je rozhraní, které se nachází po levé 

straně a obsahuje odkazy na:

 Úvod

 Zadání dotazu

 Archiv dotazů

 Nedoručitelné dotazy

 Zúčastněné knihovny

 Informace pro knihovny

 Obdobné služby

 Statistika

 Užitečné odkazy

3.2.1.1. Úvod – Ptejte se knihovny

Na úvodní stránce PSK je uživatel směrován k vyhledávání prostřednictvím 

uvedených odkazů a vybídnut k využití archivu dotazů PSK. 
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Pokud uživatel hledá základní bibliografické informace, může využít link -

informace o knize, časopisu, článku, rukopisu, starém tisku nebo jiném 

dokumentu. Zde je přesměrován přímo na stránky Národní knihovny ČR 

(http://www.nkp.cz/) a jejího poradenství, jak najít konkrétní dokument podle jeho 

typu.

V případě lingvistických dotazů umožňuje PSK přístup k jazykové příručce 

(http://prirucka.ujc.cas.cz/) a Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český Akademie 

věd ČR (http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna).

Pokud uživatel potřebuje informace z konkrétních vědních oborů, tak lze najít 

oblast divadla, fyziky, geologie, zemědělství a knihovnictví.

Divadelní oblast je zaštítěna Infopultem – internetovou informační službou 

Divadelního ústavu (http://www.divadlo.cz/infopult/verejnost.asp?infopult=1). 

Dotazy z oboru fyzika jsou zodpovídány prostřednictvím FyzWeb odpovědnou 

(http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?ref=OFOdp2), kterou zajišťuje Katedra 

didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

A pro geologii slouží Česká geologická služba – systém zeptejte se geologa 

(http://nts1.cgu.cz/extranet/zeptejte-se-geologa). PSK pro informace ze 

zemědělství zprostředkovává využití Infopultu – služby Zemědělské 

a potravinářské knihovny (http://www.agronavigator.cz/ptejte_se.asp). Informace 

z oblasti knihovnictví je možné získat také prostřednictvím stránek Národní 

knihovny ČR – Informace pro knihovny (http://knihovnam.nkp.cz/) [Ptejte se 

knihovny, 2008h].

Řada dotazů také směřuje do oblasti genealogie a PSK nabízí také tyto odkazy 

[Ptejte se knihovny, 2008c]:

 Genealogie ČR (http://xtree.cz/)

 Genea – genealogické stránky (http://www.genea.cz/)

 Genebáze (http://www.genebaze.cz/)

 Genealogické služby 

 Soupis náhrobních nápisů (http://www.cemetery.cz/)

http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?ref=OFOdp2
http://nts1.cgu.cz/extranet/zeptejte-se-geologa
http://www.agronavigator.cz/ptejte_se.asp
http://xtree.cz/
http://www.genea.cz/
http://www.genebaze.cz/
http://www.cemetery.cz/
http://www.divadlo.cz/infopult/verejnost.asp?infopult=1
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?ref=OFOdp2
http://nts1.cgu.cz/extranet/zeptejte-se-geologa
http://www.agronavigator.cz/ptejte_se.asp
http://knihovnam.nkp.cz/
http://xtree.cz/
http://www.genea.cz/
http://www.genebaze.cz/
http://www.cemetery.cz/
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 Databáze křestních jmen – elektronické zpracování knihy V. Rameše Po 

kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen, na stránkách 

nakladatelství Libri (http://www.libri.cz/databaze/jmena/)

 Statistiky jmen v ČR – četnost jmen a příjmení 

(http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx)

 Naše příjmení – starší ale obsažná monografie s výkladem českých 

příjmení. KOTÍK, Antonín. Naše příjmení : studie ku poznání příjmení 

československých, jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu 

a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Praha : Jan Kotík, 1897 

Další možností, jak nalézt bibliografické informace a zdroje o známých i méně 

známých osobnostech je prostřednictvím databáze autorit Národní knihovny ČR, 

Hesláře bibliografického slovníku Českých zemí a Archivních fondů a sbírek 

v ČR [Ptejte se knihovny, 2008b].

Euroskop.cz – Pokládání otázek (http://www.euroskop.cz/704/sekce/faq-

formular/) je zaměřen na informace o Evropské unii a jejích členských státech 

[Ptejte se knihovny, 2008h].

Služba „Ptejte se knihovny“ není zaměřena na právní poradnu, ale 

zprostředkovává odkazy na Sbírku zákonů na Portálu veřejné správy, text Sbírky 

zákonů na stránkách MVČR, odkaz na server českého soudnictví. Právní poradny 

lze nalézt prostřednictvím odkazů pracovní právo a Večerní škola práva – poradna 

[Ptejte se knihovny, 2008k].

3.2.1.2. Zadání dotazu

Na stránkách PSK je uživateli k dispozici formulář (viz obr. č. 3), díky kterému 

zadává svůj dotaz do systému a následně může očekávat odpověď od referenčního 

pracovníka. Aby dotaz mohl být správně zodpovězen a zpětně doručen, je nutné, 

aby byly ve formuláři vyplněny následující údaje:

 jméno uživatele

 e-mailová adresa uživatele

 kategorie dotazu

 cílová knihovna (která ma dotaz zpracovat)

http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx
http://www.euroskop.cz/704/sekce/faq-formular/
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 předmět

 přesná formulace dotazu

Dále je nutné, aby uživatel opsal kontrolní kód a dotaz odeslal. 

Na stránce jsou také uvedena pravidla pro formulaci dotazu. Uvádí se, že je nutná 

přesná formulace dotazu s uvedením údajů, které uživatel již zná. To usnadní 

referenčním pracovníkům další vyhledávání odpovědi. Dále je uvedeno, pokud 

jsou nějaké potíže s hardwarem či softwarem uživatelova počítače, je lepší, když 

se obrátí na počítačového technika. Dotazy z právní oblasti knihovny zpravidla 

nezodpovídají. Mohou pouze podat informaci o existenci určitého právního 

předpisu. Uživatel by měl zvážit, zda je vhodné, aby jeho dotaz směřoval rovnou 

do referenčního oddělení dané knihovny. Některé dotazy je možné zaslat do 

institucí, které jsou přímo specializované na daný obor. Také není možné si nechat 

prostřednictvím služby PSK zpracovávat seminární a ani jiné školní úlohy. Stejně 

tak není ve službě PSK zahrnuto zpracovávání rešerší. Ty se řídí vlastním 

ceníkem a zpravidla není problém, aby ji vyhotovila knihovna, ve které je uživatel 

běžně zaregistrován  [Ptejte se knihovny, 2008i]. Tato pravidla jsou uvedena pod 

formulářem k zadání dotazu do systému PSK. Toto umístění není příliš šikovné. 

Uživateli se může snadno stát, že je na monitoru přehlédne a knihovna nebude na 

jeho dotaz odpovídat.

Obr. č. 3 – Formulář pro zadání dotazu PSK [Ptejte se knihovny, 2008i]
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3.2.1.3. Archiv dotazů

Archiv dotazů je také jedna z částí celého systému PSK, kde uživatel může získat 

odpověď na svou otázku. Zde se jedná o dotazy, které byly již některým 

uživatelem položené a referenčním pracovníkem následně zpracované (viz obr. 

č. 4). Tyto dotazy jsou rozděleny podle knihoven, které je zodpovídaly, podle 

kategorií, do kterých oborově spadají a třetí rozdělení je chronologické, tj. časové. 

K efektivnějšímu nalezení dotazu slouží také plnotextové vyhledávání [Ptejte se 

knihovny, 2008a]. Toto rozdělení je na první pohled logické, ale při praktickém 

využití nepříliš šikovné. Klíč k dělení dotazů z hlediska knihoven, které 

vypracovávaly odpovědi na dotazy, musí být uživateli velkou záhadou. Je možné, 

že jsou knihovny seřazeny podle toho, kdy se staly součástí systému „Ptejte se 

knihovny“, ale to není podložené. Dále pak lze zjistit, že dotazy, které patří pod 

konkrétní instituce jsou v chronologickém pořádku. Tyto dotazy jsou za sebou od 

nejstaršího po nejnovější. Pouze dotazy rozdělené podle oborů mají abecední 

řazení, ale ne zcela. Na prvních dvou místech se nachází oblasti – informace 

o knihovně a informace o vydaných dokumentech. Dělení z chronologického 

hlediska je při bližším zkoumání také vedeno značně nepřehledně. Při otevření 

konkrétního roku jsou dotazy do určité míry řazeny oborově a pak zase abecedně. 

Pokud má uživatel efektivně využívat archiv dotazů služby PSK, měl by být 

archiv pořádán především abecedně. V jeho jednotlivých částech se nachází velké 

množství dotazů na několika stránkách a uživatel raději položí rovnou dotaz přes 

formulář služby PSK, než by dlouhý čas vyhledával, zda podobný dotaz byl již 

referenčním pracovníkem zodpovězen.

Obr. č. 4 – příklad dotazu z archivu služby „Ptejte se knihovny" [Ptejte se knihovny, 2008a]



29

3.2.1.4. Nedoručitelné dotazy

Pokud uživatel nevyplní správně údaje na formuláři (zvlášť e-mailovou adresu), 

může se stát, že referenční oddělení nebude moci odeslat odpověď na dotaz.

Dotaz ovšem zpracuje a zpřístupní na stránkách PSK pod odkazem „nedoručitelné 

dotazy“. Mezi těmito dotazy se v současném okamžiku nachází Wochenschrift für 

Brauerai, význam příjmení, slovo „bafuňář“, vznik a význam příjmení Puky, dále 

pedagogika, psaní, český jazyk a podmínky používání digitalizovaných knih 

[Ptejte se knihovny, 2008e].

3.2.1.5. Zúčastněné knihovny

Webové stránky PSK uvádějí seznam knihoven, které se na těchto referenčních 

službách podílejí. Seznam je uveden abecedně a obsahuje odkazy na 61 knihovnu. 

Jedná se například o městské knihovny, vědecké knihovny či knihovny vysokých 

škol [Ptejte se knihovny, 2008l].

3.2.1.6. Informace pro knihovny

Pokud se knihovna rozhodne pro účast v systému PSK, musí přistoupit na určitá 

pravidla a pokyny. Knihovnám je nabídnuto webové administrační rozhraní pro 

správu vlastních dotazů, respektive zaslaných přímo konkrétní instituci. Pomocí 

tohoto rozhraní je možné přidávat odpovědi na dotazy do databázového archivu  

a měnit či odstraňovat dotazy již neaktuální. Umístěné odkazy jsou pro knihovny, 

které se chtějí do služby a pasivní zapojení a propagace služby [Ptejte se 

knihovny, 2008d].

3.2.1.7. Obdobné služby

Odkaz s názvem Obdobné služby zahrnuje velice podobné informace jako nabízí 

úvodní stránka PSK. Jsou zde uvedeny informační a referenční služby 

poskytované v České republice viz např. Fyzikální odpovědna, Infopult – služba 

Zemědělské a potravinářské knihovny, Zeptejte se geologa.

Pod označením zahraniční informační služby se nachází soupis vybraných 

zahraničních knihoven, které poskytují referenční služby. Jedná se o služby [Ptejte 

se knihovny, 2008j]:

 „Ask a librarian“ Kongresové knihovny USA

 „Ask Us“ Národní knihovny Austrálie
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 „E-mail Auskunft“ Německé internetové knihovny

 „Le Guichet de Savoir“ Městské knihovny v Lyonu

 „Question“ Svobodné univerzity Brusel

 „QuestionPoint“ Online Computer Library Center (OCLC)

 „SINDBAD“ Národní knihovny Francie

 „SwissInfoDesk“ Národní knihovny Švýcarska

 „Spýtajte sa knižnice“ Slovenské národní knihovny 

3.2.1.8. Statistika

PSK má k dispozici také statistické zpracování jednotlivých dotazů. Je možné 

zjistit, kolik dotazů bylo zodpovězeno aktuální den, měsíc, rok a pak dle 

jednotlivých let. Evidují se také statistiky počtu dotazů starých stránek systému 

„Ptejte se knihovny“ v období od 14. 9. 2004 do 2. 1. 2008. Statisticky je 

zpracováno, kolik každá knihovna zodpověděla dotazů a jaký to je procentní podíl 

z celkového počtu položených dotazů. Také jsou uváděny dotazy podle kategorií, 

do kterých spadají [Ptejte se knihovny, 2008g].

3.2.1.9. Užitečné odkazy

V sekci Užitečné odkazy se nachází jednotlivé odkazy na prameny z různých 

oborů:

 genealogie, výklad jmen

 zákony, právní poradny

 biografické informace

 články o této službě

 genealogie – prameny, literatura

Tyto odkazy jsou přímo přístupné z úvodní stránky služby „Ptejte se knihovny“  

[Ptejte se knihovny, 2008h].
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4. Rozbor referenčních a virtuálních referenčních 
služeb ve vybraných pražských vysokoškolských 
knihovnách

Součástí této diplomové práce je rozbor referenčních služeb čtyř knihoven, které 

jsou součástí vysokých škol v Praze. V následujících podkapitolách je rozebrán 

aktuální stav referenčních a virtuálních referenčních v těchto knihovnách:

 Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

 Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonických Univerzity 

Karlovy

 Knihovna Vysoké školy ekonomické Žižkov

 Centrum knihovnických služeb Vysoké školy finanční a správní v Praze

Zařazení těchto knihoven do diplomové práce bylo ovlivněno skutečností, že 

rozebírané knihovny jsou jako jediné vysokoškolské knihovny v Praze zapojené 

v národním projektu „Ptejte se knihovny“ a rozšiřují tak působnost svých 

referenčních služeb. Všechny čtyři knihovny v projektu působí jako knihovny 

aktivní. V praxi to znamená, že uživatelé mohou prostřednictvím jejich 

internetových stránek nebo oficiálních stránek služby „Ptejte se knihovny“ poslat 

svůj dotaz a vybraná knihovna jim zašle příslušnou odpověď. 

Pro návštěvy analyzovaných výše zmiňovaných institucí byl vytvořen jednoduchý 

dotazník, který vznikl na základě teoretických zjištění obsažených v kapitole 2 

této diplomové práce. Dotazník zahrnoval otázky typu:

 Jakým způsobem poskytuje vaše knihovna referenční služby? (např. 

telefonicky, u výpůjčního pultu, e-mailem)

 Poskytuje knihovna virtuální referenční služby?

 Jak mohou uživatelé v rámci virtuálních referenčních služeb „oslovit“ vaši 

knihovnu?

 Poskytuje knihovna obecné informace o svém chodu, informačních 

zdrojích aj.?

 Do jaké míry poskytuje knihovna odborné informace?
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 Co obsahuje příruční fond knihovny (včetně elektronických informačních 

zdrojů)?

 Jaké jsou kvalifikační a komunikační požadavky na referenčního 

knihovníka?

 Spolupracuje knihovna při zpracovávání dotazů ještě s dalšími 

institucemi?

 Jak probíhá účast knihovny v projektu „Ptejte se knihovny“?

 Jaké informace o uživateli knihovna eviduje při referenční činnosti?

 Eviduje knihovna statistické údaje o svých referenčních službách?

 Seznamuje knihovna studenty a odbornou veřejnost se svou činností 

prostřednictvím kurzů či přednášek?

