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Abstrakt 

Diplomová práce na téma „Vysokoškolské knihovny soukromých vysokých škol na území 

ČR“ pojednává o knihovnách soukromých vysokých škol. Na začátku práce je úvod do 

problematiky týkající se historie, současnosti, výhod a problémů soukromých škol. Další část 

obsahuje přehled významných spolků a sdružení, ve kterých jsou soukromé školy členy. Pro 

srovnání jsou stručně zmíněny zahraniční soukromé vysoké školy. Práce rozebírá jednotlivé 

zákony vztahující se k činnosti knihoven (obecně i knihoven vysokoškolských). Hlavní část 

práce představuje stručný přehled škol a jejich knihoven dle krajů. Závěr práce obsahuje 

srovnání jedné veřejné a jedné soukromé školy a jejich knihoven. 

Klíčová slova práce: vysokoškolské knihovny, knihovny vysokých škol, soukromé vysoké 

školy, soukromé univerzity, dějiny vysokých soukromých škol, problémy soukromých škol, 

financování soukromých škol. 

Abstract 

Diploma thesis on the topic „Academic libraries of the private universities in the Czech 

Republic“ deals with libraries of the private universities. An introduction into the issue 

containing history, present, good and bad points of the private universities is mentioned at the 

beginning. Another part of the work contains information about associations and corporations 

where the universities are involved in. Foreign private universities and their libraries are also 

mentioned for better overview. The work describes particular law documents relating 

to library activities (libraries in general as well as academical libraries).  The main part 

of the thesis is the review of schools and their libraries. The end of the thesis there is 

a comparison with one public university and one private university and their libraries. 

 

Keywords of the thesis: academical libraries, libraries of the universities, private 

universities, private colleges, history of the private schools or universities, problems of 

the private school or universities, financing of the private schools.
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Úvod 

Základní funkcí každé knihovny je evidování, shromažďování, zpracování, uložení a ochrana 

fondů a jejich zprostředkování uživatelům. Primárním posláním vysokoškolských knihoven je 

informační zabezpečení studia, výuky a vědecké či umělecké činnosti školy. 

Názory na kvalitu vzdělání poskytovaného soukromými vzdělávacími subjekty se různí. 

Většinový názor je takový, že studenti mají díky placení školného předem jisté, že školu 

úspěšně ukončí, aniž by museli vynaložit velké úsilí na zvládnutí učiva. Tento názor 

nemůžeme brát jako fakt, stejně jako názor, že všechny státní veřejné školy dosahují stejné 

kvalitativní úrovně. Konečný verdikt ponechám na zvážení každého jednotlivce. Můj názor je 

takový, že škola by se měla soudit podle kvality výuky, kvality personálu a kvality absolventů 

a ne podle toho, zda je soukromá nebo veřejná či státní.  

V první kapitole práce se seznámíme se základními pojmy a s vývojem soukromého školství. 

Kapitolu začneme historickým vývojem zejména po roce 1989. Financování studia a školné je 

v současné době ožehavé téma. Objevují se různé názory na financování studia a to, jak 

u státních, tak i u soukromých škol. Po této části práce se přesuneme do oblasti výhod a 

problémů vysokých škol. 

Kapitola druhá se věnuje sdružením a spolkům, ve kterých jsou soukromé školy nebo jejich 

knihovny členy. Kapitola je rozdělena na spolky knihovnické a oborové.  

Soukromé školy jsou nejen u nás, ale také v zahraničí. Stručný přehled pro orientaci 

v problematice přibližuje kapitola třetí. Jsou zde zpracovány soukromé školy z USA, Velké 

Británie a Německa.  

Činnost knihoven omezuje a řídí legislativa, ať se jedná o knihovny státní nebo soukromé. 

Právní úpravy nezbytné pro funkci knihoven a úpravy doplňkové jsou zpracovány v kapitole 

čtvrté. 

Pátá kapitola obsahuje stručný úvod pro orientaci v seznamu a seznam knihoven dle krajů a 

jejich stručnou charakteristiku. Součástí popisu jsou údaje o škole a následují údaje týkající se 
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knihovny. Vysoké školy mají v mnoha případech pobočky po celé republice. I ty jsou zde 

zmíněny. 

Na závěr práce jsem vložila kapitolu, kde je porovnání jedné veřejné a jedné soukromé školy  

a knihovny.  

Cílem práce bylo zmapovat oblast vysokoškolských knihoven soukromých vysokých škol 

na území ČR, jejich rozdělení dle krajů a zaměření jejich knihovních fondů. Součástí 

charakteristiky fondů a popisu těchto knihoven je analýza okolí, které ovlivňuje, jak 

knihovny, tak i školy samotné. 

V práci byly použity webové stránky fakult, výroční zprávy státních a soukromých institucí, 

články na Internetu a legislativní právní normy a úpravy.  
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1. Vývoj soukromého školství v České republice 

Vysoké školy představují dle zákona nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Jsou vrcholnými 

centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, 

kulturním a ekonomickém rozvoji společnosti1. 

Primárním cílem soukromých škol je nabídnout lepší vzdělání, lepší služby v oblasti vzdělání,  

zajímavější obory, obory dobře uplatnitelné v praxi. Všeobecně chtějí nabídnout to, co 

v současné době nezabezpečují státní a veřejné vysoké školy.  

Názory na kvalitu vzdělání poskytovaného soukromými vzdělávacími subjekty se různí. 

Většinový názor je takový, že studenti mají díky placení školného předem jisté, že školu 

úspěšně ukončí, aniž by museli vynaložit velké úsilí na zvládnutí učiva. Tento názor 

nemůžeme brát jako fakt, stejně jako ne všechny státní veřejné školy dosahují stejné 

kvalitativní úrovně. Faktem zůstává pouze to, že škola by se měla soudit podle kvality výuky, 

kvality pedagogů a kvality absolventů a ne podle toho, zda je soukromá nebo veřejná či státní.  

1.1. Základní pojmy 

Vysoké školy v současné době rozlišujeme dle vysokoškolského zákona na veřejné, soukromé 

a státní. Státní vysoká škola je vojenská a policejní. Typ vysoké školy je uveden v jejím 

statusu a musí být v souladu se stanoviskem Akreditační komise. Typem rozumíme, zda je 

škola univerzitní nebo neuniverzitní vysoká škola. 

Vysoká škola univerzitní uskutečňuje magisterské nebo doktorské studijní programy a 

v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. 

Může uskutečňovat též bakalářské studijní programy2. Do této školy patří především veřejné 

vysoké školy. 

                                                 
1 Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf>. ISSN 1211-1244. Úvodní ustanovení. 
2 Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách). Úvodní ustanovení. 
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Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje převážně bakalářské studijní programy a v souvislosti 

s tím výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Vysoká škola 

neuniverzitní se nečlení na fakulty3. Do této kategorie patří především soukromé školy. 

Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního 

vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných 

akreditovaných studijních programů. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský 

a doktorský4. 

1.2. Akredita ční komise 

Právnická osoba se sídlem v České republice je oprávněna působit jako soukromá vysoká 

škola, pokud jí ministerstvo udělilo státní souhlas. Před rozhodnutím si ministerstvo vyžádá 

stanovisko Akreditační komise k návrhům studijních programů5. 

Akreditační komise pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí 

činnost vysokých škol. Komise je zřízena v souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých 

školách a její činnost je upravena zejména v osmé části tohoto zákona. Způsob jednání 

komise a jejích pracovních skupin upravuje její statut, který schválila vláda České republiky 

usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004. Komise hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu 

akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení. V neposlední řadě posuzuje další 

záležitosti týkající se vysokého školství, které jí předloží ministr a vydává k nim stanovisko6.  

Jinými slovy soukromá škola může akreditaci získat, může si zažádat o rozšíření nebo 

prodloužení, ale také o ni může přijít. Akreditační komise rozhoduje o udělení akreditace 

nebo reakreditace, tj. prodloužení v maximální délce dané zákonem o 10 let. 

 

                                                 
3 Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách). Úvodní ustanovení. 
4 Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách). Úvodní ustanovení. 
5 Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách). Část třetí, § 39. 
6 Akreditační komise. Akreditační komise Česká republika [online]. c2011 [cit. 2011-03-15].  
Dostupný z WWW: <http://www.akreditacnikomise.cz/>. Úvodní slovo. 
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Dle Učitelských novin ministerstvo školství  připravuje úpravy procesu akreditace studijních 

programů, které by měly vstoupit v účinnost na konci roku 2011 ještě za platnosti stávajícího 

vysokoškolského zákona.  Změny reagují na některé problémy, zejména v činnosti poboček 

vysokých škol. Návrh úpravy příslušné vyhlášky byl zaslán k pracovní konzultaci České 

konferenci rektorů a Radě vysokých škol. Změnou vyhlášky bude ministerstvo školství nově 

vyžadovat, aby vysoká škola výslovně uvedla, v jakém místě hodlá studijní program 

uskutečňovat. V tomto místě bude muset vysoká škola garantovat splnění stejných podmínek 

personálního a materiálního zabezpečení studijního programu jako ve vlastním sídle vysoké 

školy7. 