Pro zjišťování potřebných informací o referenčních a virtuálních referenčních 

službách zvolených knihoven byli e-mailem kontaktování odpovědní zaměstnanci 

knihovny a bylo domluveno osobní setkání. V Knihovně Evangelické teologické 

fakulty Univerzity Karlovy poskytla informace o stavu a fungování referenčních 

a virtuálních referenčních služeb PhDr. Barbora Drobíková. V Knihovně 

společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích Univerzity Karlovy na stejnou 

problematiku hovořila ředitelka knihovny Mgr. Alena Matuzsková. V Knihovně 

Vysoké školy ekonomické Žižkov má na starosti referenční služby Ing. Ivana 

Poplšteinová. Získané údaje byly ještě prostřednictvím e-mailové komunikace 

doplněny vedoucí Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb 

PhDr. Ivanou Reznerovou a vedoucí Oddělení služeb paní Janou Uhlíkovou. 

Informace o referenčních službách v Centru knihovnických služeb Vysoké školy 

finanční a správní v Praze poskytl vedoucí knihovny PhDr. Jan Emmer.
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4.1. Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále Knihovna 

ETF) byla založena v roce 1919, současně se zahájením činnosti Husovy 

československé evangelické fakulty bohoslovecké. V průběhu 20. a 30. let 

20. století se knihovna rozrůstala, z původních přibližně 3 000 svazků v roce 1920 

na 30 000 knihovních jednotek v roce 1939. Zejména ve 30. letech však měla 

knihovna značné problémy s financováním, větší část knih byla získávána dary. 

V roce 1950 došlo k rozdělení Husovy československé evangelické fakulty 

bohoslovecké na Husovu československou bohosloveckou fakultu - dnešní 

Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy (dále UK ETF) a Komenského 

evangelickou bohosloveckou fakultu - dnešní Evangelickou teologickou fakultu 

Univerzity Karlovy. Knihovnu nezasáhlo ani vyřazování „závadné literatury", 

nadto získala cenná díla z konfiskátů zrušených klášterů a jiných institucí. V roce 

1969 vykazovala knihovna 70 000 svazků, které byly získány jak nákupem, tak 

dary a akvizicí celých knihoven z pozůstalostí. Nouzové umístění knihovny 

v bývalém shromažďovacím sálu synodní rady Husova domu v roce 1953 se stalo 

v těchto letech trvalým provizoriem. Až v roce 1988 byla vybudována studovna 

s příruční knihovnou základní odborné literatury. V roce 1990 došlo ke spojení 

Evangelické teologické fakulty s Univerzitou Karlovou a to ovlivnilo i knihovnu 

samotnou. V polovině devadesátých let byla knihovna umístěna do nových 

prostor, což následně umožnilo další rozvoj knihovny a usnadnilo její 

transformaci v moderní informační instituci, přesahující svým významem nejen 

rámec fakulty, ale i univerzity. V roce 2000 došlo ke zpřístupnění knižního sálu 

s rozsáhlým volným výběrem knih i časopisů. K možnosti studia tištěných 

informačních zdrojů postupně přibývaly elektronické databáze, bibliografické 

i plnotextové a poskytování přístupu k odborným tištěným i elektronickým 

časopisům [Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta. Knihovna, 

2009c]. Knihovna ETF je v současné době specializovaným pracovištěm 

Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro poskytování informačních 

služeb v oboru: 

 teologie 

 religionistiky
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 filosofie

 církevních dějin

Zahrnuje také informační služby z příbuzných oborů, které slouží potřebám členů 

UK ETF a odborné veřejnosti. Zřizovatelem Knihovny Evangelické teologické 

fakulty je Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Knihovna ETF je 

součástí Knihovny Univerzity Karlovy.

Uživatelem Knihovny ETF se stává fyzická nebo právnická osoba, která je 

registrována v databázi uživatelů a jíž je vystaven uživatelský průkaz knihovny, 

který je dokladem pro styk uživatele s knihovnou. Vystavení průkazu je 

podmínkou pro absenční výpůjčku dokumentů z fondu knihovny. Studenti 

a zaměstnanci UK používají v knihovně studentské a zaměstnanecké průkazy UK.

Registrace je také vyžadována u rozsáhlejších rešerší. Pro další knihovnické 

služby není registrace uživatele nutná. Uživatel se musí řídit Výpůjčním řádem 

Knihovny evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy [Univerzita Karlova. 

Evangelická teologická fakulta. Knihovna, 2009d]. Díky knihovně lze využít:

 výpůjční služby

 referenční služby

 reprografické a digitální služby

 uživatelská školení

 výpočetní techniku

Z fondu knihovny lze realizovat prezenční nebo absenční výpůjčky. Pouze pro 

prezenční studium jsou určeny zejména:

 základní studijní a příručková literatura

 staré tisky a dokumenty vydané do r. 1900

 nepublikované dokumenty (zejména diplomové, disertační a habilitační 

práce)

 periodika

 separáty

 CD-ROMy
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 vzácná, popř. jedinečná vydání dokumentů z 20. století (např. samizdaty)

Uživatel si dokumenty k výpůjčce vybírá přímo ve fondu zpřístupněném ve 

volném výběru nebo vyhledává pomocí elektronického katalogu knihovny 

[Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta. Knihovna, 2009d].  

V současné době se mezi uživatele řadí jak studenti, tak odborná veřejnost. UK 

ETF navštěvuje kolem 500 studentů, kdežto knihovna eviduje cca 2 000 uživatelů. 

Knihovna nabízí ve své studovně 55 studijních míst. Knihy jsou dostupné ve 

volném výběru. Fakulta je zaměřena vědecky, v knihovním fondu se nacházejí 

především odborné publikace. Akviziční činnost Knihovny ETF je do určité míry 

realizována ve spolupráci s vyučujícími podle jejich požadavků. Knihovna ETF 

také zajišťuje meziknihovní výpůjční službu a mezinárodní meziknihovní 

výpůjční službu. V rámci České republiky je Knihovna ETF spíše oslovována ze 

strany jiných knihoven, aby zapůjčila některý dokument ze svého fondu. 

4.1.1. Referenční služby v Knihovně Evangelické teologické fakulty 
Univerzity    Karlovy

V rámci referenčních služeb jsou poskytovány konzultační, informační, rešeršní, 

školící a další služby, které souvisí se zprostředkováním dokumentů a odborných 

informací uživatelům. Prostřednictvím RS získává uživatel základní orientaci ve 

fondu knihovny a seznamuje se s jejími informačními službami a zdroji. 

Informační služby zahrnují poskytování odborných faktografických a referenčních 

informací z primárních a sekundárních zdrojů knihovny a z dalších dostupných 

zdrojů. Rešeršní služby jsou poskytovány z tištěných a elektronických 

informačních zdrojů, které jsou přístupné ve fondu knihovny, v lokální síti ETF 

nebo na internetu Rešeršní služby jsou diferencovány podle kategorie uživatele. 

Studentům nejsou poskytovány rešerše z tištěných zdrojů. Studentům UK ETF ale

nejsou vypracovávány rešerše k diplomové práci. Školící služby zahrnují 

uživatelská školení zaměřená na vyhledávání v elektronických informačních 

zdrojích dostupných v knihovně. Uživatelská školení jsou individuální nebo 

skupinová [Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta. Knihovna, 

2009d]. Vzhledem k možnostem Knihovny ETF není zřízeno zvláštní referenční 

oddělení, ale referenční dotazy jsou nejčastěji zodpovídání u výpůjčního pultu 

nebo e-mailem. Knihovna ETF dále nabízí uživateli možnost položit dotaz 
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prostřednictvím telefonu, Skypu5 a do určité míry elektronickým formulářem či 

faxem. Knihovna ETF je také zapojena do služby „Ptejte se knihovny“ a pořádá 

kurzy informační gramotnosti, které bývají zařazeny do výuky. Pro obecné 

seznámení s Knihovnou ETF, jejím fungováním a využíváním informačních 

zdrojů jsou poskytovány informační letáky, které jsou uživateli k dispozici při 

návštěvně knihovny. Rozsáhlejší referenční služby, ve smyslu rešerší, jsou 

poskytovány pouze uživatelům z řad veřejnosti a vyučujícím. Je zvykem, že 

studenti jsou odkázáni na příslušné informační zdroje a je jim vysvětleno, jak 

s nimi efektivně pracovat a získat tak potřebné informace. 

4.1.2. Virtuální referenční služby v Knihovně Evangelické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy

Virtuální referenční služby může uživatel využívat prostřednictvím oficiálních 

webových stránek Knihovny ETF (http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html), kde se 

nachází veškeré potřebné informace a kontaktní údaje.  V levé části úvodní 

stránky je umístěno Menu, které nabízí odkazy [Univerzita Karlova. Evangelická 

teologická fakulta. Knihovna, 2009a]:

 Katalogy

 Odborné databáze

 Služby 

 O knihovně

 Pro teologické knihovny

 Fakultní tisk

 Kontakty

 Publikační činnost fakulty

Součástí všech webových stránek Knihovny ETF je také rozhraní, které obsahuje 

odkaz na:

 katalog

 uživatelské konto

 portál Catharina

                                               
5 systém okamžitých zpráv a telefonování po internetu
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 výukový portál

 fakultní stránky

 univerzitní stránky

 mapu

E-mail

Jak již bylo uvedeno výše, dotaz knihovně je možné zaslat prostřednictvím 

e-mailové adresy (library@etf.cuni.cz), která se nachází na internetových 

stránkách Knihovny ETF spolu s dalšími kontaktními údaji. V současné době je 

v referenčních službách Knihovny ETF uživateli nejvíce využívána e-mailová 

komunikace.6

Elektronický formulář

Knihovna má na svých webových stránkách také k dispozici elektronický 

formulář, který má sloužit pro zadávání rešerší a pokládání referenčních dotazů od 

uživatelů. Odkaz na formulář se nachází v sekci „Služby“. Ve skutečnosti 

elektronický formulář zprostředkovává čtyři oblasti informačních služeb, které 

však RS, ve smyslu položení dotazu knihovně, nezahrnují. Tyto oblasti 

představuje [Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta. Knihovna, 

2009b]:

 Dodávání dokumentů – formulář pro službu dodávání dokumentů

 Meziknihovní výpůjční službu – formuláře pro objednávku výpůjčky knih 

a kopie článku

 Rešerše – formulář pro objednávku rešerše (viz obr. č. 5)

 Zakoupení knihy – formulář pro návrh na zakoupení knihy do fondu 

knihovny 

                                               
6 Zjištěno při rozhovoru s PhDr. Barborou Drobíkovou.

mailto:knihovnajin@ruk.cuni.cz
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Obr. č. 5 – formulář na objednávání rešerše v Knihovně ETF [Univerzita Karlova. 
Evangelická teologická fakulta. Knihovna, 2009b]

Systém okamžitých zpráv

Systém okamžitých zpráv je v Knihovně ETF zastoupen službou Skype, jejíž 

kontaktní údaj je „knihovna_etf“ a nachází se vždy v pravé části každé internetové 

stránky této knihovny. Tato služba byla zavedena pro maximální zjednodušení 

a zrychlení poskytování rychlých, konkrétních informací a je k dispozici během 

otvíracích hodin knihovny. Službu zajišťuje knihovník, který má na starosti 

obsluhu výpůjčního pultu. Prostřednictvím služby Skype se dají uskutečňovat 

telefonní rozhovory přes internet, ale také je uživatelům umožněno psát zprávy. 
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4.1.3. Příruční fond Knihovny Evangelické teologické fakulty a další zdroje 
referenčních služeb

Součástí příručního fondu Knihovny ETF jsou encyklopedie, slovníky cizích slov, 

oborové slovníky, jazykové slovníky a samozřejmě také celá řada elektronicky 

dostupných informačních zdrojů. Tyto elektronicky dostupné zdroje jsou určené 

pro studenty i odbornou veřejnost, ale slouží také jako pomůcka knihovníkům, 

kteří zpracovávají referenční dotazy a rešerše. Na hlavní stránce webu Knihovny 

ETF jsou viditelně umístěny odkazy na :

 katalog knihovny – včetně elektronických knih a elektronických časopisů

 ATLA/ATLAS – nejdůležitější databáze pro teologii a religionistiku

 Metalib – nástroj pro vyhledávání více zdrojů najednou

 portál všech elektronických informačních zdrojů na univerzitě a ETF

Úvodní stránka také obsahuje další odkazy, které usnadňují seznámení 

s knihovnou a poskytují návod pro práci s katalogem a čtenářským kontem 

[Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta. Knihovna, 2009a]. V části 

„Odborné databáze“ je umožněn přístup k volně dostupným i licencovaným 

databázím a jsou tam pomůcky pro práci s databázemi [Univerzita Karlova. 

Evangelická teologická fakulta. Knihovna, 2009e]. Fakultní i celouniverzitní 

databáze jsou přístupné přes Portál elektronických zdrojů 

(http://pez.cuni.cz/ezdroje/). Uživatelům je k dispozici abecední seznam databází, 

seznam podle fakult, seznam podle oborů, zkušební přístup. V Knihovně ETF se 

také nacházejí databáze na CD-ROM, případně na DVD. Některé tituly databází 

jsou zpřístupňovány výhradně v síti fakulty a není k dispozici vzdálený přístup. 

Jsou to databáze [Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta. Knihovna, 

2009f]:

 Luthers Werke

 Patrologia Latina Database

 Patrologiae Graecae

 Calvini opera database

 Melanchthonis opera database

 Jacoby: Die Fragmente der griechischen Historiker

http://pez.cuni.cz/ezdroje/
http://pez.cuni.cz/ezdroje/
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Knihovníci z Knihovny ETF při zodpovídání referenčních dotazů 

a zpracovávání rešerší často vyhledávají v databázích ATLA/ATLAS, ebrary, 

JSTOR, Patrologia Latina, Web of Science. Jsou také k dispozici částečně 

nakoupené elektronické knihy prostřednictvím nakladatelství Oxford 

University Press.7

Portál Catharina

Významným informačním zdrojem a pomocníkem v referenčních službách je 

portál s názvem Catharina (http://www.catharina.cz/) a jedná se o portál pro 

teologii, religionistiku a filozofii. Projekt Studijní portál/virtuální učebna pro 

humanitní obory - modelově pro teologii, filozofii a religionistiku je podpořen 

z transformačního a rozvojového programu MŠMT na r. 2003-2005. Řešitelem je 

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Portál je primárně určen studujícím všech teologických fakult UK a Ústavu 

filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Cílem projektu je vytvořit systém internetových stránek integrujících studijní 

materiály a pomůcky s návaznými službami na podporu výuky pro dané obory 

[Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2009b]. Portál Catharina má 

na úvodní webové stránce tři odkazy – studijní obory, volné zdroje, licencované 

zdroje. Odkaz „volné zdroje“ obsahuje sekce [Univerzita Karlova. Evangelická 

teologická fakulta, 2009c]:

 odborné články

 příručky a katalogy

 prameny

 časopisy

Tato část portálu je plně přístupná veřejnosti 

Odkaz „licencované zdroje“ se dělí na:

 studijní materiály

 databáze

 výukové kurzy

                                               
7 Zjištěno při rozhovoru s PhDr. Barborou Drobíkovou.
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Tato část portálu je jen částečně přístupná veřejnosti. Metainformace o plných 

textech jsou přístupné pro všechny, ale vlastní přílohy si mohou prohlížet jen 

oprávnění uživatelé [Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2009a].