1.3. Historie soukromých škol 

Pokud bychom se zabývali soukromými vzdělávacími institucemi na našem území, tak 

bychom v minulosti jistě nějaké nalezli. Například významný český lesník Jan Hynek 

Ehrenwerth, absolvent německé lesnické školy v Oldenburgu, založil první soukromou 

lesnickou školu na území Rakouska-Uherska, která působila v Blatně u Chomutova v létech 

1773 – 17918. 

Soukromé školy, které jsou součástí této práce, u nás začaly vznikat až s příchodem tržní 

ekonomiky, tj. po roce 1989. Nejdříve vznikaly soukromé střední a vyšší odborné školy. 

Pro vysoké školy byl zlomovým okamžikem rok 1998, kdy vyšel zákon č. 111/1998 Sb. 

o vysokých školách, který umožnil existenci těchto škol a jejich zařazení do vzdělávací 

soustavy České republiky. Od roku 1999, kdy vstoupila v platnost účinnost některých 

paragrafů výše zmíněného zákona, se začínají objevovat první soukromé vysoké školy. 

Z výroční zprávy Akreditační komise za rok 20009 se dozvíme, že Ministerstvu školství ČR 

bylo v roce 199910 předloženo 16 žádostí a v roce 2000 dokonce 23 žádostí o udělení státního 

souhlasu. Pět subjektů požadovalo vznik univerzitní vysoké školy, ostatní žadatelé usilovali 

o neuniverzitní vysokou školu. Dle Statistického úřadu ČR, který soukromé vysoké školy 

                                                 
7 Učitelské noviny. MŠMT připravuje úpravy akreditačního procesu. Učitelské noviny : zprávy [online]. 16. 3. 
2011, © 2010 [cit. 2011-04-20]. Dostupný z WWW: <http://www.ucitelskenoviny.cz/>. 
8 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Lesnický Slavín 
[online]. Písek : 1999-2011 [cit. 2011-04-20].  
Dostupný z WWW: <http://www.lespi.cz/cs/lesnicky-slavin.php>. 
9 LACHMAN, Jan (zprac.).Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2000 [online]. Praha : Akreditační komise,  
únor-březen 2001, c2011 [cit. 2011-03-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/166_CZ_vyrocni_zprava_ak_2000.pdf>. 
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eviduje od roku 2000/200111, bylo v evidenci téhož roku 24 veřejných státních vysokých škol 

a 8 škol soukromých. V roce 2008/2009 bylo v evidenci 26 (včetně 135 fakult) veřejných 

státních vysokých škol a již 45 soukromých škol. Počet absolventů soukromých škol byl 126 

a v roce 2008/2009 až 9 451 absolventů. 

Za tu relativně krátkou dobu existence si tedy soukromé školy nestačily vybudovat tradici, jak 

je tomu u zahraničních vysokých škol, např. Harvard nebo Yaleská univerzita v USA. 

V zahraničí je naprosto běžné a dokonce i prestižní na takové škole studovat. Jakým směrem 

se bude rozvoj soukromého školství dále ubírat, závisí především na zájmu studentů. 

V současnosti patří soukromé školy ke standardním formám vzdělávání v České republice a 

v posledních letech jejich počet stále vzrůstá. Dle mého názoru je na pracovním trhu  

o uchazeče stejný zájem, jako o uchazeče z ostatních vysokých škol.   

1.4. Financování 

Právnická osoba, která získala oprávnění působit jako soukromá vysoká škola, je povinna 

zajistit finanční prostředky pro vzdělávací a vědeckou nebo výzkumnou, vývojovou, 

uměleckou a další tvůrčí činnost. Ministerstvo může poskytnout soukromé vysoké škole 

působící jako obecně prospěšná společnost dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních 

programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Podmínky dotací jejich užití a zúčtování se 

řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního rozpočtu. Výše dotací se určuje 

na základě dlouhodobého záměru soukromé školy a jeho každoroční aktualizace, 

dlouhodobého záměru ministerstva, typu a finanční náročnosti akreditovaných studijních 

programů, počtu studentů a dosažených výsledků ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnosti12. 

Některé školy tedy mohou získat dotaci. Dalším zdrojem peněz je školné. Výše školného se 

pohybuje od několika tisíc až po několik desítek tisíc korun. Záleží na typu školy, 

na nabízených službách apod. Platba je účtována za celý rok nebo za každý semestr. Školy 

                                                                                                                                                         
10 LACHMAN, Jan (zprac.).Výroční zpráva Akreditační komise za rok 1999 [online]. Praha : Akreditační 
komise,  únor 2000, c2011 [cit. 2011-03-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/165_CZ_vyrocni_zprava_ak_1999.pdf>. 
11 Český statistický úřad. ČR od roku 1989 v číslech – vzdělávání  a kultura : vysoké školy v české republice 
[online]. c2006 [cit. 2011-03-17]. Dostupný z WWW:  
<http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/1208.pdf>. 
12 Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách), § 40. 
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obvykle nabízejí i úhradu školného rozložením na splátky nebo nabízejí ve spolupráci 

s bankovními institucemi úvěr k financování studia. Nejlepší studenti na některých 

soukromých ZŠ a SŠ školné platit nemusí, a to díky stipendijním studijním programům. 

Na vysokých školách už to tak jednoduché není, přesto například Anglo-americká vysoká 

škola v Praze nabízí, jako jediná v Česku, prospěchové stipendium až do výše 100% 

školného. Nejlepší studenti tak nemusejí platit vůbec nic. Posledním zdrojem příjmů jsou dary 

a granty, pořádání seminářů, školení, kurzů (i celoživotního vzdělávání aj.), konferencí a 

pronájem prostor13.  

1.5. Výhody soukromého školství 

Soukromé školy poskytují studentům učebnice a některé dokonce i veškeré studijní materiály 

již při zápisu do ročníku. Úhrada za tyto pomůcky je zahrnuta v ceně školného. Školy jsou 

většinou velmi pěkně a moderně vybavené. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici pracovní 

notebooky a dataprojektory. Také výpočetní technika je většinou na velmi dobré úrovni. 

Zaměstnanci mohou v některých školách získat lepší finanční ohodnocení. Školy se snaží 

studentům nabízet atraktivní obory a obory dobře uplatnitelné v praxi. Studium je v některých 

případech hodně zaměřené na praxi. Na oboru je menší počet studentů, což studenti vnímají 

pozitivně. Mnoho studentů si také cení individuální přístup a individuální plán, který lze 

snáze dohodnout než na státní nebo veřejné vysoké škole14.  

Většina škol nabízí případným zájemcům možnost přihlásit se ke studiu vícekrát během roku. 

Přijímací zkoušky jsou spíše jen administrativního charakteru. Školy nepožadují potvrzení 

lékaře ke způsobilosti ke studiu, a některé nepožadují ani výsledky maturitních zkoušek. 

K přijímacímu řízení se studenti mohou hlásit tradičně, tedy vyplněním a doručením 

tiskopisů, nebo elektronicky. Detaily nalezneme na webu jednotlivých škol. Například 

Evropský polytechnický institut (http://www.czechuniversity.com/) umožňuje přihlásit se 

ke studiu kdykoliv prostřednictvím internetu. Když uchazeč vyplní elektronický tiskopis a 

originál odešle poštou, tak je automaticky zařazen do přijímacího řízení. Pokud jsou 

samozřejmě údaje a požadované doklady doručeny v pořádku. Uchazeč tak získá přednost 

v přijetí ke studiu před studenty, kteří se budou hlásit později klasickou formou. Studentům 

                                                 
13 ADAMOVÁ, Karolína. Soukromé školy: (ne)kvalitní vzdělání.  Topzine.cz magazín [online]. 7. březen 2011, 
© 2009-2011 [cit. 2011-03-17]. Dostupný z WWW: <http://www.topzine.cz/soukrome-skoly-nekvalitni-
vzdelani-2/>. ISSN 1803-9235. 
14 ADAMOVÁ, Karolína. Soukromé školy: (ne)kvalitní vzdělání, 2011.   
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jiných škol nebo vyšších odborných škol je umožněn snadný přestup a uznání některých 

zkoušek obdobného obsahu, který se na vysoké škole také studuje. 

1.6. Problémy soukromých škol 

Problémem soukromých vysokých škol může být v prvé řadě nedostatečná kvalita pedagogů 

nebo jejich nedostatečný počet. Navíc školy neuniverzitního typu nemohou mít doktorské 

studium a neprovozují na vyšší úrovni ani vědeckou a výzkumnou činnost. Doktorandské 

studium je prvním předpokladem pro získání akademických, tedy docentských a 

profesorských titulů. V podstatě tedy školy nemají možnost vychovávat si své vlastní 

pedagogy, kteří by mohli nahradit ty externí nebo ty, co jsou v důchodovém věku15;16. 

Velké problémy škole může způsobit snižující se zájem uchazečů o studium a úbytek 

studentů. Pokud o školu není zájem nebo se objeví podezření, že škola neposkytuje kvalitní 

výuku, tak má ministerstvo právo výuku omezit nebo dokonce odebrat akreditaci. Právě to 

může některým školám způsobit problém, v jehož důsledku jim může hrozit až odebrání 

licence. Pokud budou škole odebrány akreditace nebo se dostane do finančních potíží, tak 

může studentům hrozit, že studium nedokončí. V tomto směru bohužel neexistují pro studenty 

žádné záruky. Stejně tak nikdo nemůže zaručit, že mu bude při přestupu na jinou školu, 

v případě krachu soukromé školy, uznáno studium a splněné předměty a zkoušky daného 

oboru. Uhrazené školné pak propadne a opět neexistuje záruka, že student své peníze ještě 

někdy dostane zpět. Otázkou je, zda by například stát měl garantovat nějaké záruky nebo zda 

je nutné, aby došlo ke změně legislativy a školy se musely ze zákona pojišťovat proti krachu. 

Tento problém zatím není jednoznačně legislativně upraven. 

Pokud má škola nízké počty přijímaných studentů, může se to negativně projevit na kvalitě 

uskutečňovaných akreditovaných činností. S tím bezprostředně souvisí šíře studijní nabídky 

pro uchazeče, marketing vysokých škol a určitě také vazba na výši školného.  

V posledních letech se často otevřela diskuse na téma financování soukromých škol. Vláda 

zvažovala, že by přispívala na studenty, podobně jako na posluchače veřejných vysokých 

škol. Česko by se tak stalo jednou z mála evropských zemí, kde stát finančně podporuje i 

soukromé vysoké školy. Například v Německu nebo ve Francii nic takového neexistuje. Podle 

                                                 
15 ADAMOVÁ, Karolína. Soukromé školy: (ne)kvalitní vzdělání, 2011.   
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statistik OECD (http://www.oecd.org) osmdesát procent veřejných peněz na vysoké školství 

směřuje do veřejných institucí. Čím více studentů by škola měla, tím více peněz by dostala. 

Což by mohlo vést ke zdravé konkurenci mezi veřejnými a soukromými školami. Mohla by se 

tak zvýšit celková úroveň vzdělání. Soukromé školy by na základě této právní úpravy mohly 

snížit školné. Pokud by však stát rozděloval peníze mezi více škol, tak by bylo možné, že by 

se museli studenti veřejných škol podílet na financování studia. Jsou to však zatím jen 

hypotézy a konečné slovo zatím nepadlo. 

V zahraničí určitá podpora soukromých vysokých škol již existuje. Nejedná se o dotace 

od státu, ale například ve Spojených státech amerických podporuje stát vysoké školy hlavně 

úlevami na daních. Pro zahraniční univerzity platí ještě výhodnější daňová pravidla než pro 

jiné neziskové organizace. Na univerzitách ve Velké Británii je zase striktně dáno, že stát 

soukromé školy nijak nepodporuje. 

Mezi existenčními hrozbami nesmíme opomenout změny legislativní a ekonomické, které 

mohou soukromým školám a tím i jejich knihovnám hodně přitížit.  

  

                                                                                                                                                         
16 BOČAROVA, Zdena. Soukromé vysoké školy, včera, dnes a zítra. Hospodářské noviny ihned.cz. [online]. 17. 
3. 2010, © 2009-2011 [cit. 2011-03-17]. Dostupný z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-41415330-soukrome-
vysoke-skoly-vcera-dnes-a-zitra>.  
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2. Sdružení a spolky 

V současné době je pro mnoho institucí výhodné a přínosné být součástí nějaké další instituce 

nebo spolku. Členství nebo partnerství může vysokým školám přinést mnoho kladného. 

Mohou si například vyměňovat zkušenosti nebo si pomáhat a radit se při řešení provozních 

problémů. Stejně tak toto platí i pro vysokoškolské knihovny. Členství a spolky 

vysokoškolských knihoven se objevují více u knihoven veřejných a státních vysokých škol, 

například Asociace knihoven vysokých škol České republiky (http://www.akvs.cz/). Zřejmě je 

to však dáno vývojem a tím, že soukromé vysoké školy nejsou na trhu ještě tak dlouho a 

jejich role na trhu vzdělání se ještě pořád vyvíjí. U soukromých škol se jedná spíše o spolky, 

které se zabývají oblastí, která je blízká studovaným oborům školy. Nalezená sdružení a další 

seskupení jsou zpracovaná v textu níže. Nejprve jsou zde detailněji zpracované instituce co 

do významu spolupráce a dále pak jen odkazy na jednotlivá seskupení. Nejsou zde všechna 

sdružení, protože v některých případech nebylo možné ověřit platnost členství. 

2.1. Jednotlivá sdružení a spolky 

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska  

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o. s. je organizací zastupující soukromé 

školy v České republice. Sdružení je zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky. 

Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada. Výkonným orgánem je Rada Sdružení, 

ve které jsou zastoupeni předsedové jednotlivých komor. Jednotlivé komory řeší specifické 

problémy jednotlivých typů škol. Sdružení zastupuje v každém regionu krajský zástupce. 

Tento zástupce řeší problematiku soukromých škol v jednotlivých regionech bez ohledu 

na typy jednotlivých škol. V současné době není členem ani jedna z vysokých soukromých 

škol17. 

Sdružení profesního terciárního vzdělávání  

Sdružení profesního terciárního vzdělávání (dříve Sdružení škol vyššího studia) je 

samosprávnou organizací části vyšších odborných škol a vysokých škol v ČR. Bylo založeno, 

aby zastupovalo zájmy těchto škol, přispívalo k jejich rozvoji. Dále napomáhalo 

při formulování a řešení problémů, s nimiž se celý proces směřující k vytvoření profesně 

                                                 
17 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 
[online]. c2006 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.soukromeskoly.cz/index.html>. 
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zaměřeného neuniverzitního sektoru vysokého školství střetává. Sdružení bylo založeno 

v roce 1991 dvanácti školami, které se zúčastnily velkého nizozemsko-českého projektu 

na rozvoj profesního terciárního vzdělávání. V současnosti má sdružení devatenáct členů 

(včetně pěti soukromých škol). Činnost SPTV je hrazena z členských příspěvků a prostředků 

z grantů a projektů18. 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 

Členové Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR jsou zastoupeni v Národní radě 

pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi 

rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů. Asociace vydává vlastní 

odborné publikace týkající se vzdělávání dospělých. Provozuje databanku dalšího vzdělávání 

Andromedia (http://www.andromedia.cz/) tvořící informační zázemí pro oblast dalšího 

vzdělávání. V současné době je členem jedna soukromá vysoká škola a to Bankovní institut 

vysoká škola, a. s. Sdružení organizuje odborné kurzy s označením Certifikovaný lektor 

vzdělávání dospělých, Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých, Příprava autorizovaných 

osob podle zákona 179/2006 Sb.19 

Česká konference rektorů  

Česká konference rektorů (ČKR), založená 28. ledna 1993, představuje sdružení rektorů všech 

vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých 

škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích 

a úřadech. Česká konference rektorů navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných 

zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací 

(EUA – The European University Association; http://www.eua.be/Home.aspx). V současné 

době je ve sdružení zapojeno 20 rektorů soukromých škol20. 

Asociace soukromých vysokých škol ČR 

Asociace soukromých vysokých škol České republiky (ASVŠ ČR) byla z iniciativy 

zakladatelů soukromých vysokých škol založena 2. července 2008. Předmětem činnosti je 

součinnost a spolupráce soukromých vysokých škol na koordinaci společných zájmů, 

vedoucích ke zvyšování úrovně vysokého školství v ČR. Praha. Členy ASVŠ je v současné 

                                                 
18 Sdružení profesního terciárního vzdělávání.  Sdružení profesního terciárního vzdělávání – úvodní webová 
stránka [online]. 24. 2. 2011 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.ssvs.cz/index.html>. 
19 Asociace institucí vzdělávání dospělých. Asociace institucí vzdělávání dospělých  – úvodní webová stránka 
[online].© 2010 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.aivd.cz/>. 
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době 15 soukromých VŠ ze všech regionů. Sídlo ASVŠ ČR je v budově Vysoké školy 

mezinárodních a veřejných vztahů Praha21. 

Rada vysokých škol 

Rada vysokých škol se zabývá rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, 

činností, organizací  a řízením  vysokých  škol  a  zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, 

činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců. Zaujímá k nim 

stanoviska a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rada se dále 

zabývá vztahy vysokých škol a Akademie věd České republiky (http://www.cas.cz/) a jiných 

vědeckých, výzkumných a odborných institucí a vysokoškolských zařízení, na něž se 

nevztahuje zákon o vysokých školách. 