4.1.4. Referenční pracovníci v Knihovně Evangelické teologické fakulty   
Univerzity Karlovy

V současné době v Knihovně ETF pracuje 7 zaměstnanců na plný úvazek a dvě 

osoby pracují na poloviční úvazek. Od knihovníka se očekává vysokoškolské 

vzdělání na magisterské úrovni, ale dosažené vzdělání nemusí být knihovnické. Je 

dobrá znalost alespoň jednoho světového jazyka. Výhodou je angličtina, část 

studentů fakulty je ze zahraničí. V praxi se osvědčilo, když se knihovník sám 

zajímá o religionistiku a filozofii a také je podporována týmová práce a dobrý 

pracovní kolektiv. Jak již bylo napsáno výše, knihovna nemá zřízeno vlastní 

oddělení referenčních služeb a stejně tak není konkrétně určen knihovník, který by 

zastával činnosti v oblasti RS. Řadu let je však v Knihovně ETF zavedeno střídání 

knihovnických pozic. Znamená to, že i pracovníci, kteří mají běžně na starosti jiné 

knihovnické činnosti (např. akvizici), jsou čas od času zařazeni do služeb 

u výpůjčního pultu. Má to velice kladný dopad na to, aby neztratili kontakt se 

uživatelem a případně získají zpětnou vazbu ve své práci. V referenčních službách 

se od knihovníků očekává, že si s dotazem poradí okamžitě a na místě. Pouze 

u rozsáhlých a velice odborných dotazů je uživatel odkázán na jiné pracovníky, či 

mimo fakultu.8

4.1.5. Kurzy pořádané knihovnou

Na internetových stránkách Knihovny ETF se pod odkazem „Služby“ nachází 

podrobnější informace o uživatelských školeních. Začátkem školního roku jsou 

zařazena pravidelná základní školení pro studenty 1. ročníku ETF UK. Dále 

Knihovna ETF nabízí Úvodní kurz – provoz a služby knihovny, Vyhledávání 

v elektronickém katalogu ALEPH, Využívání elektronických informačních 

zdrojů, portál Metalib, Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy, Knihovní 

kurzy formou e-learningu. Knihovna pořádá kurzy, jejichž náplní je také obsah 

referenčních dotazů. Kurzy jsou určené pro denní studenty, ale také studenty 

dálkového studia. V minulých letech byly zařazeny přímo do výuky a jejich 

absolvování bylo ohodnoceno kreditním systémem. Pro malý zájem ze strany 

                                               
8 Zjištěno při rozhovoru s PhDr. Barborou Drobíkovou.
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uživatelů se v současnosti s kurzy v této formě nepokračuje. V roce 2008 bylo 

uskutečněno 6 vzdělávacích a výchovných akcí pro uživatele [Univerzita Karlova. 

Evangelická teologická fakulta, 2009d]. Knihovna také nepravidelně organizuje 

určitý typ kurzů pro své zaměstnance, ve kterých je opět seznamuje se svými 

službami a poukazuje, na co knihovníci mohou uživatele v běžném provozu 

upozornit [Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta. Knihovna, 2009g]. 

Knihovna ze svých stránek také umožňuje přístup do výukového portálu Moodle, 

který je budován v rámci portálu Catharina. Na výukovém portálu se nachází 

odkazy na jednotlivé předměty a studijní materiály.

4.1.6. Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a její 
účast v systému „Ptejte se knihovny“

Knihovna ETF se aktivně zapojila do služby „Ptejte se knihovny v roce 2007. 

Stala se jedinou teologickou knihovnou v České republice, která spolupracuje 

v tomto projektu Národní knihovny. Knihovna odpovídá na došlé dotazy, které se 

týkají [Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2008] :

 teologie

 religionistiky

 judaistiky

 filozofie

 církevních dějin 

Uživatelé mají dvě možnosti položení dotazu do systému PSK. První z možností 

nabízí využití ikony „ičko v zavináči“ přímo na webových stránkách Knihovny 

ETF. Tato ikona s odkazem souží k přesměrování na internetové stránky PSK 

a jako přístup k formuláři pro vyplnění dotazu a kontaktních údajů. Druhou 

možností je navštívit přímo stránky PSK. Knihovna ETF je aktivní knihovnou 

v systému PSK. V praxi to znamená, že Knihovna ETF je uvedena na seznamu 

knihoven, které zodpovídají dotazy položené prostřednictvím služby „Ptejte se 

knihovny“ a uživatel si ji může zvolit při vyplňování formuláře na webových 

stránkách služby PSK. Dotazy jsou následně přeposílány Knihovně ETF. Bohužel 

řada dotazů je neřešitelných, nebo jsou příliš široké, než aby vyhovovaly 

podmínkám pro zodpovězení službou PSK. V některých případech se Národní 

knihovna obrací se zodpovězením dotazu na knihovníky ETF UK. Jedná se 
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především o odborné dotazy z oblasti religionistiky a filozofie (viz obr. č. 6). 

Dotazy položené prostřednictvím PSK a ani jiné dotazy knihovna neeviduje, 

nevede se žádná statistika dotazů.9

Obr. č. 6 – příklad dotazu z archivu služby „Ptejte se knihovny“ zodpovězený knihovníky 
Knihovny ETF

                                               
9Zjištěno při rozhovoru s PhDr. Barborou Drobíkovou.
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4.2. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích 
Univerzity Karlovy

Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (dále Knihovna 

T.G.M.) spadá pod Univerzitu Karlovu v Praze a se nachází v komplexu budov, 

ve kterých je také umístěn Ústav politologie a Ústav informačních studií 

Filozofické fakulty, Institut politologických studií, Institut sociologických studií 

a Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd, Institut základů vzdělanosti 

a Katedra sociální a kulturní antropologie Fakulty humanitních studií a dále 

Centrum pro otázky životního prostředí. Knihovna je součástí Centra pro otázky 

životního prostředí. Knihovna T.G.M. vznikla v roce 2000 sloučením 7 dílčích 

knihoven Filozofické fakulty UK, Fakulty sociálních věd UK a knižního fondu 

Centra pro otázky životního prostředí s cílem zajistit informační a knihovnické 

služby pro všechny součásti UK sídlící v jinonickém areálu. V roce 2002 byla 

uzavřena „Smlouva o zajištění provozu Knihovny společenských věd T.G. 

Masaryka v Jinonicích“ mezi Filozofickou fakultou, Fakultou humanitních studií, 

Fakultou sociálních věd a Centrem pro otázky životního prostředí, ze které 

vyplývalo hospodaření Knihovny T.G.M. a byla stanovena pravidla pro její 

fungovaní. V tomto roce byly také rozšířeny knihovní prostory, v jejichž rámci 

vznikla studovna a byla umístěna příruční knihovna, která většinou obsahovala 

dokumenty ze zrušené Knihovny pro univerzitní základ v Celetné ulici 

[Univerzita Karlova. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka, 2003]. 

Knihovna T.G.M. je zaměřena především na sociálně-vědní a humanitní obory. 

Důraz je kladen na:

 filozofickou antropologii

 sociální antropologii

 kulturní antropologii

 moderní dějiny

 soudobé dějiny

 filozofii

 judaika

 knihovnictví a informační vědu
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 mezinárodní teritoriální studia

 náboženství

 politologii

 psychologii 

 sociální práci

 sociologii

 ekologickou dimenzi trvale udržitelného rozvoje

Knihovna T.G.M. v Jinonicích nabízí řadu služeb, které umožňují svým 

uživatelům prezenční studium, výpůjčku dokumentů, samoobslužné kopírování, 

skenování dokumentů, tisk ze síťové tiskárny, přístup k počítačům připojených na 

internet, využívání meziknihovní výpůjční služby, mezinárodní meziknihovní 

výpůjční služby a na neposledním místě je možné využít informačních služeb. 

Uživatelem knihovny se může stát kdokoli, kdo se zaregistruje jako čtenář. Je 

však nutné se seznámit a řídit se Knihovním řádem Univerzity Karlovy v Praze

(http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-7.html) a  dále také dodržovat Výpůjční řád 

Knihovny Společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích

(http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-8.html). Stejně tak je nezbytné respektovat 

provozní režim knihovny (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-9.html). Ve 

výjimečných případech je možné využít služeb knihovny, aniž by se uživatel 

musel registrovat. Jedná se například o meziknihovní výpůjční službu. V tomto 

případě je dokument z fondu Knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích půjčen 

prezenčně do knihovny, kde je uživatel běžně zaregistrován. Ve Zprávě 

o knihovně za rok 2008 je uvedeno, že se v knihovně nachází 108 studijních míst, 

z toho 22 míst u počítačů. Pět PC je rezervováno pro vyhledávání v katalogu. 

Probíhá zde výpůjční proces a registrace uživatelů. Většina knih je k dispozici ve 

volném výběru a jsou určeny k absenčním výpůjčkám (dle statusu na různě 

dlouhou dobu) a pouze malá část k prezenčnímu studiu. V přízemí je umístěna 

menší příruční knihovna a fond beletrie (české i jinojazyčné). V téže části 

knihovny je rovněž sklad, z něhož jsou požadované dokumenty poskytovány na 

počkání. Jde především o kvalifikační studentské práce a starší ročníky časopisů. 

http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-9.html
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I v prostoru knihovny mají uživatelé k dispozici 2 kopírky a tiskárny [Univerzita 

Karlova. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka, 2009f].

4.2.1. Referenční služby v Knihovně T.G. Masaryka v Jinonicích

Referenční služby poskytuje Knihovny T.G.M. jako součást knihovnických služeb 

v běžném provozu knihovny. Není zřízeno žádné speciální referenční oddělení, 

jak je známo z velkých veřejných či odborných knihoven. Knihovna T.G.M. pro 

RS vyčlenila přímo konzultační hodiny, ve kterých se uživatelé mohou obracet na 

knihovníky především se složitějšími  dotazy. Určené konzultační hodiny má 

ředitelka knihovny, které je možné směřovat řadu referenčních dotazů. Uživatel 

samozřejmě také obdrží požadovanou odpověď u výpůjčního pultu a může 

komunikovat tváří v tvář s pověřeným knihovníkem, dotaz lze zadat e-mailem, 

elektronickým formulářem, telefonicky či využít virtuální referenční službu 

a kontaktovat knihovnu prostřednictvím systému okamžitých zpráv ICQ 

[Univerzita Karlova. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka, 2009f]. 

Knihovna je také součástí národního systému „Ptejte se knihovny“ a poskytuje 

v různých formách školení pro uživatele. Ve většině případů zodpovídá knihovna 

dotazy obecnějšího typu, které se vztahují k jejímu fungování, ke katalogu 

a k výpůjčkám. Knihovníci  také dostávají odborné dotazy, které mají většinou 

faktografický charakter. Při samotné referenční činnosti nevyžaduje knihovna 

žádnou kontrolu osobních údajů uživatele. U jednoduchých referenčních dotazů 

není ani nutná registrace. V případě složitějších či odborných dotazů je nabídnuta 

neregistrovanému návštěvníkovi alespoň krátkodobá registrace. V případě 

komunikace prostřednictvím internetu je zpravidla požadováno vyplnit 

e-mailovou adresu, na kterou bude uživateli zaslána odpověď na jeho dotaz. Je 

však zjištěno, že anonymita často svádí k pokládání nesmyslných dotazů10. Na 

tomto místě je nutné podotknout, že knihovna žádným způsobem neeviduje 

obdržené dotazy a neshromažďuje vypracované odpovědi na referenční dotazy. 

Výjimku tvoří pouze tzv. často kladené dotazy, které jsou uvedeny včetně 

odpovědí na internetových stránkách knihovny.

                                               
10 Zjištěno při rozhovoru s ředitelkou Knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích Mgr. Alenou   

Matuzskovou.
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4.2.2. Virtuální referenční služby

VRS může uživatel využívat prostřednictvím oficiálních webových stránek 

Knihovny T.G.M. (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-78.html), kde se nachází 

veškeré potřebné informace a kontaktní údaje.  V levé části úvodní stránky je 

umístěno Menu, které nabízí odkazy týkající se celé knihovny:

 Hlavní stránka

 Otevírací doba

 O knihovně

 Katalog

 Novinky

 VŠ kvalifikační a závěrečné práce

 Periodika

 Elektronické zdroje UK

 Návrh na doplnění knižního fondu

 Meziknihovní výpůjční služby

 Co byste mohli potřebovat?

 Pro vyučující

 Kurzy pořádané knihovnou

 FAQ pro zaměstnance

Knihovnu je možné kontaktovat třemi způsoby v rámci VRS a položit dotaz 

prostřednictvím e-mailu, elektronického formuláře a systému okamžitých zpráv 

ICQ. Část informací je také obsažena v sekci Časté otázky, které bývají známější 

pod anglickým označením Frequently asked questions (FAQ).

E-mail

Jak již bylo uvedeno výše, dotaz knihovně je možné zaslat prostřednictvím 

e-mailové adresy (knihovnajin@ruk.cuni.cz), která se nachází na internetových 

stránkách Knihovny T.G.M. E-mailová adresa je však uvedena pouze jako jeden 

z kontaktních údajů. Bylo by vhodnější, kdyby byl uživatel také na webových 

stránkách upozorněn, že e-mailem lze také pokládat referenční dotazy. Přesto však 

mailto:knihovnajin@ruk.cuni.cz
mailto:knihovnajin@ruk.cuni.cz
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je v současné doběv referenčních službách Knihovny T.G.M. ze strany uživatelů 

nejvíce využívána e-mailová komunikace.11

Elektronický formulář

V dolní části webových stránek se také nachází odkaz na „kontaktní formulář“, 

který je určen pro dotazy a komentáře (viz obr. č. 7). Je to jeden ze způsobů 

poskytování referenčních služeb a pro jeho využití je nutné vyplnit:

 věc

 e-mailovou adresu odesílatele

 text dotazu

 kontrolní otázku 

Tento odkaz na formulář je vždy umístěn na samém konci všech webových 

stránek Knihovny T.G.M., takže ze strany uživatele může velice snadno dojít 

k jeho přehlédnutí. Stejně tak chybí v centrální nabídce upozornění na možnost 

využití tohoto formuláře [Univerzita Karlova. Knihovna společenských věd T.G. 

Masaryka, 2009d].

Obr. č. 7 – elektronický formulář Knihovny společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích 
[Univerzita Karlova. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka, 2009d]

                                               
11 Zjištěno při rozhovoru s ředitelkou Knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích Mgr. Alenou   

Matuzskovou.
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Systém okamžitých zpráv

Systém okamžitých zpráv je v Knihovně zastoupen službou ICQ, jejíž 

komunikační číslo je 218-967-890. Číslo se vždy nachází v pravé části každé 

internetové stránky této knihovny. Tato služba byla zavedena pro maximální 

zjednodušení a zrychlení poskytování rychlých,konkrétních informací a je 

v provozu během otvírací doby studovny [Univerzita Karlova. Knihovna 

společenských věd T.G. Masaryka, 2009f]. V současné době však služba ICQ není 

příliš využívána. Uživatelé volí raději jiné způsoby komunikace s knihovníky 

a pokládání dotazu12. Při podrobnějším shlédnutí internetových stránek knihovny 

lze usuzovat, že malá četnost využívání služby ICQ je zapříčiněna nízkou 

propagací služby a nedostatečným seznamováním uživatelů s touto možností 

pokládání referenčních dotazů.