Rada vysokých škol spolupracuje při své činnosti s vysokými školami a jejich součástmi, 

jakož i s akademickými orgány vysokých škol a jejich součástí, s Českou konferencí rektorů a 

Klubem kvestorů, s Akademií věd České republiky, s Centrem pro studium vysokého školství 

a s dalšími vědeckými, výzkumnými, odbornými a jinými orgány a institucemi, které mají 

vztah k její obecné působnosti, s grantovými agenturami a agenturami spravujícími zahraniční 

programy, které mají vztah k vysokým školám, s profesními orgány, které zastupují učitele, 

studenty a zaměstnance vysokých škol a se sdruženími škol středních a škol vyššího studia. 

V předsednictvu Rady je 25 zástupců soukromých škol. Rada vysokých škol představuje 

sdružení podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)22. 

Organizace týkající se vysokoškolských knihoven 

SDRUK – Sdružení knihoven ČR (http://www.svkos.cz/sdruk/clanek/kontakt-a-aktuality/) – 

členem knihovna Vysoké školy Škoda Auto, a. s. 

SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků (http://www.skip.cz/) – členem knihovna 

Vysoké školy Škoda Auto, a. s. 

                                                                                                                                                         
20 Česká konference rektorů. Česká konference rektorů – úvodní webová stránka. [online].© 2002-2010 [cit. 
2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://crc.muni.cz/>. 
21 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Asociace soukromých škol ČR [online]. 20. 4. 2011, 
[cit. 2011-04-20]. Dostupný z WWW: <http://www.vip-vs.cz/index.php?go=cz&show_cat=43>. 
22 Rada vysokých škol. Rada vysokých škol – úvodní webová stránka. [online].© 2007 [cit. 2011-03-20]. 
Dostupný z WWW: <http://www.radavs.cz/>. 
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SKAT – Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (http://www.skat.cz/) – členem 

knihovna Bankovního institutu Vysoké školy, a. s. 

Oborově zaměřené organizace 

• Americká obchodní komora (http://www.amcham.cz/) 

• Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (http://www.apvts.cz/) 

• Česká asociace MBA škol (http://www.cambas.cz/stranka.asp?id=1) 

• Česká bankovní asociace (http://www.czech-ba.cz/) 

• Česká společnost pro systémovou integraci (http://www.cssi.cz/cssi/) 

• ICT Unie (http://www.ictu.cz/index.php) 

• Institut svazu účetních (http://www.icu-praha.cz/certifikace/homepage) 

• Kanadská obchodní komora (http://www.gocanada.cz/) 

• Microsoft IT Academy (http://www.microsoft.com/cze/education/msita/default.mspx) 

• Oracle Academy (https://academy.oracle.com/) 

• Společenství škol (http://www.vsfs.cz/?id=1131) 

• Svaz spedice a logistiky (http://www.sslczech.cz/) 

Školy jsou součástí nejen českých asociací a sdružení, ale také zahraničních spolků. Například 

Bankovní institut vysoká škola je od roku 2001 součástí německé vzdělávací společnosti 

holdingového typu – COGNOS AG, a tím se Bankovní institut vysoká škola stala první 

českou soukromou vysokou školou se zahraničním strategickým partnerem. Mezi další patří 

program ERASMUS, který umožňuje studentům studijní nebo pracovní pobyty v zahraničí. 

2.2. Konsorcium vysokoškolských knihoven v Utahu 

Jako zajímavou ukázku spolupráce státního a soukromého sektoru vysokoškolských knihoven 

v zahraničí bylo vybráno Konsorcium vysokoškolských knihoven v Utahu UALC (Utah 

Academic Library Consortium). Sdružení bylo založeno v roce 1971 a tvoří jej všechny 

veřejné i soukromé vysokoškolské knihovny v akreditovaných institucích terciárního 

vzdělávání státu Utah. Posláním konsorcia je spolupracovat při soustavném zlepšování 

dostupnosti a výkonu knihovních a informačních služeb vysokoškolské komunitě, státu Utah i 

partnerským knihovnám v Nevadě. V současné době vede Konsorcium tři velmi zajímavé 

projekty. Část zdrojů je volně k dispozici a část je přístupná na základě licenčních dohod23;24. 

                                                 
23 Utah Academic Library Consortium. The Utah Academic Library Consortium [online].[cit. 2011-03-21]. 
Dostupný z WWW: <http://www.ualc.net/>. 
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Digitální knihovna MWDL (Mountain West Digital Library) je portálem k digitálním 

zdrojům z universit, vysokých škol, veřejných knihoven, muzeí, archivů a historických 

společností ve státech Utah, Nevada, Idaho a Havaj. Digitální sbírky zahrnují fotografie, 

mapy, výtvarná díla, knihy, noviny, videa, zvukové záznamy, orální historii a vědecké 

publikace25.  

Historická periodika Online (Utah Digital Newspapers) představují databáze elektronických 

kopií z různých místních periodik z konce 18. století až do počátku 20. století26. 

On-line knihovna v Utahu (Utah´s Online Library) obsahuje elektronické články, periodika, 

encyklopedie, fotografie, mapy atd.27 

 

 

 
 
                                                                                                                                                         
24. Multidata Praha..Konsorcium vysokoškolských knihoven v Utahu volí Primo pro vyhledávání v digitálních 
sbírkách [online]. Praha : 2009, 2006-2010 [cit. 2011-03-22]. Dostupný z WWW: 
<http://www.multidata.cz/aktuality/tiskove-zpravy/2009/utah-academic-library-consortium-chooses-ex-libris-
primo-for-digital-collection-discovery>. 
25 The Utah Library Consortium. Mountain West Digital Library [online]. [cit. 2011-03-22]. Dostupný z WWW: 
<http://mwdl.org/>. 
26 The Utah Library Consortium. Utah Digital Newspapers [online]. [cit. 2011-03-22]. Dostupný z WWW: 
<http://digitalnewspapers.org/>. 
27 The Utah Library Consortium. Pioneer Online Library [online]. [cit. 2011-03-22]. Dostupný z WWW: 
<http://pioneer-library.org/>. 
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3. Zahraniční vysokoškolské knihovny soukromých vysokých škol 

Následující kapitola popisuje soukromé vysoké školy a vysokoškolské knihovny v zahraničí. 

Konkrétně se jedná o školy v USA, Velké Británii a v Německu. Cílem práce je popsat 

především školy v České republice, nicméně pro celkové pochopení problematiky 

soukromých škol je malé srovnání se zahraničím pouze přínosem. V detailu je zpracován 

stručný přehled soukromého školství, charakteristika školy a knihovny. 

3.1. Studium na univerzitách v USA 

Zájemce o studium v USA má široký výběr v možnostech studia, jak podle délky studia nebo 

lokality, tak i podle studovaných oborů či předmětů. Soukromé školy mají různý počet 

studentů dle velikosti školy. Ty menší mají několik stovek studentů a ty větší až desítky tisíc 

studentů28. 

Soukromé školy v USA nejsou financované státem a některé z nich fungují jako neziskové 

organizace. Finanční prostředky soukromých škol představují dary, dotace a školné. Platba 

za studium může být u některých soukromých škol mnohem vyšší, než kolik stojí studium 

na státní nebo veřejné škole. Studenti však mají možnost získat stipendium, dotace nebo různé 

půjčky. Obzvláště talentovaní studenti mají velkou šanci, že studium finančně pokryjí 

z různých stipendií.  

Jedna z nejznámějších amerických škol a jedna z nejprestižnějších na celém světě je 

Harvardská univerzita29. Tvoří ji 11 jednotek – 10 fakult a Radcliffův institut pro moderní 

vědy. Pod fakulty spadají ještě katedry a ústavy. 

Název školy „Harvard“ pochází ze jména prvního patrona a dobrodince Johna Harvarda 

z Charlestownu, po jehož smrti v roce 1638 připadla škole jeho knihovna a půlka jeho 

majetku. Systém Harvardských knihoven30 tvoří téměř 200 studoven, informačních center a 

knihoven. Ty jsou přístupné primárně studentům a zaměstnancům univerzity. Většina 

                                                 
28 Harvard University. Harvard Home [online]. Harvard University © 2011 [cit. 2011-03-28]. 
Dostupný z WWW: <http://www.harvard.edu/>. 
29 School in the USA.com. Private colleges and Universities [online]. Northern Michigan University, © 2003-
2011 [cit. 2011-03-28]. Dostupný z WWW: http://www.schoolsintheusa.com/PrivateCollegesUniversities.cfm>. 
30 Harvard University. Libraries [online]. Harvard University © 2002-2011 [cit. 2011-03-28]. 
Dostupný z WWW: <http://www.harvard.edu/>. 
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knihoven není přístupná veřejnosti. Jednotlivé úrovně a podmínky přístupů k fondu a službám 

si řeší jednotlivá centra individuálně. Například pro absolventy školy je možné zřídit speciální 

přístupy k fondům a službám, přestože už na škole nestudují. Knihovny i škola zaujímají 

individuální přístup k handicapovaným uživatelům jako instalace pomocných plošin 

pro vozíčkáře apod. 

Knihovny poskytují výpůjční, reprografické, rešeršní a informační služby a meziknihovní 

výpůjčky. Knihovny mají ve fondu monografie, časopisy a vysokoškolské práce, jejichž šíření 

a užívání se řídí jasně danými pravidly, která upravují Harvardské univerzitní archivy. 

Otevírací hodiny knihovny jsou velmi uživatelsky vstřícné. Knihovny jsou otevřené 

minimálně 6 dnů v týdnu, zavřeno bývá obvykle v pondělí. Otevírací hodiny začínají od 

9 hodin a v některých případech končí až ve 22 nebo 23 hodin večer.  

Katalog knihoven má dvě uživatelská rozhraní – HOLLIS (http://hollis.harvard.edu/) a 

HOLLIS Classic (http://lms01.harvard.edu/). Tradiční dokumenty je možné nalézt v obou 

systémech. V katalogu HOLLIS je navíc možné prohledávat archivy a speciální sbírky, 

vizuální dokumenty a přehledy obsahující stručné anotace dokumentů. Ani HOLLIS ani 

HOLLIS Classic v současné době nepodporuje vyhledávání článků. Ty lze nalézt ve speciální 

sekci a databázi E-Research (http://eresearch.lib.harvard.edu/). Mezi další katalogy patří také 

katalog VIA (Visual Information Access), OASIS (Online Archival Search Information 

Systém) a The Harvard Geospatial Library.  

Digitální knihovna Harvardu (http://digitalcollections.harvard.edu/) představuje zajímavou 

kolekci historických materiálů v elektronické podobě. Nalezneme zde databáze fotografií, 

listin, obrázků, map a knih. Vše je přístupné veřejně a bezplatně. Web je aktualizován 

čtvrtletně. 

3.2. Studium na univerzitách ve Velké Británii 

Univerzitní studium ve Velké Británii má dlouhou tradici. Mnoho univerzit31 se dlouhodobě 

řadí mezi nejlepší vzdělávací instituce světa. Anglické deníky, jako The Times nebo 

The Guardian32 a další, pravidelně zveřejňují žebříčky univerzit podle jednotlivých oborů a 

                                                 
31 Například univerzita v Oxfordu, Cambridge nebo Warwicku aj. 
32 http Anglie.cz. Studium na anglických univerzitách [online]. Petr Sršeň, © 2006-2010 [cit. 2011-03-28]. 
Dostupný z WWW: <http://www.anglie.cz/studium/studium-na-anglickych-univerzitach/>. 
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oblastí ve vzdělávání33. Podobně jako v České republice je systém vyššího vzdělávání 

ve Velké Británii rozdělený na bakalářský, magisterský a doktorský. Studium ve Velké 

Británii je poměrně drahé, ať se jedná o soukromou nebo veřejnou vysokou školu. Existují 

však i magisterské programy, které jsou velmi intenzivní a trvají třeba pouze jeden rok. 

Postgraduální studium je dražší než bakalářské a magisterské. U tohoto typu studia již není 

možné žádat o vládní půjčku, ale je možné získat stipendium nebo finanční podporu 

od různých nadací nebo soukromých společností. 

Pro bližší charakteristiku jsem si zvolila Buckinghamskou univerzitu34 (University of 

Buckingham). Škola byla založena v 70. letech 20. století. Jedná se o jedinou plně soukromou 

univerzitu ve Velké Británii. Školu navštěvuje přibližně tisíc studentů. Výuka probíhá 

v menších skupinách. Mezi studijní předměty patří účetnictví, ekonomie, obchod, právo, 

politika, historie, sociální vědy, komunikace, žurnalistika, marketing, cizí jazyky, počítačová 

věda, psychologie a medicína. 

Knihovní síť univerzity je rozdělena do tří knihoven35. Jedná se o knihovnu Hunter Street a 

Františkánskou (Franciscan) v Buckinghamu a knihovnu Decorative Arts v Londýně. 

Františkánská knihovna 

Knihovna byla založena v roce 1977. Část jejího fondu tvoří dokumenty, které byly původně 

součástí františkánské knihovny, v jejíž budově se nyní knihovna nachází. Prostory jsou 

rozděleny mezi 2 patra a čítárnu. Knihovna disponuje se zařízením na práci s mikrofiší. Mezi 

druhy dokumentů nalezneme sbírky zákonů, sborníky, periodika a odborné zprávy. Knihovna 

zahrnuje dokumenty z oblasti práva, počítačové vědy, psychologie, sociální vědy, matematiky 

a statistiky.  

                                                 
33 Guardian Media Group. Oxford tops Guardian's 2011 university league table [online]. © 2011 [cit. 2011-03-
28].  
Dostupný z WWW: <http://www.guardian.co.uk/education/table/2010/jun/04/university-league-table>. 
34 The University of Buckingham. University of Buckingham – hlavní webová stránka [online]. © 2011 [cit. 
2011-03-28]. Dostupný z WWW: <http://www.buckingham.ac.uk/>. 
35 The University of Buckingham. Library [online]. 2011 [cit. 2011-03-28].  
Dostupný z WWW: <http://www.buckingham.ac.uk/studentlife/library>. 
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Knihovna Hunter Street 

Knihovna byla otevřena v roce 1997. Součástí jejího fondu je i část fondu původní knihovny 

univerzity, která byla založena v roce 1975. Nejstarší tituly ve fondu jsou z počátku 

19. století. 

Knihovna se specializuje na dokumenty z oblasti účetnictví, managementu, žurnalistiky, 

filozofie, sociologie, obchodu, ekonomie, historie, politiky, literatury a cizojazyčné literatury. 

Fond knihovny tvoří audiovizuální dokumenty (CD, DVD pro podporu výuky a audio 

kazety), monografie a periodika. Knihovna nabízí speciální audiovizuální místnost, využití 

mikrofilmové čtečky, kurzy výpočetní techniky a informační gramotnosti. Součástí prostor 

knihovny i studovna a školící místnost. 

Všechny knihovny poskytují uživatelům výpůjční služby absenční a prezenční (právní 

dokumenty, sborníky, periodika, vysokoškolské práce, slovníky, encyklopedie a adresáře 

institucí z různých oblastí), služby dodání dokumentů, meziknihovní výpůjčky (pouze 

knihovna Hunter Street), přístup na Internet, reprografické služby (tisk, barevný tisk pouze 

knihovna Hunter Street, kopírování a scanování). Distribuce a šíření kopírovaného materiálu 

je nutné konzultovat s knihovníky z důvodů autorského zákona. Ve fondu nalezneme též 

nejčtenější britské noviny. 

Knihovny poskytují své prostory oddělenými částmi, jak pro studium ve skupině, tak i 

prostředí pro individuální studium dokumentů. Uživatelům jsou k dispozici písemné testy 

univerzity z předchozích let od roku 2011 v on-line podobě na počítačích. Materiály do roku 

2001 jsou uložené fyzicky v knihovnách v papírové podobě. Univerzita byla pověřena, aby 

spravovala audiální sbírku odborných diskusí a statí odborníků z různých oblastí. Tyto 

nahrávky jsou uložené v archivu a jsou přístupné v knihovně.  

Uživateli služeb se mohou stát interní i externí uživatelé. Mezi interní uživatele patří studenti 

a zaměstnanci školy. Externí uživatelé mohou v knihovně studovat knihy nebo časopisy a 

mohou využívat reprografické služby v souladu s knihovním řádem. Nesmí ale používat 

výpočetní techniku a půjčovat si dokumenty absenčně. 

Katalog knihovny (http://opac.buckingham.ac.uk/uhtbin/webcat) obsahuje údaje 

o monografiích, periodikách, audiovizuálních a dalších dokumentech dostupných ve fondu. 
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Katalog je přístupný jak on-line, tak prostřednictvím OPACu v prostorách knihovny. Na webu 

knihovny jsou pak další odkazy na další katalogy, např. British Library Public Catalogue, 

WorldCat, National Library Catalogues Worldwide aj.  

Knihovna využívá od roku 2000 knihovní software SirsiDynix. Dokumenty lze vyhledávat i 

přes vyhledávač Google. Elektronické informační zdroje můžeme rozdělit na placené služby 

databázových center nebo časopisů (potřeba uživatelského jména a hesla) a odkazy na volně 

přístupné zdroje na Internetu. Databáze jsou k dispozici buď na CD-ROMech nebo přes 

webové rozhraní. Odkazy na elektronické knihy z volně dostupných zdrojů (např. Project 

Gutenberg) nebo z placených zdrojů (např. NetLibrary) na Internetu. Knihovna na svém webu 

poskytuje pomocné odkazy týkající se studovaných oborů na škole. 

Otevírací hodiny 

Knihovna je otevřena od pondělí do čtvrtka od 9 do 24 hodin. V pátek od 9 h ráno 

do 21 hodin. V sobotu a neděli od 11 h do 22 hodin. Otevírací doba se může dle zájmu 

studentů ve zkouškovém období měnit dle potřeb studentů. Přes prázdniny je knihovna 

otevřena od 9 do 17 hodin od pondělí do pátku.  