FAQ

Na webu Knihovny T.G.M. se nabízejí dvě možnosti využití virtuálních 

referenčních služeb v podobně často kladených otázek13 – pro uživatele a pro 

zaměstnance knihovny. Často kladené otázky (FAQ) pro uživatele jsou také 

umístěny na webových stránkách Knihovny T.G. Masaryka pod odkazem 

„O knihovně“ s označením „Časté otázky“. Uživatel zde najde odpověď na otázky 

[Univerzita Karlova. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka, 2009b]:

 Na jaké obory (disciplíny) je knihovna zaměřena?

 Nemám heslo do LDAP14 a nemohu se tedy dostat k on-line zdrojům pres 

Onelog.

 Kdo může využít služeb knihovny?

 Co mám udělat, když chci využít služeb knihovny?

 Jak probíhá registrace nového čtenáře knihovny? Co si mám s sebou 

přinést k registraci?

 Mohu si publikace vypůjčit domů?

 Jak dlouho budu čekat na požadovaný dokument?

                                               
12 Zjištěno při rozhovoru s ředitelkou Knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích Mgr. Alenou 

Matuzskovou.
13 Frequently Asked Questions (FAQ)
14 angl. Lightweight Directory Access Protocol, definovaný protokol pro ukládání a přístup k 

datům na adresářovém serveru
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 Je možno půjčit si diplomové, bakalářské a další kvalifikační práce?

 Fungují kopírky v knihovně na mince?

 Nejsem studentem ani zaměstnancem UK a nejsem z Prahy, existuje 

možnost získat knihu z knihovny aniž bych si musel brát volno a přijet ji 

studovat na místo?

 Jak zjistím, zda určitá zahraniční kniha vyšla v českém překladu? 

Posledním odkazem  v Menu je „FAQ pro zaměstnance“. Je zřejmé, že 

tento odkaz není určen pro uživatele a pro jeho využití je požadovaná 

autentizace. Server požaduje uživatelské jméno a heslo s komentářem: 

"Web UK". 

4.2.3. Příruční fond a další zdroje referenčních služeb

Snahou knihovníků je zodpovědět dotaz uživatele co nejpřesněji a v dostatečné 

míře. K tomu slouží příruční fond, který je v Knihovně T.G.M. tvořen 

všeobecnými i oborovými encyklopediemi, slovníky, slovníky cizích slov 

a jazykovými slovníky. Knihovník při zpracování dotazu nahlíží také do katalogů, 

souborných katalogů, volně dostupných i licencovaných databází. V současné 

době se knihovníci snaží uživatele směřovat co nejvíce k online zdrojům, pokud je 

to v konkrétních případech možné. To je usnadněno opět webovými stránkami 

Knihovny T.G.M., na kterých jsou v úvodu umístěny praktické informace 

a odkazy, které mohou využívat uživatelé, ale slouží při referenční práci 

i knihovníkům samotným. Uvedené informační zdroje jsou [Univerzita Karlova. 

Knihovna společenských věd T.G. Masaryka, 2009c]:

 SAGE Journals Online – kolekce elektronických časopisů SAGE, která je 

kompletně dostupná do 31. října 2009

 German literature colection – sbírka německé literatury je zpřístupněna 

pro celou Univerzitu Karlovu do 6. 11. 2009 ve formě zkušebního přístupu 

do databáze

 Sage reference online – individuální zkušební přístup do databáze s více 

než 80 slovníky a příručkami

 Oxford scholarship online (Political science) – pro Knihovnu T.G.M. 

aktivován přístup do databáze, která obsahuje kolekci elektronických knih 
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z politologie (political science), pokrývá základní oblasti politických věd 

komparativní politikou počínaje a mezinárodními vztahy v rámci EU 

konče

 Research Starters (Sociology) - studijní materiály vytvořené pro 

vysokoškolské studenty a vybrané postgraduální studenty z oblasti 

sociologie

 MLA International Bibliography - bibliografické záznamy článků, knih 

i disertací v oboru moderních jazyků, literatury, kritiky, folklóru, 

dramatického umění a lingvistiky

 Palgrave Macmillan Journals – volný přístup pro Univerzitu Karlovu 

k časopisům nakladatelství Palgrave Macmillan

 Slovník jazyka českého - slovník češtiny, jenž obsahuje 61 600 hesel, 

spustily na internetu Ústav pro jazyk český Akademie věd a Fakulta 

informatiky Masarykovy univerzity v Brně Do příručního fondu je zahrnut 

také Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze – Knihovna Jinonice.

Dalším praktickým odkazem jsou „Elektronické zdroje UK“, kde jsou uvedeny 

knihovní služby Informačního systému Univerzity Karlovy, Portál elektronických 

zdrojů a nejdůležitější zdroje pro obory studované v areálu Univerzity Karlovy 

v Jinonicích.

Knihovní služby Informačního systému Univerzity Karlovy slouží k vyhledávání 

a nalezení dokumentů na Univerzitě Karlově a zahrnují:

 Aleph - Centrální katalog Univerzity Karlovy - rychlé a pohodlné 

vyhledávání v katalozích knihoven UK 

 SFX - Citation Linker - odkaz na plný text dokumentu a další relevantní 

on-line služby

 SFX - Portál elektronických časopisů (PEC) - seznam předplácených 

časopisů pro celou univerzitu

 MetaLib - Informační brána - federativní vyhledávač paralelně prohledává 

informační zdroje UK - katalogy knihoven UK, repozitář UK 

i předplácené databáze na UK 
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 DigiTool - Digitální repozitář - univerzitní repozitář digitálních 

dokumentů

 Portál elektronických zdrojů (PEZ) - elektronické zdroje předplacené na 

UK, popisy a návody

 EZproxy server - přístup k elektronickým informačním zdrojům 

s autentizací přes univerzitní Centrální autentizační služby 

 Seznam knihoven UK - seznam knihoven fakult a součástí UK 

 Jednotná informační brána - národní knihovní portál Národní knihovny 

v Praze

 Průkazy UK - informační stránky k univerzitním průkazům

 Centrální autentizační služby - informační stránky k autentizačním 

službám UK

Odkaz „Co byste mohli potřebovat?“ nabízí také důležité informační zdroje, které 

jsou prakticky využívány při referenční práci. Mezi tyto zdroje patří:

 Google Book Search – odkaz na službu pro vyhledávání knih

 Google Scholar – služba pro vyhledávání odborné literatury

 Ptejte se knihovny – služba pro odpovídání stručných konkrétních otázek

 Infogram - portál pro podporu informační gramotnosti

 Infozdroje - přehledná sumarizace předplacených informačních zdrojů 

vč. přístupů do nich (provozuje Albertina Icome).

 Jak správně citovat – odkaz na projekt, který se zabývá problematikou 

bibliografických citací

 Jednotná informační brána (JIB) - portál paralelně prohledávající katalogy 

vybraných českých a zahraničních knihoven. 

 Scirus - vyhledávač vědeckých informací

 Slovník českého jazyka

 Studentům se speciálními potřebami – informace převážně pro zdravotně 

handicapované studenty

http://books.google.cz/


53

V této části se také nachází odkazy na katalogy a databáze a setříděné odkazy 

podle oborů. Jedná se o katalogy vybraných českých a zahraničních knihoven. 

Mezi odkazy oborů je zahrnuta antropologie, dějiny, ekologie, trvale udržitelný 

rozvoj, Evropská unie, filozofie, informační studia a knihovnictví, politické vědy, 

psychologie, sociální práce, sociální vědy, sociologie [Univerzita Karlova. 

Knihovna společenských věd T.G. Masaryka, 2009a]. Volba informačních zdrojů 

z příručkového fondu se řídí podle typu dotazu uživatele a Knihovna T.G.M. 

v Jinonicích zajišťuje řadu tištěných dokumentů, ale také nabízí celou řadu volně 

dostupných i licencovaných databází a elektronických zdrojů. V praxi jsou při 

referenční činnosti ze strany pracovníků knihovny nejčastěji využívané 

elektronické zdroje Google Scholar15 (http://scholar.google.cz/), Wikipedie16

(http://www.wikipedie.cz), databáze Ebsco, Proquest, Web of Science, Factiva, 

Oxford reference online, SAGE journals online a DigiZeitschriften.17

4.2.4. Referenční pracovníci v Knihovně T.G.  Masaryka v Jinonicích

V současnosti je v Knihovně T.G.M. zaměstnáno 14 osob, které mají na starosti 

její chod a zajišťují knihovnické služby. Jak již bylo napsáno výše, knihovna 

nemá zřízeno vlastní oddělení referenčních služeb a stejně tak není konkrétně 

určen pracovník/pracovníci, který by zastával činnosti v oblasti RS. Referenční 

dotazy zodpovídají jak knihovníci za výpůjčním pultem, tak například sama 

ředitelka knihovny. Přesto by však knihovník, který přijde do kontaktu 

s uživatelem a hledá odpověď na jeho dotaz, měl mít určité znalosti a ovládat jisté 

dovednosti. U pracovníka není zcela nutně požadováno knihovnické vzdělání, ale 

měl by být absolventem vysoké školy, měl by umět anglický jazyk natolik, aby 

dokázal komunikovat se zahraničními studenty. Požadovaná je také určitá 

počítačová gramotnost, v rámci které by měl knihovník umět vyhledávat 

v elektronických informačních zdrojích. Velmi důležité je, aby byl knihovník 

schopen mluvit na určité úrovni, dobře vnímal a byl vybaven, případně se vycvičil 

                                               
15 Služba Google Scholar představuje jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury.
16 mnohojazyčná webová encyklopedie
17 Zjištěno při rozhovoru s ředitelkou Knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích Mgr. Alenou   

Matuzskovou.

http://scholar.google.cz/
http://www.wikipedie.cz/
http://www.wikipedie.cz/
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ve velké trpělivosti. Stojí za zmínku, že z velké části se referenční dotazy opakují, 

to je však pohled knihovníka. Uživatel ze svého pohledu dotaz pokládá poprvé.18

4.2.5. Kurzy pořádané knihovnou

Referenční služby jsou do určité míry realizovány také pořádáním kurzů, které 

vede Knihovna T.G.M. Během těchto kurzů jsou účastníkům předávány 

informace například o knihovně, informačních zdrojích a vyhledávání v nich. 

V roce 2005 bylo poprvé uskutečněno Knihovnou T.G.M. školení určené pro 

studenty a byly realizovány exkurze pro zájemce bez ohledu na ročník a obor 

studia. Také byly vytvořeny nové informační letáky, kde byly uvedeny základní 

informace o knihovně a poskytovaných službách [Univerzita Karlova. Knihovna 

společenských věd T.G. Masaryka, 2006]. Tato snaha nezapadla a Knihovna 

T.G.M. vychází vstříc jednotlivým fakultám a jejím pedagogům. Na základě 

domluvy přicházejí knihovníci do vyučování a zpravidla studentům 1. ročníků 

přinášejí informace o katalogu knihovny, meziknihovní výpůjční službě 

a vysvětlují, jak to v jejich knihovně funguje. Během roku 2008 se uskutečnilo 17 

vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 82 zájemci. Jak je uvedeno ve Zprávě 

o knihovně za rok 2008, tento počet však neodpovídá vynaloženému úsilí ze 

strany knihovny. Studenti často nevědí o všech možnostech, které mohou při 

zjišťování a získávání zdrojů využít, ale dobrovolné a kredity neodměňované akce 

je nelákají. Bylo by užitečné, kdyby základy informační gramotnosti byly součástí 

výuky, protože informačních zdrojů je stále více a větším problémem než jejich 

nedostatek je to, že je uživatelé neumějí najít. Byl také ve zkušebním provozu 

vytvořen e-learningový kurz, ale nebyl o něj velký zájem. Více je využíváno 

zpřístupnění materiálů pomocí webových stránek knihovny. V průběhu roku byly 

poskytovány konzultace pracovníkům z jiných knihoven, a to jak týkající se 

provozu knihovny a poskytování služeb, tak knihovního systému. Také pro rok 

2009 byly připraveny přednášky a podrobné informace se nacházejí na webových 

stránkách Knihovny T.G.M. pod odkazem „Kurzy pořádané knihovnou“. 

                                               
18 Zjištěno při rozhovoru s ředitelkou Knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích Mgr. Alenou 

Matuzskovou.
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Přednášky byly na téma:

 práce s informačními zdroji - katalogy (vyhledávání a následné možnosti 

získání dokumentu), přístup k elektronickým zdrojům, hodnocení 

informačních zdrojů, základní pravidla citování

 vyhledávání českých článků - zdroje informací o českých článcích, přístup 

k plným textům (Databáze Factiva, EMIS, Newton)

 vysokoškolské kvalifikační práce – získávání informací a jejich hodnocení, 

úprava, citace

 multioborové databáze – EBSCO, Proquest

 plnotextové databáze a e-archivy - JSTOR, SAGE, Digizeitschriften ad.

Cílem těchto kurzů je pomoc zájemcům zorientovat se v množství knih, časopisů, 

katalogů, portálů a především databází, které mohou být výrazným přínosem pro 

studium, pokud se s nimi naučí zacházet a především pokud o nich ví. Součástí 

rozpisu přednášek jsou také odkazy na jejich prezentace. Tyto prezentace jsou 

nabídnuty zájemcům ke stažení [Univerzita Karlova. Knihovna společenských věd 

T.G. Masaryka, 2009e]. 

4.2.6. Knihovna T.G.  Masaryka v Jinonicích a její účast v systému „Ptejte se 
knihovny“

V roce 2006 se Knihovna T.G.M. zapojila do služby „Ptejte se knihovny“ a jejím 

prostřednictvím zodpovídá dotazy nejen registrovaných uživatelů knihovny, ale 

i veřejnosti [Univerzita Karlova. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka. 

2007]. Úplně první navázání kontaktů, které předcházelo tomuto zapojení, bylo 

zcela neoficiální. A proběhlo mezi ředitelkou knihovny Mgr. Alenou 

Matuszkovou a paní Mgr. Jindřiškou Pospíšilovou, která má na starosti registraci 

knihoven pro systém PSK. Mgr. Pospíšilová vyjádřila nutnost zapojení většího 

množství vysokoškolských knihoven do systému „Ptejte se knihovny“.19

Knihovna T.G.M. se účastní jako knihovna tzv. aktivní. Znamená to, že je 

uvedena na seznamu knihoven, které zodpovídají dotazy položené prostřednictvím 

služby „Ptejte se knihovny“ a uživatel si ji může zvolit při vyplňování formuláře 

                                               
19 Zjištěno při rozhovoru s ředitelkou Knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích Mgr. Alenou 

Matuzskovou.
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na webových stránkách služby PSK. Dotazy jsou následně přeposílány Knihovně 

T.G.M. Bohužel řada dotazů je neřešitelných, nebo jsou příliš široké, než aby 

vyhovovaly podmínkám pro zodpovězení službou PSK. To je také jeden 

z důvodů, proč na internetových stránkách Knihovny T.G. Masaryka v Jinonicích 

není viditelně umístěno logo služby „íčko v zavináči“. Nakolik je či v minulosti 

byla služba „Ptejte se knihovny“ efektivně využívána, lze těžko posoudit. 

Knihovna neshromažďuje o této službě žádné statistické údaje. Proto také nelze 

objektivně zjistit, zda odstranění loga ze stránek Knihovny T.G.M. je 

opodstatněné.
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4.3. Knihovna Vysoké školy ekonomické Žižkov

Centrum knihovnických a informačních služeb Vysoké školy ekonomické v Praze 

(http://ciks.vse.cz/) (dále CIKS VŠE) vzniklo v roce 1995. Toto centrum je 

tvořeno centrální Knihovnou VŠE na Žižkově, Studijní knihovnou Jižní Město 

a Knihovnou Fakulty managementu v Jindřichově Hradci [Vysoká škola 

ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 2009j]. Tato 

část diplomové práce je zaměřena na centrální knihovnu Vysoké školy 

ekonomické na Žižkově (dále Knihovna VŠE Žižkov) a její referenční služby. 

CIKS VŠE má na starosti zabezpečení studia a vědecké a výzkumné práce na 

Vysoké škole ekonomické (dále VŠE) a také zajišťuje informační zdroje jak pro 

studenty a zaměstnance VŠE, tak i pro odbornou veřejnost. Informační zdroje 

zahrnují nejen tištěné materiály, ale také elektronické informační zdroje se 

vzdáleným přístupem i na fyzických nosičích. Jak již bylo zmíněno výše, CIKS 

VŠE spravuje a zajišťuje informační služby pro rozsáhlý komplex budov, kde se 

nacházejí studovny, knihovny a další specializovaná pracoviště. Knihovní síť je 

tvořena těmito veřejně přístupnými knihovnami a studovnami:

 Knihovna VŠE Žižkov – plní úlohu ústřední knihovny sítě

 Studijní knihovna Jižní Město – zajišťuje knihovnické a informační služby 

v objektu VŠE na Jižním Městě v Praze a je zaměřena především na 

studenty prvních ročníků a na podporu jazykové a počítačové výuky

 Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci - formálně je 

součástí Fakulty managementu a poskytuje služby především studentům 

a učitelům této fakulty

Pedagogové a studenti VŠE mají také k dispozici Studijní centrum Jarov, které je 

součástí Výpočetního centra VŠE a dále je možné využít také přibližně padesát 

menších knihoven, kterou jsou organizační součástí kateder a dalších pracovišť 

VŠE

Centrální knihovna VŠE Žižkov zahrnuje specializované studovny a knihovny:

 Knihovnu Pavla Eislera - specializovaná studovna s fondem zaměřeným 

zejména na mezinárodní vztahy a Evropskou unii
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 Mediatéku - multimediální studovna, ve které je umístěna literatura 

z oblasti financí, bankovnictví a účetnictví, publikace Světové banky, 

Mezinárodního měnového fondu, Evropské banky pro obnovu a rozvoj 

a České národní banky

 Evropské dokumentační středisko (EDS)

Z titulu depozitní knihovny také Knihovna VŠE Žižkov zpřístupňuje fondy 

OECD, Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. 

CIKS VŠE zajišťuje rozsáhlé knihovnicko-informační služby, které jsou:

 výpůjční – prezenční, absenční, meziknihovní a mezinárodní meziknihovní 

výpůjční služby

 poradenství k databázím a informačním zdrojům, zpracování rešerší, 

referenční informace a individuální pomoc při řešení konkrétních 

požadavků uživatele. 

 elektronické informační služby zajištěné prostřednictvím webových 

stránek VŠE a CIKS, které se týkají souborného katalogu VŠE, virtuální 

ekonomické knihovny Econlib20

 reprografické – samoobslužné kopírování ve studovnách i ve veřejném 

prostoru

 propagační a vzdělávací – prezentace elektronických informačních zdrojů, 

exkurze v knihovnách, vstupy do diplomových seminářů a instruktáže 

nových uživatelů. 

Mezi tyto knihovnicko-informační služby patří také centrální akvizice 

informačních zdrojů všech typů a centrální evidence a zpracování informačních 

zdrojů.

Knihovna také spolupracuje s řadou institucí a podílí se na různých projektech. 

V rámci České republiky se jedná o spolupráci s Národní knihovnou ČR, Svazem 

knihovníků a informačních pracovníků, Asociací knihoven vysokých škol.  

Mezinárodní spolupráce se odehrává zejména v rámci Skupiny knihovníků 

                                               
20 Zpřístupnění licencovaných elektronických informačních zdrojů a vybraných volně dostupných 

zdrojů z Internetu, služba elektronického dodávání dokumentů, elektronická komunikace s 
uživateli (prostřednictvím e mailu a ICQ) a přímé objednávání služeb knihovny.
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evropských obchodních škol (European Business Schools Librarians‘ Group, 

EBSLG) a Mezinárodního sdružení uživatelů systému Aleph [Vysoká škola 

ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 2007a]. 

Uživateli knihovny VŠE se mohou stát vyučující, zaměstnanci, studenti Vysoké 

školy ekonomické, studenti jiných škol a odborná veřejnost. Knihovna funguje 

jako veřejná knihovna [Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních 

a knihovnických služeb, 2008a]. Každý uživatel knihovny je povinen vyplnit 

a podepsat přihlášku a prohlášení uživatele a prokázat svoji totožnost platným 

dokladem. Studenti, učitelé a zaměstnanci VŠE se v prostorách knihovny 

prokazují multifunkční identifikační kartou, která je registrována pro knihovní 

služby. Platnost registrace je třeba obnovit každý akademický rok. Uživatel musí 

dodržovat Řád knihovnických a informačních služeb Vysoké školy ekonomické 

v Praze (http://ciks.vse.cz/download/KnihovniRad.pdf) a respektovat řády 

studoven VŠE [Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních 

a knihovnických služeb, 2009b].

4.3.1. Referenční služby v Knihovně VŠE Žižkov

Jak již bylo uvedeno, tato Knihovna VŠE Žižkov plní roli ústřední knihovny 

v knihovní síti CIKS VŠE a poskytuje veškeré nabízené služby. Knihovna je 

umístěna v areálu VŠE na Žižkově. Většinu služeb mohou využívat pouze 

registrovaní uživatelé, bez registrace je možný jednorázový vstup do studoven se 

zapůjčenou identifikační kartou. U informačního pultu v přední části budovy lze 

získat informace o fondech a službách knihovny, pomoc při vyhledávání 

v katalogu a objednávání materiálů, nebo v případě složitějšího dotazu kontakt na 

specializovaná oddělení knihovny. Tato oddělení jsou zaměřena na konzultace 

a poradenství, rešerše, prezentace a školení, službu „Ptejte se knihovny“. 

Knihovna si v rámci CIKS VŠE eviduje zodpovězené referenční dotazy. Tato 

evidence je však určena k usnadnění práce knihovníků a uživatelům nejsou 

k dispozici již jednou zodpovězené dotazy21 [Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Centrum informačních a knihovnických služeb, 2009f]. Část odpovědí na 

referenční dotazy je zahrnuta v letáčku, který každý uživatel obdrží při své 

registraci. Letáček obsahuje kontaktní údaje a další úvodní informace, které jsou 

                                               
21 Zjištěno při rozhovoru s manažerem služby Konzultace a poradenství Ing. Ivanou 

Poplšteinovou.

http://ciks.vse.cz/download/KnihovniRad.pdf
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pro uživatele důležité. Letáček je vyhotoven ve třech barevných provedeních, 

které mají rozlišit jeho určení pro studenty a vyučující VŠE, pro odbornou 

veřejnost a anglickou verzi letáčku.22

Konzultace a poradenství v Knihovně VŠE Žižkov mají usnadnit uživateli 

nalezení a výběr vhodných informačních zdrojů pro studium a výzkum. Pro 

uživatele CIKS je služba poskytována zdarma, pro ostatní je zdarma poradenství 

do 20 minut. Konzultační a poradenská služba poskytuje informace o obsahu 

a struktuře klasických i elektronických informačních zdrojů, o odborných 

službách knihoven, referenční informace a individuální pomoc při řešení 

konkrétních požadavků uživatele. Dotaz je možné položit prostřednictvím e-mailu 

či elektronického formuláře. Tyto kontaktní údaje se nacházejí na webových 

stránkách CIKS VŠE. Uživatel také může využít osobní konzultace [Vysoká škola 

ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 2009g]. 

V rámci Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb, které spadá 

pod Odbor informační podpory studia a výzkumu CIKS VŠE, zpracovávají 

knihovníci  spíše požadavky na nalezení konkrétních elektronických plných textů 

článků či časopisů, poskytují pomoc ohledně vzdáleného přístupu nebo práce 

s předplacenými elektronickými informačními zdroji VŠE. Vedena je pouze 

orientační evidence některých větších dotazů. Tato evidence je určena jen pro 

interní potřeby a nevyužívá se pro žádné další statistické zpracování.23

Rešeršní služby v Knihovně VŠE Žižkov slouží ke zpracovávání rešerší, jejichž 

výsledkem je soupis dokumentů, nebo faktografických informací o sledované 

problematice. Prostřednictvím této služby lze objednat vypracování jednorázové 

retrospektivní rešerše, průběžné uživatelské profily a poskytnout již zpracované 

rešerše. Rešeršní služby jsou poskytovány na základě písemných objednávek, buď 

při osobní návštěvě, nebo na základě online objednávky24 [Vysoká škola 

ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 2007c]. Pro 

položení referenčního dotazu může uživatel využít osobní návštěvy knihovny, 

telefonu, e-mailu, systém okamžitých zpráv ICQ, elektronického formuláře. Řadu 

referenčních dotazů nalezne zodpovězených pod odkazem „FAQ“. Knihovníci 

                                               
22 Zjištěno od vedoucí Oddělení služeb Knihovny VŠE Žižkov paní Jany Uhlíkové.
23 Zjištěno od vedoucí Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE 

PhDr. Ivanou Reznerovou. 
24 Zjištěno při rozhovoru s manažerem služby Konzultace a poradenství Ing. Ivanou 

Poplšteinovou.
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určení pro zpracovávání referenčních dotazů spíše zodpovídají dotazy obecného 

typu a zajišťují rešeršní služby. Pokud uživatel má odbornější dotaz, je odkazován 

na vyučující a další odborníky z VŠE.

4.3.2. Virtuální referenční služby

VRS může uživatel využívat prostřednictvím oficiálních webových Centra 

informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze (http://ciks.vse.cz/), kde se 

nachází veškeré potřebné informace, praktické odkazy a kontaktní údaje.  V levé 

části úvodní stránky jsou umístěny odkazy týkající se celé knihovny [Vysoká 

škola ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 

2009a]:

 Seznamte se s CIKS VŠE

 Služby knihovny

 Informační zdroje, katalogy

 Econlib : do knihovny přes Internet

 Radíme, jak…

Tyto uvedené odkazy jsou neustále přístupné na všech dílčích stránkách webu 

CIKS VŠE. Slouží k lepší orientaci uživatele při hledání údajů.

Odkaz „Seznamte se s CIKS VŠE“ obsahuje obecné informace o poslání CIKS 

VŠE, informace o zaměstnancích, grantových projektech, profesní spolupráci 

a o službách knihovny. Zde se také nalézá rozpis knihoven a studoven a jsou 

uvedeny důležité dokumenty a soubory ke stažení25 [Vysoká škola ekonomická 

v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 2009e].

Odkaz „Služby knihovny“ poskytuje uživateli informace o klasických 

knihovnicko-informačních službách, dodávání dokumentů, akvizici, 

konzultačních a poradenských službách a také o objednávkách online a dalších 

informacích ke službách [Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum 

informačních a knihovnických služeb, 2009h].

Odkaz „Informační zdroje, katalogy“ slouží ke zpřístupnění jednotlivých 

informačních zdrojů jako jsou katalogy tištěné literatury a časopisů, online 

                                               
25 Ceník knihovnických a informačních služeb VŠE, Knihovní řád, provozní řády studoven, výroční 

zprávy.
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informačních zdrojů a ostatních důležitých informačních zdrojů vztahujících se 

k činnostem VŠE [Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních 

a knihovnických služeb, 2009d].

Odkaz „Econlib : do knihovny přes Internet“ zajišťuje uživateli vstup do virtuální 

ekonomické knihovny a využívání jejích služeb. Econlib (http://www.econlib.cz/) 

vznikl na základě projektu26, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění dostupných 

informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům 

ekonomických oborů27 [Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních 

a knihovnických služeb, 2008c].

Odkaz „Radíme jak…“ má pomoci uživatelům se studiem, vědou, orientací ve 

službách knihovny. Odkazem se uživatel dostane opět k virtuální knihovně 

Econlib a také k návodům, jak správně citovat [Vysoká škola ekonomická 

v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 2007b].

Knihovnu je možné kontaktovat třemi způsoby v rámci VRS a položit dotaz 

prostřednictvím e-mailu, elektronického formuláře a systému okamžitých zpráv. 

Část informací je také obsažena v sekci, která nese označení FAQ (Frequently 

asked questions).28

E-mail

Položení referenčního dotazu je uživateli umožněno prostřednictvím e-mailové 

adresy (knihovna@vse.cz), která se nachází v dolní části hlavní stránky CIKS 

VŠE spolu s dalšími kontaktními údaji. Toto umístění není příliš šikovné. 

Uživatel je nucen podrobně zkoumat webové stránky, aby e-mailovou adresu 

nepřehlédnul. Internetové stránky také nabízejí možnost zaslání tzv. skupinových 

e-mailů. CIKS VŠE má vytvořeny konkrétní e-mailové adresy pro úseky svých 

služeb. Uživatel po výběru příslušné e-mailové adresy v podstatě zasílá dotaz 

všem zaměstnancům, kteří danou službu mají na starosti. V praxi to znamená, že 

uživatel si může na hlavní stránce CIKS VŠE zvolit odkaz „Skupinové e-maily“. 

Odkaz se nachází v nabídce v levé části hlavní webové stránky v sekci „Seznamte 

se s CIKS VŠE“ a obsahuje seznam skupinových elektronických adres, které jsou 

přiřazeny jednotlivým informačním a provozním službám knihovny. Knihovna 
                                               

26 Řešen v letech 2000-2003.
27 Podporováno z grantu MŠMT-LI200007.
28 Čes. Často kladené otázky.

mailto:knihovna@vse.cz
mailto:knihovna@vse.cz
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Vysoké školy ekonomické v Praze je rozsáhlou knihovnou a tato funkce 

skupinových e-mailů je zřízena proto, aby uživateli i svým zaměstnancům 

usnadnila práci při zadávání a zpracovávání referenčního dotazu [Vysoká škola 

ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 2007d]. 

Uživatelé také mohou využít pro zadání svého dotazu e-mailovou adresu, která se 

nachází v kontaktních údajích v části internetových stránek určených pro virtuální 

ekonomickou knihovny Econlib (i-servis@vse.cz).

Elektronický formulář

Odkaz „Konzultace a poradenství“, který se nachází v části „Služby knihovny“, 

zprostředkovává uživateli zaslání referenčního dotazu prostřednictvím formuláře. 

Označení „formulář“ přesměruje uživatele na oficiální stránky národní služby 

„Ptejte se knihovny“, kde je umístěn vlastní formulář pro tuto službu a je předem 

zvolena cílová knihovny, které se má dotaz doručit. V tomto případě se jedná 

o Vysokou školu ekonomickou – Centrum informačních a knihovnických služeb 

[Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických 

služeb, 2009g]. Pro studenty a akademické pracovníky VŠE jsou dále k dispozici 

další formuláře, které umožňují využití:

 meziknihovní výpůjční službu

 zadávání rešerší

 klubu CIKS VŠE pro pořádání akcí, které jsou pod záštitou VŠE

 prezentace zdrojů tzn. objednat si prezentaci informačních zdrojů 

(souborné katalogy, informace o obsahu a struktuře dostupných 

informačních zdrojů, elektronické informační zdroje) v rámci výuky 

i mimo ni. Prezentace mohou být zaměřeny ke konkrétnímu zadání, nebo 

všeobecně.