Součástí knihovních sbírek je sbírka Edwarda Legga (Edward Legg local history collection; 

http://www.buckingham.ac.uk/studentlife/library/services/legg). Edward Legg odkázal po své 

smrti svoji sbírku dokumentů týkající se lokální historie několika hrabství ve Velké Británii. 

Buckinghamské univerzitě. Sbírka se nachází ve františkánské knihovně. Sbírka obsahuje více 

jak osm set dokumentů. Některé si lze na jeden týden vypůjčit. Historické dokumenty 

z 19. století jsou určené pouze k prezenčnímu studiu.  

Knihovny se připojily k projektu Inspire (http://www.mkinspire.org.uk/), který poskytuje 

přístup veřejnosti k mnoha knihovnám ve Velké Británii. Cílem projektu je zlepšit přístup 

k informacím a vzdělání. V projektu je zapojeno přibližně 3500 knihoven. Vyhledávání 

probíhá na webu Findit! (http://www.findit.org.uk/) Tam je možné nalézt, která knihovna má 

ve fondu tu informaci, kterou uživatel potřebuje. 
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3.3. Studium na univerzitách v Německu 

Vzdělávání v Německu je řízeno jednotlivými spolkovými vládami. Podmínky škol a jejich 

osnovy se tedy v jednotlivých státech liší. Centrální řízení federální vládou je omezeno pouze 

na regulaci a koordinaci profesní přípravy nebo vědeckého výzkumu. Stejně tak podpora 

rozvoje vysokých škol a stipendií. Vedle sebe zde fungují jak školy státní, tak soukromé a 

církevní36.  

Vysoké školy se v Německu dělí na univerzity, technické univerzity, vysoké školy umělecké, 

nestátní univerzity (soukromé a církevní školy), vyšší odborné školy (tzv. Fachhochschulen, 

nesrovnáváme s našimi VOŠ) a pedagogické školy. 

Pro bližší charakteristiku jsem si vybrala Schillerovu mezinárodní univerzitu, která sídlí 

v Heidelbergu. Škola by založena v roce 1964. V současné době má čtyři pobočky v Evropě – 

Londýn, Heidelberg, Paříž a Madrid – a na Floridě v USA. Škola nabízí i dálkové studium 

MBA formou on-line kurzů37. Škola poskytuje bakalářské nebo magisterské vzdělání 

v různých oborech. Studium je založeno na principech, které jsou uplatňované v americkém 

vysokém školství. 

Knihovna je přístupná zejména pro zaměstnance a studenty univerzity. Pokud má zájem i 

někdo mimo akademickou obec, tak s ním knihovna uzavře speciální dohodu o podmínkách 

užívání. Otevírací doba pro uživatele je standardně od 9 do 18 hodin od pondělí do pátku. 

V období zkoušek jsou otevírací hodiny rozšířené38. Knihovna poskytuje služby výpůjční, 

reprografické a informační (přístup k volným i placeným informačním zdrojům).

                                                 
36 Národní informační centrum pro mládež. Německý vzdělávací systém [online]. 2011 [cit. 2011-03-30]. 
Dostupný z WWW: <http://www.icm.cz/nemecky-vzdelavaci-system>. 
37 Schiller International University. Schiller International University – úvodní webová stránka [online]. © 2011 
[cit. 2011-03-30].© 2010 Dostupný z WWW: <http://www.schiller.edu/>. 
38 Schiller International University. Library & Resources [online]. © 2011 [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://siu-heidelberg.de/front_content.php?idcat=484>.  
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Fond knihovny obsahuje více jak 10 tisíc dokumentů z oborů, které se na škole vyučují. Jsou 

to obory ekonomické i humanitní. Ve fondu můžeme najít monografie, vysokoškolské práce, 

přibližně 60 tištěných periodik a několik stovek online zdrojů a audiovizuální dokumenty.  

Vyhledávat v katalogu můžeme přímo přes webové rozhraní. Na webu školy a knihovny jsou 

zajímavé odkazy na okolí knihovny, kterých je v Heidelbergu poměrně hodně. Heidelberg je 

historické a studentské město. Najdeme zde tedy tady školní knihovny nebo i klasické 

městské. 
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4. Legislativa týkající se vysokoškolských knihoven  

4.1. Legislativní vývoj 

První představy o potřebě knihovnické legislativy se objevují již v 19. století. Tato představa 

se týkala nezávislosti na politických a finančních vlivech. Roku 1949 vydává UNESCO první 

mezinárodní deklaraci o potřebách a funkcích veřejných knihoven, která z těchto principů 

vychází. Dokument se soustředil na hodnotu a význam knihovnických služeb, aniž by se 

zabýval jejich finančními a legislativními základy. Seminář z roku 1953 poprvé definoval 

význam knihovnické legislativy pro zajištění nepřetržitého vývoje služeb knihoven, nezabýval 

se sice problémem správního celku ani financování, ale stanovil potřebu obligatornosti 

knihovnické legislativy.  

V roce 1953 UNESCO zorganizovalo první seminář o veřejném knihovnictví rozvojových 

zemí. Jedním ze základních témat byla právě knihovnická legislativa. V roce 1955 se konal 

další seminář UNESCO v Dillí, kde se opět diskutovalo o legislativě veřejných knihoven. 

Zpráva se dále zabývá významem soukromých organizací pro zřizování a vedení knihoven. 

Potvrzuje potřebu jisté plánovitosti vedení a kontroly, kterou nemohou zajistit pouze 

prostředky soukromé iniciativy. 

V roce 1955 vydala Sekce veřejných knihoven IFLA memorandum o rozvoji veřejných 

knihoven, jehož jedna kapitola se týkala knihovnického zákonodárství. Ani tento seminář 

nedokázal definovat „životaschopný správní celek“. 

Zmíněné dokumenty dobře ilustrují vývoj názorů na problematiku knihovnické legislativy a 

její složitost. 

Knihovnická zákonodárství může existovat i v zemích, které nedisponují univerzálním 

knihovnickým zákonem. Vypracování zákona musí předcházet analýza všech administrativně 

právních souvislostí a statistická analýza stavu společnosti jako např. tempa růstu, úrovně 

vzdělání, úrovně gramotnosti, informačních potřeb apod. Analýza by rovněž měla zahrnout 

přehled stavu knižní produkce a rozbor současného stavu sítě knihoven. 
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Je jednodušší schválit nový zákon, než změnit starý. Zákon by tedy měl být flexibilní, měl by 

být schopen se vyrovnat se změnami společenských podmínek, správní struktury i daňového 

systému39. 

4.2. Jednotlivé právní úpravy 

Činnost knihoven je v České republice upravena speciální legislativou. Kromě toho se 

knihoven dotýkají i obecně platné právní předpisy jako např. Občanský zákoník, Zákoník 

práce atd. 40,41  

V další části své práce rozděluji jednotlivé právní normy dle významu pro knihovny. Zmiňuji 

zde právní úpravy, které považuji za nezbytné nebo doplňující pro soukromé vysokoškolské 

knihovny. Nezmiňuji zde veškeré právní normy týkající se knihoven jako např. muzejních.  

4.2.1. Právní úpravy týkající se přímo činnosti knihoven 

Činnost knihoven je legislativně definována právními předpisy. Mezi ty základní patří 

knihovní zákon a předpisy z něj vyplývající, dále pak zákon o neperiodickém tisku a 

povinném výtisku. 

Knihovní zákon 

Vysokoškolské knihovny jsou dle zákona považovány jako knihovny se specializovaným 

knihovním fondem ve smyslu zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 (knihovní 

zákon). Zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační 

služby a podmínky jejich provozování, dále definuje veřejné knihovnické a informační 

služby, upravuje evidenci knihoven, meziknihovní služby, podporu knihoven, evidenci a 

revizi knihovního fondu, vyřazování knihovních dokumentů a ochranu knihovního fondu. 

Zákon č. 341/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., 

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. 

                                                 
39 PILAŘ, Jindřich (zprac.). Knihovnická legislativa. Praha : Národní knihovna v Praze, 1991. S. 9-22. ISBN 80-
7050-101-4. 
40 Národní knihovna České republiky. Portál Knihovny.cz [online]. © 2008 – 2011 [cit. 2011-04-10]. Dostupný 
z WWW: <http://www.knihovny.cz/co-to-je-knihovna/legislativa-zakony>. 
41 Národní knihovna České republiky. Informace pro knihovny : legislativa, doporučení a standardy [online]. 
c2006 [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/>.  
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Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Vyhláška 

upravuje problematiku meziknihovních služeb, podrobnosti o vedení evidence knihovního 

fondu a náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu. 

Neperiodické publikace  

Zákon o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb. ze dne 8. února 1995. Zákon určuje v § 3 

vydavateli povinnost odevzdat na své náklady z každého vydání neperiodické publikace 

stanovený počet exemplářů (tzv. povinných výtisků) vybraným knihovnám.  

Vyhláška Ministerstva kultury č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 

č. 37/1995 Sb. Vyhláška uvádí knihovny s právem regionálního povinného výtisku 

neperiodických publikací a dále jmenuje knihovny, kterým má vydavatel povinnost písemně 

nabídnout ke koupi jeden výtisk jím vydávané neperiodické publikace. 

Povinný výtisk 

Zákon č. 46/2000 ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), který upravuje některá práva a 

povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním 

periodického tisku. Zákon určuje v § 9 vydavateli povinnost bezplatně odevzdat z každého 

vydání periodického tisku stanovený počet exemplářů (tzv. povinných výtisků) vybraným 

knihovnám. 

4.2.2. Právní úpravy související s činností knihoven 

S činností knihoven souvisejí také právní předpisy, které ošetřují práva uživatelů. Jmenujme 

zde Zákon o svobodném přístupu k informacím, Listinu základních práv a svobod a Zákon 

o ochraně osobních údajů.  

Dále zde uvádím právní dokumenty týkající se soukromých škol, které fungují jako obecně 

prospěšné společnosti. Na ty se vztahuje Zákon o obecně prospěšných společnostech. 

Finanční podpora soukromých škol je upravena Zákonem o poskytování dotací soukromým 

školám a zákon týkající se podpory vědy a výzkumu.  
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Svobodný přístup k informacím 

Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999, upravuje 

podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž 

jsou informace poskytovány. 

Listina základních práv a svobod 

Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon 

č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Lidé jsou svobodní a rovní 

v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Ochrana osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který upravuje 

ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a 

stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států. Knihovny 

v souvislosti se svou činností shromažďují osobní údaje při registrace čtenářů a podle § 16 se 

jako správci osobních údajů registrují u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Soukromé vysoké školy působící jako obecně prospěšná společnost 

Zákon č. 231/2010 ze dne 25. června 2010, kterým, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Dotace soukromým školám 

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 3. prosince 

1999. Zákon byl podstatným způsobem změněn zákonem č. 562/2004 Sb.,  a to s účinností 

od 1. ledna 2005.  

Podpora vědy a výzkumu 

Zákon č. 211/2009 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků. Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
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prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), 

jak vyplývá z pozdějších změn.  

 

4.2.3. Právní úpravy související s vysokoškolskými pracemi 

Vysokoškolské práce jsou považovány za autorské dílo a zároveň jsou podmínkou k získání 

vysokoškolského titulu. Existují však rozpory. Jinak se k nim staví autorský zákon a jinak 

zákon o vysokých školách. Oba dva zákony zde jmenuji jako nezbytnou součást legislativních 

opatření.  

Vysokoškolské knihovny zde hrají důležitou roli. Po obhajobě je práce zařazena 

ke zpracování a poté zařazena do fondu knihovny vysoké školy, kde je dle zákona 

archivována. 

Zákon o vysokých školách 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), který upravuje činnost vysokých škol státních, veřejných a soukromých. 

Vysokoškolské práce jsou uživatelům knihovny poskytovány v souladu s § 47b zákona 

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů. 

Autorský zákon 

Zákon č. 121/2000 ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), který upravuje ochranu práv autora 

k jeho dílu a práv souvisejících s právem autorským. Zákon řeší mimo jiné otázky autorského 

práva ve vztahu ke zhotovování kopií pro osobní potřebu dle § 30 volné užití a dle § 37 

rozmnožování a rozšiřování. Půjčování je možné dle § 16 a pronájem dle § 38, platí i 

pro audiovizuální záznamy dle § 78 a §82. Na závěr je nutné zmínit citování zveřejněného 

díla dle § 31. 
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5. Vysokoškolské knihovny soukromých vysokých škol 

Následující kapitola představuje přehled soukromých škol dle krajů. Základními podklady 

pro zpracování této kapitoly se staly výroční zprávy o činnosti jednotlivých soukromých 

vysokých škol, statuty škol, webové stránky škol a také jednotliví vysokoškolští knihovníci, 

popř. jiní zaměstnanci školy.  

Každá škola je popsána stručnými údaji pro snadnou orientaci a přehled. Popisné údaje jsou 

rozděleny na následující části: název školy, právní forma, web knihovny nebo školy, rok 

udělení státního souhlasu, zaměření oborů, pobočky, uživatelé, knihovnické systémy 

pro evidenci fondu, počet knihovních jednotek, poskytované služby, druhy dokumentů ve 

fondu, licencované elektronické zdroje a poznámky. Údaje, které nebylo možné zjistit nebo 

ověřit, nejsou součástí přehledu. 

Název školy představuje jméno školy, jak je uvedeno ve statusu, který je pro soukromé školy 

povinný. Setkáme se s českými a anglickými názvy. 

Právní forma školy představuje typ společnosti. Nalezneme zde obecně prospěšné 

společnosti (což je nejvíce případů), společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.  

Webové stránky knihovny nebo školy nám pomohou školu snadno nalézt na internetu. Je to 

doplňková informace pro stručnou charakteristiku instituce. Informace a kvalita zpracování 

webu se různí. 

Rok udělení státního souhlasu nepředstavuje rok, kdy byla škola založena. Některé školy 

byly založeny již v 90. letech a fungovaly buď jako střední, nebo vyšší odborné školy. Až 

po roce 1998, respektive 1999, se mnohé přetransformovaly na vysoké školy dle zákona 

o vysokých školách. Proto je zde rok udělení souhlasu. Výjimku tvoří pět škol42, kde je 

uveden rok založení. Důvodem je to, že nejsou založené na českém školním systému a 

nezískaly státní souhlas dle zákona o vysokých školách. Jsou to pobočky zahraničních 

vysokých škol a řídí se vyhláškou MŠMT ČR č. 322/2005 Sb. 

                                                 
42 Mezinárodní institut podnikatelství a práva v Praze, Esma Barcelona – Czech Management Institute , Center 
of Modern Education, International Prague University a U. S. Business School Praha. 
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Zaměření oborů reflektuje obory studované na vysoké škole. Výběr literatury do fondu 

knihovny odpovídá oborům, kterým se vysoká škola věnuje. Nejčastěji jsou zastoupené 

ekonomické obory a právo. 

Pobočky uvádějí místa, kde škola působí a kde má svoje centra.  

Uživatelé knihoven, ve smyslu uživatelé služeb, jsou primárně pouze studenti, pedagogové a 

zaměstnanci vysokých škol. V některých případech může knihovnu využít i veřejnost. V praxi 

to mohou být nejčastěji studenti jiných škol nebo i lidé, kteří navštěvují nějaký kurz, který 

škola pořádá. Veřejnost obvykle využívá pouze prezenčních výpůjček. Absenční výpůjčky 

jsou povoleny jen v omezené míře.  

Knihovnické systémy pro evidenci fondů používají téměř všechny knihovny. Některá 

zpracování fondů jsou součástí informačního systémy školy. Vyhledávání v katalogu nebo 

ve fondu je v mnoha případech možné pouze přes informační systém, kam se uživatel 

bez autentizace nedostane. Ty systémy, které bylo možné ověřit, jsou uvedeny. Nejvíce je 

zastoupen systém Clavius a KpWin SQL. 

Počet knihovních jednotek je uveden tam, kde bylo možné číslo ověřit. V některých 

případech nebylo možné přesně určit konkrétní počet. Výroční zprávy a statistiky se 

dokončují během měsíce května a čísla nebyla v některých případech ještě úplná. Čísla, která 

jsou uvedena, se vztahují k 31. 12. 2010. Stejně tak údaje týkající se počtu titulů odebíraných 

periodik. 

Nejčastěji poskytované služby jsou výpůjční, reprografické, informační. Výpůjční služby jsou 

absenční a prezenční. V jednom případu jsou pouze prezenční – viz přehled. V knihovnách je 

umožněn tisk (barevný i černobílý) a skenování. Informační služby obvykle představují 

zpracování rešerší a bibliografií. Kde to bylo možné ověřit, tak byla tato informace 

zapracována. Ve službách není zmíněno připojení na Internet a Wi-Fi. Je to z toho důvodu, že 

toto připojení mají všechny školy a knihovny.  

Dokumenty ve fondu knihovny představují obvykle knihy, periodika, vysokoškolské práce a 

audiovizuální dokumenty. 
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Licencované elektronické zdroje představují databáze, do kterých je vstup pouze na základě 

licenční dohody. Přístup do těchto databází je buď přes informační systém školy, nebo přímo 

v knihovnách. Některé školy, a tedy i knihovny, mají uzavřenu dohodu s externími 

knihovnami. Ty umožňují přístup uživatelům do těchto systémů. Nejčastěji je zde přístup 

k databázím EBSCO a ProQuest. 

Poznámky jsou uvedené u knihoven, kde je nějaká zajímavost ve službách nebo ve fondu 

nebo je zmíněna nějaká doplňující informace. 

5.1. Přehled soukromých vysokých škol dle jednotlivých krajů 

Hlavní město Praha 

AKCENT College 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy): http://www.akcentcollege.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2008. 