Pro uživatele z řad odborné veřejnosti jsou také určeny formuláře, které slouží pro 

meziknihovní výpůjční službu a rešerše (viz obr. č. 8). Na všech dílčích 

internetových stránkách CIKS VŠE chybí souhrnný odkaz na výše zmiňované 

formuláře. Přístup k nim je umožněn pouze přes jednotlivé odkazy „Služby 

knihovny“. Tento přístup je ještě ztížen nutností instalace bezpečnostního 

certifikátu, jinak není umožněn přístup k elektronickým formulářum CIKS VŠE. 

Méně zkušení uživatelé mohou být tímto řešením zbytečně odrazováni od 
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využívání služeb [Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních 

a knihovnických služeb, 2009c].

Obr. č. 8 – formulář pro objednání rešerše na webových stránkách CIKS VŠE [Vysoká škola 
ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 2009c]

Systém okamžitých zpráv

Knihovna Vysoké školy ekonomické v Praze využívá také jednu z možností 

systému okamžitých zpráv. Pro uživatele je na webových stránkách CIKS VŠE 

umístěno kontaktní číslo ICQ, které v současné době je  296907737. Toto číslo se 
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nachází na v dolní části úvodní internetové stránky CIKS VŠE mezi dalšími 

kontaktními údaji. Číslo ICQ je také zobrazováno v dalších odkazech „Seznamte 

se s CIKS VŠE“, „Služby knihovny“, „Informační zdroje, katalogy“ a „Radíme 

jak…“. V těchto uvedených případech, se je kontakt ICQ umístěn v horní části 

každé webové stránky s odkazem na „tisk stránky“ a službu „Ptejte se knihovny“. 

První zmínka o zavedení systému okamžitých zpráv ICQ je uvedena ve Výroční 

zprávě za rok 2007 Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze 

[Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických 

služeb, 2008e]. Informace k provozu informačních služeb prostřednictvím ICQ 

jsou uvedeny pod odkazy patřící k virtuální knihovně Econlib. Nacházejí se v levé 

části rozhraní Econlibu. Jak je uvedeno na webu Econlib, současnosti je 

komunikace s knihovníky prostřednictvím ICQ možná od pondělí do pátku od 9 

do 11 hodin a od 13 do 15 hodin. V období letních prázdnin a během vánočních 

svátků není služba dostupná [ŠUBRTA, 2005;Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Centrum informačních a knihovnických služeb, 2008c]. Zodpovídání dotazů mají 

na starosti zaměstnanci z Odboru informační podpory studia a výzkumu. Jsou 

určeni čtyři knihovníci, kteří se v zodpovídání dotazů střídají podle předem 

určeného harmonogramu.29

FAQ

Odkaz s označením „FAQ“ slouží ke zpřístupnění často kladených otázek, které 

se týkají knihovny a jejího provozu. Uživatel tak okamžitě získá odpovědi na 

otázky [Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních 

a knihovnických služeb, 2008a]:

 Jak mají knihovny a studovny otevřeno?

 Jak je možné se přihlásit do knihovny?

 Mohou se i uživatelé z řad veřejnosti přihlásit do knihovny a využívat 

jejích služeb

 Mohou se i cizinci přihlásit do knihovny?

 Jak je možné si vypůjčit knihu domů?

                                               
29 Zjištěno při rozhovoru s manažerem služby Konzultace a poradenství Ing. Ivanou 

Poplšteinovou.
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 Na jak dlouho je možné si knihu půjčit?

 Jak je možné vypůjčený materiál prodloužit?

 Kolik činí poplatky z prodlení?

 Je možné vrátit knihu bez ID karty?

 Jaké jsou poplatky za rezervování publikací?

 Je možné vypůjčit si knihu z knihovny na letní prázdniny?

 Ze kterých knihoven je možné půjčovat si knihy domů? 

4.3.3. Příruční fond a další zdroje referenčních služeb

Knihovna VŠE Žižkov nemá příruční fond v klasické podobě, ale knihovnici 

využívají dokumenty umístěné ve studovnách a dostupné všem uživatelům

knihovny. Nepostradatelný Ottův slovník naučný, pak také ještě ekonomické 

slovníky, statistiky. Ve studovně se dále nacházejí encyklopedie a různé další typy 

slovníků.30 Referenční práce se také neobejde bez využívání katalogů. Tento 

informační zdroj je v CIKS VŠE zastoupen Souborným katalogem knihoven VŠE 

(http://library.vse.cz/). Další informační zdroje využitelné v referenčních službách 

jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek CIKS VŠE. Na hlavní 

stránce CIKS VŠE jsou uvedeny praktické odkazy na:

 Souborný katalog VŠE

 Časopisy

 Elektronické zdroje

 Diplomové práce

 Virtuální ekonomickou knihovnu Econlib

 Volně dostupné materiály

K jednoduššímu vyhledávání ve více informačních zdrojích slouží odkaz na 

Řešení vyhledávání seriálů (Serials Solutions Search). Tento systém umožňuje  

položením jednoho uživatelského dotazu prohledat všechny dostupné databáze 

a nalezené články zobrazí v souhrnném seznamu [Vysoká škola ekonomická 

v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 2009d]. 

                                               
30 Zjištěno od vedoucí Oddělení služeb Knihovny VŠE Žižkov paní Jany Uhlíkové.

http://library.vse.cz/
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Odkazem „Informační zdroje, katalogy“ se uživatel dostane opět k Soubornému 

katalogu VŠE, ale také k seznamu odebíraných časopisů, nabídce knih a časopisů 

vyřazovaných z fondu CIKS, vysokoškolským kvalifikačním pracím VŠE, 

elektronickým zdrojům pro VŠE, zdrojům volně dostupným na internetu, zdrojům 

na českých vysokých školách. Ve výše zmiňované části jsou také dostupné další 

informační zdroje. Těmito zdroji jsou [Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Centrum informačních a knihovnických služeb, 2009d]:

 Zlatý fond českého ekonomického myšlení

 nositelé Nobelovy ceny za ekonomii

 dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE

 dostupnost dokumentů s lokací „Točná“ a „Veleslavín“

 zvýhodněné předplatné časopisů vydavatelství Economia

 online burza skript, učebnic a odborné literatury

Econlib

Virtuální ekonomická knihovna Econlib (http://www.econlib.cz/) a její služby 

jsou zajišťovány Centrem informačních a knihovnických služeb Vysoké školy 

ekonomické v Praze a knihovnou CERGE-EI. Cílem těchto služeb je zpřístupnění 

dostupných informačních zdrojů především pro vědecké a výzkumné pracovníky 

ekonomických oborů [ŠUBRTA, 2005 ; Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Centrum informačních a knihovnických služeb. 2008c]. Některé části 

internetových stránek Econlibu jsou shodné s nabídkou služeb, které se nacházejí 

na webu CIKS VŠE. Jedná se například o nabízené konzultace a poradenství, či 

službu „Ptejte se knihovny“. Ve virtuální knihovně Econlib jsou podrobněji 

uvedené informační zdroje, které mohou sloužit jako pomoc při řešení 

referenčních dotazů. V levé části úvodní stránky Econlibu se nacházejí odkazy 

[Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických 

služeb, 2008c]:

 Jak…

 Zdroje informací

 Služby
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 Podpora vědy a výzkumu

 Edice

 Ptejte se knihovny

 Hledání

Obdoba často kladených otázek (FAQ) je v Econlibu skryta pod odkazem 

„Jak…“. Uživatel se zde najde odpovědi na otázky:

 Jak může využívat služeb knihovny?

 Jak získá text?

 Jak získá rešerše?

 Jak může konzultovat?

 Jak může objednat službu online?

 Jak se dostane do knihovny?

Část s označením „Zdroje informací“ odkazuje na katalogy, elektronické 

informační zdroje pro VŠE a CERGE-EI, volně dostupné zdroje a ekonomické 

instituce a knihovny.

Elektronické informační zdroje pro VŠE obsahují [Vysoká škola ekonomická 

v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb, 2008d]:

 zkušební přístupy do databáze Central and Eastern European Academic 

Source a Research Starters (sociologie)

 Serials Solutions

 plnotextové všeobecné zdroje – Anopress IT, EBSCO, ProQuest 5000

 specializované zdroje – ACM Digital Library, EconLit, Gale Virtual 

Reference Library, Global Market Information Database (GMIT), IEEE 

Computer Society Digital Library, Jstor, Lecture Notes In Computer 

Science, Literature Online, Patria Plus, Safari Books Online, Source 

OECD

 citační rejstříky – Scopus, Web of Knowledge
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 faktografické zdroje – Amadeus, ASPI, Creditinfo, MarketResearch, 

Merit-InterF

 bibliografické zdroje – databáze publikační činnosti VŠE, FinLit, Statist

 slovníky – PC Translator 

4.3.4. Referenční pracovníci v Centru knihovnických a informačních služeb 
Vysoké školy ekonomické v Praze

CIKS VŠE je poměrně rozsáhlá instituce, která má svojí organizační strukturu. 

V knihovně se nachází, kromě pracovních pozic ředitelky a tajemnice knihovny, 

také oddělení Systémové správy Aleph, Odbor informační podpory studia 

a výzkumu, Síť knihoven a studoven VŠE a rozdělení pracovních pozic podle 

umístění na VŠE na Žižkově a Studijní knihovna Jižní Město. Pod Odbor 

informační podpory studia a výzkumu spadá Oddělení oborových informačních 

a knihovnických služeb a Virtuální ekonomická knihovna (Econlib) a rozvojové 

informační projekty. Knihovna VŠE Žižkov má rozdělení na [Vysoká škola 

ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb. 2009i]:

 budování knihovních fondů (akvizice, agenda časopisů)

 oddělení služeb (studovna, studovna informace, výpůjční protokol, 

meziknihovní výpůjční služba, mezinárodní meziknihovní výpůjční 

služba, mediatéka Fakulty financí a účetnictví, Knihovna P. Eislera 

Fakulty mezinárodních vztahů, Evropské dokumentační středisko, 

Informační recepce) 

Ve konci roku 2008 bylo v Centru knihovnických a informačních služeb Vysoké 

školy ekonomické v Praze zaměstnáno 52 zaměstnanci. Dvacet pracovníků má 

vysokoškolské vzdělání. Knihovna dlouhodobě řeší špatnou situaci pracovních 

míst. Knihovnická místa nejsou dostatečně dobře platově ohodnocena a není o ně 

ze strany vysokoškoláků, či dalších informačních pracovníků velký zájem 

[Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických 

služeb, 2009j]. Pro práci v referenčních službách jsou z teoretického pohledu 

stanoveny přísné požadavky na referenčního pracovníka. Měl by ovládat alespoň 

tři světové jazyky, být patřičně inteligentní a do určité míry kreativní. To však 

není ve finančních možnostech instituce takové pracovníky nelézt a na 

přidělených pozicích udržet. Jak je ale doloženo praxí, referenční pracovník by 
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měl mít dobré uvažování a schopnost jasně zodpovědět dotaz. To je v některých 

případech největší problém – vůbec pochopit, co si uživatel žádá.31

4.3.5. Kurzy pořádané knihovnou

Již řadu let pořádá CIKS VŠE prezentace a kurzy týkající se knihovny a práce 

s informačními zdroji. Tyto akce mají na starosti knihovníci z Oddělení 

oborových informačních a knihovnických služeb a bývají určené pro studenty 

a zaměstnance školy, ale zúčastnit se může také odborná veřejnost. V průběhu 

celého roku 2008 bylo v rámci VŠE  pořádáno celkem 17 akcí, kterých se 

zúčastnilo celkem 426 účastníků. Pro zahraniční studenty VŠE byly provedeny 

čtyři obsáhlé exkurze s odborným výkladem. V rámci ostatních služeb byli 

Knihovnou VŠE provedeni s anglickým výkladem také další zahraniční 

návštěvníci Vysoké školy ekonomické v Praze. Zájemcům z jiných knihoven 

v České republice pak byly poskytnuty odborné konzultace a školení týkající se 

nezbytné související administrativy a vžité praxe při referenční činnosti, 

prováděné oborovými knihovníky, nebo prezentující virtuální ekonomickou 

knihovnu Econlib a možnosti jejího využití [Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Centrum informačních a knihovnických služeb, 2009j]. Na hlavní stránce CIKS 

VŠE pod odkazem „Služby knihovny“ se také nachází nabídka týkající se 

„Prezentace a školení“. Tato nabídka zahrnuje:

 přehledové prezentace o elektronických informačních zdrojích VŠE (EIZ 

VŠE)

 tematické prezentace o EIZ VŠE podle oborového zaměření daného 

cvičení, přednášky nebo semináře

 prezentace zaměřené na správné citování literatury podle ISO 690 a ISO 

690-2

 prezentace zaměřené na úvod do samostatného zpracování rešerší

Zájemcům je umožněno objednávat zmiňované prezentace prostřednictvím 

formuláře, nebo e-mailem (i-servis@vse.cz) [Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Centrum informačních a knihovnických služeb, 2008b]. Také prostřednictvím 

virtuální knihovny Econlib je možné využít prezentace a školení. Odkaz se nalézá 

                                               
31 Zjištěno od vedoucí oddělení služeb Knihovny VŠE Žižkov paní Jany Uhlíkové.

mailto:i-servis@vse.cz
mailto:i-servis@vse.cz
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v sekci „Služba“ pod označením „Prezentace a školení“. Uživatelům je nabízena 

možnost objednat si prezentaci informačních zdrojů (souborné katalogy, 

informace o obsahu a struktuře dostupných informačních zdrojů, elektronické 

informační zdroje) v rámci výuky i mimo ni. Prezentace mohou být zaměřeny ke 

konkrétnímu zadání, nebo všeobecně. Je rovněž nabízeno školení ve vyhledávání 

ve vybraných databázích, nebo osobní školení pro skupiny, případně jako 

prezentaci v rámci výuky. Zájemci si také mohou objednat exkurzi do knihovny, 

zahrnující základní informaci o knihovnách a nabídku jejich služeb. Objednávky 

je také možné zadávat prostřednictvím elektronického formuláře, nebo e-mailovou 

adresou [Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních 

a knihovnických služeb, 2006].

4.3.6. Centrum knihovnických a informačních služeb Vysoké školy 
ekonomické v Praze a jeho účast v systému „Ptejte se knihovny“

V březnu 2007 se CIKS VŠE zapojilo do služby „Ptejte se knihovny“ a jejím 

prostřednictvím zodpovídá dotazy nejen registrovaných uživatelů knihovny, ale 

i veřejnosti. Této aktivitě předcházela obdobná služba, která nesla označení 

„Zeptejte se nás“, která byla součástí virtuální knihovna Econlib. V současné době 

tato služba již není provozována.32 CIKS VŠE je aktivním účastníkem ve službě 

PSK. V praxi to znamená, že je uvedena na seznamu knihoven, které zodpovídají 

dotazy položené prostřednictvím služby „Ptejte se knihovny“ a uživatel si ji může 

zvolit při vyplňování formuláře na webových stránkách služby PSK. Dotazy jsou 

následně přeposílány CIKS VŠE. Velké množství dotazů není příliš 

smysluplných, přesto se však referenční pracovníci CIKS VŠE snaží  v maximální 

možné míře dodat správnou odpověď na dotaz uživatele. Na jednodušší dotazy se 

knihovníci obracejí do příručního fondu knihovny.33 Uživatel má také možnost 

využít symbol služby PSK na stránkách CIKS VŠE. Tak zvané „íčko v zavináči“ 

s odkazem na službu PSK se nachází v dolní části webových stránek CIKS VŠE 

a dále pak na dalších dílčích internetových stránkách centra, kde je umístěn 

v horní části každé stránky . Odkaz slouží k přesměrování uživatele na oficiální 

stránky služby „Ptejte se knihovny“  do části „Zadání dotazu“ 

(http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA006). Centrum  

                                               
32 Zjištěno při rozhovoru s manažerem služby Konzultace a poradenství Ing. Ivanou 

Poplšteinovou.
33 Zjištěno při rozhovoru s manažerem služby Konzultace a poradenství Ing. Ivanou 

Poplšteinovou.

http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA006
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knihovnických a informačních služeb VŠE v Praze také zodpovídá odborné 

dotazy, které jim zasílá Národní knihovna ČR. CIKS VŠE shromažďuje dotazy 

položené prostřednictvím služby „Ptejte se knihovny“ ve svém interním archivu 

na sdíleném síťovém disku v rámci lokální počítačové sítě. Vypracované dotazy 

se v archivu nacházejí ve stejné formě jako na oficiálních stránkách služby PSK 

(http://www.ptejteseknihovny.cz/) . Na těchto stránkách je možné vyhledat dotazy 

určené pro Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE. V současné době 

se eviduje 53 odpovědi na referenční dotazy, které byly vypracovány knihovníky 

CIKS VŠE (viz obr. č. 9). Dotazy s tématikou typu otvírací doba knihovny, jak se 

zaregistrovat apod. nejsou ukládány pro archivní účely v CIKS VŠE. Stejně tak 

nejsou zpracovávány žádné statistické údaje o počtu všech dotazů položených 

přes službu „Ptejte se knihovny“.34

Obr. č. 9 – příklad dotazu z archivu služby „Ptejte se knihovny“ zodpovězený knihovníky 
z Knihovny VŠE Žižkov

                                               
34 Zjištěno od vedoucí Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb CIKS VŠE 

PhDr. Ivanou  Reznerovou.
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4.4. Centrum knihovnických služeb Vysoké školy finanční a správní 
v Praze

Centrum knihovnických služeb je součástí Vysoké školy finanční a správní. 

Vysoká škola finanční a správní (dále VŠFS) byla založena v roce 1999 Bankovní 

akademií a.s. a Czech Coal a.s. Škola získala od Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy  státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. VŠFS působí 

v Praze a má v současné době dvě pobočky – Kladno a Most [Vysoká škola 

finanční a správní, 2009c]. Stejně jako škola má Centrum knihovnických služeb 

VŠFS (dále CKS VŠFS) svá pracoviště v Praze, Kladně a Mostě. Tato část 

diplomové práce je zaměřena především na část Centra knihovnických služeb 

VŠFS v Praze. Centrum knihovnických služeb zabezpečuje činnosti VŠFS 

v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné práce. CKS VŠFS shromažďuje, 

zpracovává, uchovává a spravuje knihovní fond v klasické podobě a zpřístupňuje 

ho prostřednictvím informačních a knihovnických služeb. Poskytované služby 

CKS VŠFS jsou [Vysoká škola finanční a správní, 2006]:

 výpůjční služby (prezenční samoobslužné, prezenční zprostředkované 

pracovníkem knihovny, absenční z volně dostupných fondů, absenční 

zprostředkované pracovníkem knihovny z chráněného fondu)

 informační služby (poradenské, lokačně-informační, bibliografické)

 elektronické služby (elektronická komunikace s uživateli a elektronická 

podpora uživatelů)

 propagační, vzdělávací, kulturní a osvětové služby (informační letáky 

o knihovně, poskytovaných službách a knihovním fondu)

Knihovní fond je zaměřen především na oblast ekonomie, ekonomiky, 

bankovnictví, práva, státní správy a Evropské unie. Jak je uvedeno ve Výroční 

zprávě Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008, knihovní 

fond obsahuje 20 152 jednotky, k dispozici je téměř 16 000 monografií 

a zvukových dokumentů. Uživatelé mohou využívat 52 studijní místa. 

Registrovaným uživatelem knihovny se může stát fyzická osoba starší 15 let nebo 

cizinec s povolením k pobytu v České republice. Služby knihovny může do určité 

míry využít také neregistrovaný uživatel, kterému je  umožněno jednorázové  

využití prezenčního fondu na základě souhlasu pracovníka knihovny, který právě 
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vykonává službu. Nově registrovaný uživatel má právo požádat o úvodní 

instruktáž a prohlídku knihovny. Registrovaní i neregistrovaní uživatelé CKS 

VŠFS se však musí řídit Knihovním a výpůjčním řádem Centra knihovnických 

služeb VŠFS [Vysoká škola finanční a správní, 2006]. Služby knihovny využívají 

především studenti VŠFS a pedagogové, v nepatrné míře jsou registrovaní také 

uživatelé z odborné veřejnosti.35 Součástí centra je počítačová studovna, kde mají 

uživatelé volný přístup na internet a do databází systému Proquest 5000, ASPI 

a Newton MediaSearch [Vysoká škola finanční a správní, 2009a]. 

4.4.1. Referenční služby v Centru knihovnických služeb Vysoké školy 
finanční a správní v Praze

Referenční služby poskytuje CKS VŠFS jako součást knihovnických služeb 

v běžném provozu knihovny. Není zřízeno žádné speciální referenční oddělení. 

Uživatel obdrží požadovanou odpověď u výpůjčního pultu a může komunikovat 

tváří v tvář s pověřeným knihovníkem, dotaz lze zadat e-mailem, telefonicky, 

faxem či využít virtuální referenční službu a kontaktovat knihovnu 

prostřednictvím systému okamžitých zpráv ICQ. Knihovna je také součástí 

národního systému „Ptejte se knihovny“. Knihovna žádným způsobem neeviduje 

obdržené referenční dotazy a neshromažďuje vypracované odpovědi na referenční 

dotazy.36

4.4.2. Virtuální referenční služby v Centru knihovnických služeb Vysoké 
školy finanční a správní v Praze

VRS může uživatel využívat prostřednictvím webových stránek Centra 

knihovnických služeb VŠFS (http://www.vsfs.cz/isearch3/index.php?id=1024), 

které jsou přístupné přes oficiální internetové stránky VŠFS (http://www.vsfs.cz/). 

Na úvodní webové stránce knihovny se nachází odkazy na:

 knihovní a výpůjční řád

 vstup do on-line katalogu

 volné elektronické zdroje (http://knihovna.vsfs.cz/info/volne_eiz.html)

                                               
35 Zjištěno při rozhovoru s vedoucím CKS VŠFS PhDr. Janem Emmerem.
36 Zjištěno při rozhovoru s vedoucím CKS VŠFS PhDr. Janem Emmerem.

http://www.vsfs.cz/
http://www.vsfs.cz/
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 přírůstky, seznamy bakalářských a diplomových prací 

(http://knihovna.vsfs.cz/info/prirustky.html)

 seznam odebíraných periodik (knihovna.vsfs.cz/info/Periodika.DOC)

Další tři uvedené odkazy se týkají přístupů do databází systému:

 Proquest 5000 International

 Newton Media MediaSearch - přístup z vybraných počítačů v knihovnách 

a studovnách

 Automatizovaný systém právních informací (ASPI) - přístup ze školních 

počítačů

Dále je uživateli nabídnuta možnost využití služby „Ptejte se knihovny“, která je 

však zastoupena pouze logem služby37 bez bližší charakteristiky, či popisu 

a významu této služby. Na samém konci internetové stránky CKS VŠFS se 

nacházejí kontaktní údaje na zaměstnance knihovny a rozpis otvíracích hodin. 

Knihovnu je možné kontaktovat dvěma způsoby v rámci VRS a položit dotaz 

prostřednictvím e-mailu a systému okamžitých zpráv ICQ.

E-mail

Jak již bylo uvedeno výše, dotazy knihovně je možné zaslat prostřednictvím 

e-mailových adres, které se nachází na internetových stránkách CKS VŠFS. Tyto 

e-mailové adresy jsou však uvedeny spolu s telefonními čísly pouze jako jeden 

z kontaktních údajů na jednotlivé pracovníky knihovny [Vysoká škola finanční 

a správní, 2009a]. Uživatel tedy neví, na koho přesně svůj referenční dotaz 

směřovat. Bylo by vhodnější, kdyby byl uživatel také na webových stránkách 

upozorněn, že e-mailem lze také pokládat referenční dotazy. Přesto však je 

v současné době v referenčních službách CKS VŠFS uživateli nejvíce využívána 

e-mailová komunikace.38

Systém okamžitých zpráv

Systém okamžitých zpráv je v CKS VŠFS zastoupen službou ICQ, jejíž 

komunikační číslo 423927547. Číslo se nachází v pravé dolní části webové 

stránky knihovny s dalšími kontaktními údaji [Vysoká škola finanční a správní, 

2009a]. Tato služba je v provozu během otvíracích hodin CKS VŠFS v Praze 

                                               
37 „íčko v zavináči“
38 Zjištěno při rozhovoru s vedoucím CKS VŠFS PhDr. Janem Emmerem.
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a má ji na starosti pracovník, který obsluhuje výpůjční pult. V současné době je 

systém ICQ využíván především studenty  ke zjišťování obecných informací 

o knihovně a jejích službách.39

4.4.3. Příruční fond a další zdroje referenčních služeb

Zaměstnanci knihovny mají možnost při zodpovídání referenčních dotazů využít 

příručních dokumentů, které jsou umístěny ve studovně CKS VŠFS. Mezi těmito 

dokumenty se nacházejí encyklopedie, slovníky, statistické ročenky a také Sbírky 

zákonů. Pro práci v referenčních službách se v současné době především 

osvědčuje využívání elektronických informačních zdrojů, ke kterým je v Centru 

knihovnických služeb VŠFS usnadněn přístup prostřednictvím webové stránky 

sloužící k prezentaci knihovny40, ať už se jedná o OPAC katalog knihovny nebo 

vytvořené rozhraní volně přístupných elektronických informačních zdrojů 

(http://knihovna.vsfs.cz/info/volne_eiz.html). V tomto rozhraní se nachází odkazy 

na na časopisy, databáze, Evropskou unii, knihy, slovníky a encyklopedie 

a ostatní užitečné odkazy. Databáze záznamů volně dostupných časopisů je 

zastoupena:

 Directory of open access journals (DOAJ)

 Elektronische Zeitschriftbibliothek (EZB)

 Jan Szczepanski´s list of OA-journals

Volně dostupné elektronické informační zdroje jsou v CKS VŠFS tvořeny:

 Archive for the History of Economic Thought (archiv ekonomických děl 

od středověku do 1. poloviny 20. století pod správou kanadské McMaster 

univerzity)

 ArXiv.org (projekt Cornellské univerzity umožňující přístup k preprintům, 

disertacím, vědecko-výzkumným a technickým zprávám atd. z oblasti 

fyziky, matematiky, počítačové vědy, kvantitativní biologie, finančnictví 

a statistiky)

 Biz/ed (portál se zaměřením na ekonomická studia a účetnictví)

                                               
39 Zjištěno při rozhovoru s vedoucím CKS VŠFS PhDr. Janem Emmerem.
40 Zjištěno při rozhovoru s vedoucím CKS VŠFS PhDr. Janem Emmerem.
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 CERGE-EI Working Papers (volně přístupné články z Center for 

economic research and graduate education, Economic institute)

 Computing Research Repository (repozitář článků z oblasti výpočetní 

techniky)

 Čekia I-point (informační server České kapitálové informační agentury)

 DSpace VŠB-TUO (digitální repozitář Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava

 The library of economics and liberty (plné texty klasické děl z oblasti 

ekonomie, historie, politologie a filozofie)

 EconPort (ekonomická digitální knihovna Státní univerzity v Georgii)

 ECS EPrints Repository (repozitář článků z oblasti informatiky spravován 

Southamptonskou univerzitou)

 HTP Prints (elektronický archiv obsahující texty z oblasti historie a teorie 

psychologie)

 International Monetary Fund (IMF) Publications (plné texty publikací 

Mezinárodního měnového fondu)

 Intute - Social sciences (databáze on-line zdrojů z oblasti sociálních věd, 

ekonomie a práva)

 KnowThis.com (portál pro oblast marketingu)

 Koumes (on-line katalog ekonomických a společenských materiálů 

z virtuální ekonomické knihovny Econlib)

 Liberální Institut (elektronické plné texty autorů Liberálního Institutu)

 London School of Economics Research Online (digitální archiv publikací 

pracovníků Londýnské ekonomické školy)

 Ludwig von Mises Institute - working papers (pracovní verze dokumentů 

zprostředkované Institutem Ludwig von Mises)

 Math World (matematická referenční databáze)

 MIT OpenCourseWare (volně dostupné přednášky a cvičení 

z Massachussettsského technologického institutu)
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 Národní politika podpory jakosti - informační středisko (odborné 

publikace týkající se managementu jakosti)

 NBER - National Bureau of Economics Research (plné texty z Národního 

úřadu pro ekonomický výzkum v Massachusetts)

 Research papers in economics (RePEc je projekt jehož cílem je 

zprostředkování decentralizované databáze pracovních poznámek, 

časopiseckých článků a softwarových komponent)

 SOCIOweb (plné texty článků na webu Sociologického ústavu Akademie 

věd ČR)

 Source OECD (částečně volně přístupné knihy, periodika a statistické 

databáze organizace OECD)

 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna

 Themanager.org (volně dostupné materiály z managementu a marketingu)

 Theses.cz (národní registr vysokoškolských prací)

 Total Economy Database (databáze ekonomických ukazatelů)

 Univerzita Karlova – Moodle (e-learningový portál Univerzity Karlovy)

 Vlerick Leuven Gent Management School (pracovní verze dokumentů 

z Vlerick Leuven Gent Management School)

Na webových stránkách knihovny VŠFS se tyto volně dostupné elektronické 

informační zdroje nacházejí pod ne zcela přesným označením „databáze“. Řazení 

těchto zdrojů je pouze abecední. 

Oblast Evropské unie je zprostředkována odkazy na publikace Evropské unie (EU 

Bookshop, http://bookshop.europa.eu/), právo jednotlivých členů Evropské unie 

(N-Lex, http://eur-lex.europa.eu/n-lex/) a právní předpisy EU (http://eur-

lex.europa.eu/).

Na webové stránce se také nacházejí desítky odkazů na volně dostupné knihy ve 

formátech PDF a HTML.

Oborové slovníky a encyklopedie jsou zastoupeny odkazy na:

 Accounting - glossary of Accounting terms
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 Definitions of Company Extensions around the World

 Harvey's Hypertextual Finance Glossary

 NY Times Glossary of Financial and Business Terms

 The WashingtonPost.com Business Glossary 

 Biz Ed's Virtual Economic Glossary

 Dictionary of Banking and Monetary Acronyms

 The Money World A-Z Glossary of Financial Terms (British)

 The Ultimate Financial Dictionary

 Online Marketing Dictionary

 Financial Dictionary

 Glossary of Statistics

 Virtual Economy Glossary

 Terminologický slovník psychologie a věd příbuzných

 The Internet Encyclopedia of Philosophy

 Dictionary of Algorithms and Data Structures

 Investopedia

Pod označením „Ostatní“ se nacházejí odkazy na projekt Bibliografické citace 

(http://www.citace.com/), Wikipedia41, WikipediaCZ42, Metody citování literatury 

a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ČSN ISO 

690 a ČSN ISO 690-243, ASPI on-line kurzy [Vysoká škola finanční a správní, 

2009b]. 

4.4.4. Referenční pracovníci v Centru knihovnických služeb Vysoké školy 
finanční a správní v Praze

V současnosti je v Centru knihovnických služeb VŠFS zaměstnáno 5 osob, které 

mají na starosti její chod a zajišťují knihovnické služby. Tři zaměstnanci pracují 

v CKS VŠFS v Praze a po jednom zaměstnanci mají knihovny VŠFS na Kladně 

                                               
41 volně přístupná online encyklopedie (http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page)
42 česká verze online encyklopedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana)
43 aut. PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
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a v Mostě. Jak již bylo napsáno výše, knihovna nemá zřízeno vlastní oddělení 

referenčních služeb a stejně tak není konkrétně určen pracovník/pracovníci, který 

by zastával činnosti v oblasti RS. Referenční dotazy zodpovídá jak knihovník za 

výpůjčním pultem, tak sám vedoucí knihovny  Přesto by však knihovník, který 

přijde do kontaktu s uživatelem a hledá odpověď na jeho dotaz, měl mít určité 

znalosti a ovládat jisté dovednosti. U pracovníka není zcela nutně požadováno 

knihovnické vzdělání. Za výpůjčním pultem by měl pracovat knihovník 

s minimálně středoškolských vzděláním, na ostatní pozice je upřednostňováno 

vysokoškolské vzdělání a určitá praxe v oboru. Výhodou je znalost anglického 

jazyka a informačních technologií.44

4.4.5. Kurzy pořádané knihovnou

Studenti 1. ročníků bývají seznamováni s knihovnou, jejím chodem a informacemi 

o katalogu v rámci vyučovaných předmětů. Pro studenty jsou také pořádána 

praktická cvičení ve vyhledávání v databázích Proquest a jsou uvedeni do 

problematiky citování. Tyto aktivity jsou pod záštitou CKS VŠFS. Vedoucí 

knihovny PhDr. Jan Emmer je také zapojen do výuky předmětu, jehož náplní je 

práce s informačními zdroji.45

4.4.6. Centrum knihovnických služeb Vysoké školy finanční a správní a její 
účast v systému „Ptejte se knihovny“

V roce 2007 se Centrum knihovnických služeb VŠFS zapojilo do služby „Ptejte se 

knihovny“ a jejím prostřednictvím zodpovídá dotazy nejen registrovaných 

uživatelů knihovny, ale i veřejnosti.46 CKS VŠFS se účastní jako knihovna tzv. 

aktivní. A je tedy uvedena na seznamu knihoven, které zodpovídají dotazy 

položené prostřednictvím služby „Ptejte se knihovny“ a uživatel si ji může zvolit 

při vyplňování formuláře na webových stránkách služby PSK 

(http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu). Dotazy jsou následně 

přeposílány CKS VŠFS. Jak již bylo uvedeno výše, propojení webových stránek 

CKS VŠFS a služby PSK je realizováno pouze umístěním loga služby „íčko 

v zavináči“ na stránce knihovny. Pro nezkušené uživatele to není dostatečné 

řešení a nedochází tak k efektivnímu využívání služby PSK. Knihovna 

neshromažďuje o této službě žádné statistické údaje.

                                               
44 Zjištěno při rozhovoru s vedoucím CKS VŠFS PhDr. Janem Emmerem.
45 Zjištěno při rozhovoru s vedoucím CKS VŠFS PhDr. Janem Emmerem.
46 Zjištěno při rozhovoru s vedoucím CKS VŠFS PhDr. Janem Emmerem.
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5. Závěr

Není pochyb o tom, že referenční služby jsou jednou z podstatných činností každé 

knihovny. Bez dostatečné informovanosti uživatelů o existenci samotné instituce, 

jejích služeb, fondu a možnosti jejího využití by knihovny neměly žádné 

uplatnění. Knihovny probírané v této diplomové práci v žádném případě 

nepodceňují tuto skutečnost a v běžném chodu knihovny zodpovídají referenční 

dotazy a snaží se být uživatelům v této oblasti nápomocny. Jiná otázka ovšem je, 

jak moc se knihovny snaží propagovat své referenční služby a umožňují 

především novým uživatelům tuto službu využívat? Při osobním setkání 

u výpůjčního pultu či telefonickém rozhovoru záleží na tom, na jak zkušeného 

a zběhlého knihovníka uživatel narazí. Zda je ochoten a schopen zajistit kvalitní 

odpověď na referenční dotaz. A v současné době hraje velkou roli v RS oblast 

informací umístěných na internetových stránkách knihoven. Tam se dnes v široké 

míře nacházejí informace, které bývají obsahem sdělení na referenční dotazy 

uživatelů. Ať už se jedná o dotazy na obecné úrovni, nebo odborné, které se týkají 

elektronických informačních zdrojů z daného oboru a způsob vyhledávání v nich. 

Poznatky zjištěné analýzou RS výše zmiňovaných knihoven jsou v určitých 

bodech totožné a v některých se liší. Všechny uvedené knihovny poskytují RS 

a v posledních letech se také snaží zajišťovat virtuální referenční služby zpravidla 

prostřednictvím svých e-mailových adres, formulářů či některého ze systémů 

okamžitých zpráv. K propagaci těchto VRS slouží jejich oficiální webové stránky. 

Při práci referenčního pracovníka je nutné mít k dispozici a využívat dostatečné 

množství informačních zdrojů. Dříve knihovníci spoléhali na tištěné 

encyklopedie, rejstříky, bibliografie, slovníky, katalogy aj., které se nacházely na 

regálech jejich knihovny. V současné době je situace jiná. Referenční služby jsou 

stále častěji směřovány do oblasti elektronických informačních zdrojů, ať už se 

jedná o návod, jak pracovat s dialogovým vyhledávání v bázích dat, nebo 

o hledání odpovědi na referenční dotaz v příslušné databázi [STABLER, 1993, 

s. 13-20]. Tento vývoj informačních zdrojů je dobře patrný v RS uváděných 

knihoven. Nedílnou součástí RS je samotná práce knihovníka, který má na starosti 

referenční služby a ve většině případů přichází jako první do kontaktu s uživateli 

knihovny. Noví uživatelé chtějí zpravidla vědět obecné informace o knihovně 

a stálí uživatelé požadují odborné informace na svůj referenční dotaz. V obou 
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případech by se měl referenční pracovník snažit co nejpřesněji odpovědět na 

referenční dotaz ať už konkrétní odpovědí, nebo srozumitelným odkazem na 

informační zdroje, kde uživatel odpověď na svůj dotaz najde. Znalost 

informačních technologií a vyhledávání v informačních zdrojích jsou důležité 

dovednosti při vykonávání referenčních služeb. Avšak jádrem referenčních 

dovedností je komunikace, vyučování a tvorba či dobrá znalost sbírek 

informačních zdrojů [KEERAN, 2001, s. 123-136]. Tato obecná platnost se 

promítá do praktických činností referenčních služeb vybraných knihoven. 

Referenční knihovníci jsou v kontaktu s ostatními pracovníky a odděleními 

knihovny a stejně tak spolupracují s dalšími částmi vysoké školy. Tato spolupráce 

zajišťuje lepší seznámení a využívání knihovny ze strany studentů a dalších 

uživatelů. Knihovny také samy pořádají kurzy a školení, která se týkají využívání 

jejích služeb a v rámci přednášek získávají také studenti informace o knihovně, 

službách a informačních, které poskytuje [RADCLIFF, 1993, s. 15-18].

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy nabízí svým 

uživatelům řadu způsobů, jak položit či zaslat referenční dotaz – při osobní 

návštěvě knihovny, telefonicky, e-mailem, elektronických formulářem 

a systémem okamžitých zpráv Skype. Na webových stránkách Knihovny ETF 

však chybí přehledné sjednocení této služby pod jeden odkaz a nezkušený uživatel 

může mnohdy váhat, jaký způsob při hledání odpovědi na svůj dotaz využít. 

Určitý nedostatek se týká elektronického formuláře Knihovny ETF. Při 

praktickém použití formulář neslouží k položení jednoduchého referenčního 

dotazu, ale je určen pro jiné typy knihovnických služeb, jako je dodávání 

dokumentů, meziknihovní výpůjční službu, zadání rešerše a návrh na zakoupení 

knihy do fondu knihovny.  V Knihovně ETF je zavedeno střídání knihovnických 

pozic, aby každý knihovník měl šanci přijít do kontaktu s uživateli knihovny a do 

určité míry tak získat zpětnou vazbu na pracovní činnost, kterou na své běžné 

pozici vykonává. Tento systém však nezaručuje, že každý zaměstnanec ví 

o knihovně vše a znamená to, že uživatel je tak stejně odkazován na knihovníky 

zaměřené na danou problematiku či službu knihovny.

S Knihovnou společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích je možné se spojit 

prostřednictvím telefonu, e-mailu, elektronického formuláře, systému okamžitých 

zpráv ICQ, ale samozřejmě také uživatelé využívají osobního kontaktu 
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s knihovníky a je jim umožněno využívat odpovědí z oblasti tzv. často kladených 

otázek (FAQ). Činnost knihovníků pro oblast referenčních služeb je rozšířena 

o konzultační hodiny, které slouží právě pro zpracovávání referenčních dotazů. 

Kontaktní informace a možnosti položení referenčního dotazu jsou uváděny na 

webových stránkách Knihovny T.G.M. spolu s dalšími informacemi. Toto řešení 

není příliš přehledné a uživatelé tak mohou snadno opominout možnost využití 

například elektronického formuláře a služby ICQ. Stejně jako u výše zmiňované 

Knihovny ETF by bylo efektivní v rámci webu knihovny vytvořit souhrnné 

rozhraní pro oblast referenčních služeb, kde by se nacházely všechny související 

kontaktní údaje, odkazy a potřebné informace. Tento problém „roztříštěnosti“ 

informací, které se týkají RS, se také objevuje na webových stránkách třetí 

probírané knihovny a to Knihovny Vysoké školy ekonomické na Žižkově. 

Knihovna VŠE je rozsáhlou institucí a ve své podstatě je jednou ze součástí celku, 

který nese označení Centrum knihovnických a informačních služeb Vysoké školy 

ekonomické v Praze. Organizační struktura Knihovny VŠE je poněkud složitější 

než u předchozích knihoven. Z toho také vyplývá existence Oddělení oborových 

informačních a knihovnických služeb, které má na starosti odborné RS. Knihovna 

VŠE je také napojena na virtuální ekonomickou knihovnu Econlib. Econlib 

přebírá také část aktivit souvisejících s referenčními službami. Uživatelé mohou 

Knihovnu VŠE pro položení dotazu navštívit osobně a kontaktovat ji se svým 

dotazem telefonicky, e-mailem, systémem okamžitých zpráv ICQ a odpovědi také 

získat díky odkazu Často kladené otázky (FAQ) na webových stránkách 

knihovny. Virtuální ekonomická knihovna Econlib umožňuje přehlednější 

seznámení uživatele s referenčními službami. Jednotlivé odkazy týkající se RS 

jsou umístěny společně na určeném místě webových stránek.

Knihovna Vysoké školy finanční a správní v Praze má označení Centrum 

knihovnických a informačních služeb. Služby mohou využívat studenti, 

zaměstnanci školy a také odborná veřejnost. Referenční dotazy pokládají uživatelé 

osobně knihovníkovi za výpůjčním pultem, ale také prostřednictvím telefonu, 

faxu, e-mailu a systému okamžitých zpráv ICQ. Na internetové stránce knihovny, 

která je součástí celého webu školy, se nacházejí kontaktní údaje a odkazy 

usnadňující práci s informačními zdroji. Uživatelé, kteří navštíví webovou stránku 

knihovny, nemají možnost položení dotazu prostřednictvím elektronického 
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formuláře a mohou postrádat oblast Často kladených otázek (FAQ), která může 

být praktickým pomocníkem při hledání konkrétních informací o knihovně a jejím 

chodu. Tyto informace jsou z neznámých důvodů obsaženy pouze v Knihovním 

a výpůjčním řádu Centra knihovnických služeb VŠFS.

Organizace referenčních služeb a jejich provoz se odvíjí od finančního 

a personálního zabezpečení dané knihovny.

Všechny uváděné knihovny zajišťují, či se alespoň podílejí na pořádání kurzů 

a přednášek určených pro studenty či odbornou veřejnost. Tyto aktivity usnadňují 

uživatelům seznámení se s knihovnou a jejími službami. A do určité míry tak 

přebírají funkci referenčních služeb a jejích zaměstnanců.

Zvláštní místo si zaslouží zmínka o službě „Ptejte se knihovny“ v souvislosti 

s analýzou referenčních služeb vybraných knihoven. Čtyři rozebírané knihovny 

byly mimo jiné vybrány také proto, že se účastní národního projektu PSK a jsou 

v něm zástupci akademických knihoven. Bohužel zjištění o stavu tohoto projektu 

není příliš optimistické. Jednotlivé knihovny, snad s výjimkou Knihovny VŠE 

Žižkov, nemají velký zájem na propagaci a rozvoji služby PSK. Jistě není chybou 

uživatelů, že se službou nejsou dostatečně seznámeni a vybízení k jejímu 

využívání. Loga služby PSK jsou na internetových stránkách knihoven umístěny 

v malém provedení a bez podrobnějších popisů, k čemu služba slouží a jak ji 

mohou uživatelé využívat. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka 

v Jinonicích „íčko v zavináči“ ze svých webových stránek zcela odstranila 

s odůvodněním, že zasílané dotazy neodpovídají odbornému zaměření knihovny. 

Není tedy s podivem, že v archivu oficiálních internetových stránek služby „Ptejte 

se knihovny“ se nenacházejí žádné vypracované odpovědi od knihovníků 

Knihovny T.G.M. a Centra knihovnických služeb VŠFS na referenční dotazy 

uživatelů.

Podobným nedostatkem je také evidence a jakékoli zpracovávání referenčních 

dotazů a s tím spojených služeb. Analyzované knihovny si v žádné podobně 

nevedou statistické údaje vyplývající z RS a neshromažďují odpovědi na již 

vypracované referenční dotazy. Výjimku tvoří do určité míry Knihovna Vysoké 

školy ekonomické Žižkov, která si eviduje odpovědi na referenční dotazy alespoň 

v té podobě, která se nachází v archivu služby „Ptejte se knihovny“. V obecných 

informacích o knihovně si Knihovna VŠE Žižkov a ani ostatní knihovny nemohou 
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být jisté, jak uživatelé shánějí potřebné informace a seznamují se s informačními 

zdroji, které potřebují pro své studium, práci a záliby. Pokud by výše rozebírané 

knihovny pečlivě evidovaly a statisticky zpracovávaly oblast svých referenčních 

služeb, mohlo by to vést k lepší organizaci a efektivnímu uspořádání webových 

stránek, delegování v rámci knihovnické práce a přístupu k uživatelům knihoven.
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