Zaměření oborů: Pedagogika, psychologie, cizí jazyky, sociologie a lingvistika. 

Pobočky:  Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy.  

Počet knihovních jednotek: 19 567. 

Počet titulů odebíraných periodik: 11. 

Služby: Výpůjční a reprografické služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, audiovizuální dokumenty a 

vysokoškolské práce. 

Anglo-americká vysoká škola 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy): http://www.aauni.edu/en/library/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Zaměření oborů: Ekonomie, management, právo, finance, účetnictví, psychologie, 

marketing, obchod, sociologie, politika, rétorika, žurnalistika, státní správa, Evropská unie, 

historie a mezinárodní vztahy. 

Pobočky: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy.  

Knihovnický systém: Clavius. 
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Počet knihovních jednotek: 19 954. 

Počet titulů odebíraných periodika: 8. 

Služby: Výpůjční, reprografické a informační služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, knihy a vysokoškolské práce. 

Licencované elektronické zdroje: EBSCO, JSTOR, ProQuest, Science Direct (Elsevier), 

Oxford Reference a SpringerLink. 

Poznámka: Knihovna eviduje ve fondu i cizojazyčnou beletrii. Materiální podpora 

dlouhodobé koncepce  je zabezpečena finančním příspěvkem v hodnotě 50 000 Kč ročně a 

smlouvou s nakladatelstvím Linde a Grada. Škola uzavřela smlouvy s knihovnami Ústavu 

mezinárodních vztahů a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Od roku 2009 knihovna 

spolupracuje s knihovnou Akademie věd České republiky, která umožňuje přístup studentům 

a lektorům do fondu a do elektronických databází. Roční poplatek za studenty i lektory je 

hrazen AAVŠ. 

Archip – Architectural Institute in Prague 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.archip.eu/cs/skola/knihovna/ 

http://www.archip.eu/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2010. 

Zaměření oborů: Architektura, dějiny umění, historie, stavebnictví, design, výtvarné umění, 

filozofie, ekologie a sociologie. 

Pobočky: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika a knihy. 

Poznámka: Organizační struktura knihovny není ještě plně dokončena. Stejně tak podmínky 

pro registraci čtenářů, evidenci fondu a celkovou správu knihovny. Knihovnu zatím spravuje 

na základě písemné dohody zaměstnankyně Městské knihovny v Praze. 

Bankovní institut vysoká škola 

Právní forma: Akciová společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.bivs.cz/pro-studujici/knihovna-publikace-a-skripta 

http://www.bivs.cz/ 
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Rok udělení státního souhlasu: 1999. 

Zaměření oborů: Bankovnictví, management, informační technologie, pojišťovnictví, právo, 

ekonomie, odhad nemovitostí a reality. 

Pobočky školy: Praha, Břeclav, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Písek a Teplice. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 6 215. 

Počet titulů odebíraných periodika: 10. 

Služby: Prodej skript, výpůjční služby, meziknihovní výpůjčky, referenční a reprografické 

služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika a vysokoškolské práce. 

Licencované elektronické zdroje: EBSCO a ASPI. 

CEVRO INSTITUT – vysoká škola právních a sociálních studií 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Rok udělení státního souhlasu: 2006. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/studium/knihovna/ 

http://www.cevroinstitut.cz/ 

Zaměření oborů: Právo, společenské vědy, ekonomie, psychologie, management, politologie 

a sociologie. 

Pobočky:  Praha a Český Krumlov. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: Interní informační systém. 

Počet knihovních jednotek: 1813. 

Počet odebíraných titulů periodika: 13. 

Služby: Výpůjční, reprografické, bibliografické, rešeršní služby a vazba dokumentů. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta a 

audiovizuální dokumenty. 

ESMA Barcelona – Czech Management Institute 

Rok založení: 1994. 

Webové stránky knihovny (školy): http://mbaregion.cz/index.php?page=oskole 

Zaměření oborů: Management, marketing, ekonomie, právo, finance a psychologie. 
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Pobočky: Praha, Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, Hradec Králové, Plzeň a Liberec. 

Poznámka: Diplom s mezinárodní platností vydává absolventům ESMA Barcelona. Program 

je akreditován Českou asociací MBA škol, jejímž posláním je zajišťovat, udržovat a dále 

rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice. Na studenty se vztahují, podobně 

jako na studenty veřejných vysokých škol, veškeré sociální výhody dle vyhlášky MŠMT ČR 

č. 171/1999 Sb. Základní studijní literatura je zahrnuta v ceně školného. Podklady použité 

přednášejícími na přednáškách mají studenti k dispozici v elektronické podobě na portálu 

školy. V případě zájmu o vypůjčení další literatury mohou studenti využít služeb školní 

knihovny umístěné v sídle CMI v Praze. 

International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Federation 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.ibts.eu/library 

http://www.ibts.eu/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2002. 

Zaměření oborů: Filozofie, teologie, náboženství, společenské vědy a cizí jazyky. 

Pobočky: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy.  

Knihovnický systém: VubisSm@rt. 

Počet knihovních jednotek: 61 039. 

Počet odebíraných titulů periodik:  191. 

Služby: Výpůjční, propagační, reprografické, informační a meziknihovní služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, knihy, vysokoškolské práce, skripta a audiovizuální 

dokumenty. 

Licencované elektronické informační zdroje: EBSCO, OvidSp, ProQuest, Wales Online 

Library. 

Poznámka: Škola spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou UK, Evangelickým 

teologickým seminářem, Pravoslavnou akademií ve Vilémově, Evangelickou teologickou 

fakultou Univerzity Matěje Béla v Banské Bystrici a s University of Wales v Cardiffu. 

Škola se dále podílí na přípravě evropského baptistického historického archivu v prostorách 

SVŠ IBTS. Knihovní fond anglicky psané teologické literatury je jeden z nejobsáhlejších 

na evropském kontinentu. 
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International Center of Modern Education 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy): http://www.icme.cz/ 

Rok založení: 2000. 

Zaměření oborů: Finance, cestovní ruch, ekonomie, právo, informační technologie, 

sociologie a psychologie. 

Pobočky:  Praha. 

Poznámka: Web školy je pouze v ruském jazyce a některé informace nebylo možné přesně 

ověřit. 

International Prague University 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy): http://interpragueuniver.cz/ 

Rok založení: 1998. 

Zaměření oborů: Management, finance, psychologie a právo. 

Pobočky: Praha. 

Poznámka: Přístup ke knihovně a informacím týkající se knihovny je pouze registrovaným 

uživatelům školního informačního systému. 

Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.literarniakademie.cz/pro-studenty/knihovna 

http://www.literarniakademie.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Zaměření oborů: Česká a světová beletrie, literatura, film, média, tvůrčí psaní, český a 

anglický jazyk a dějiny umění. 

Pobočky školy: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Knihovnický systém: Interní informační systém. 

Počet knihovních jednotek: 5 581. 

Počet titulů odebíraných periodik: 132. 

Služby: Prodej skript, výpůjční a reprografické.  

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika a vysokoškolské práce. 
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Metropolitní univerzita Praha 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://knihovna.mup.cz/ 

http://www.mup.cz/ 

Zaměření oborů: Mezinárodní vztahy, mezinárodní obchod, evropská studia, anglofonní 

studia, asijská studia, průmyslové vlastnictví a patentové právo, humanitní vědy a veřejná 

správa. 

Pobočky: Praha, Plzeň, Liberec a Hradec Králové. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Služby: Prodej publikací a skript, výpůjční, informační (bibliografické a informační) a 

reprografické služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Knihy, skripta, periodika a vysokoškolské práce. 

Licencované elektronické informační zdroje: EBSCO a JSTOR. 

Poznámka: První knihy knihovna obdržela od Nadace Jiřího z Poděbrad, která sídlila 

na Pražském hradě a rušila svůj knihovní fond. Název knihovny je podle významného politika 

a diplomata Jiřího Hájka, který poskytl Nadaci Jiřího z Poděbrad základ knihovního fondu 

(např. dokumenty z 2. světové války, cizojazyčné knihy, knihy o Latinské Americe a Africe). 

Knihovní fond obsahuje i tisky a knihy z OSN, Ústavu o vztazích mezi východem a západem 

se sídlem v New Yorku, dary knihovny Informační kanceláře Rady Evropy v Praze a knihy 

Ambasády Saudské Arábie pro CMES (Centrum pro studium Středního východu), které svou 

činností podporuje specializovanou výuku a zvyšuje informovanost o záležitostech Středního 

východu a rozličných národů a kultur tohoto regionu.  

V prosinci 2009 byla na základě spolupráce s organizací WIPO v Odborné knihovně Jiřího 

Hájka zřízena Depozitní knihovna Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě. 

Studentské práce jsou půjčovány čtenářům pouze prezenční formou a to na vyžádání 

na konkrétní datum, protože tyto práce nejsou uloženy v prostorách knihovny. 

Mezinárodní institut podnikatelství a práva v Praze 

Rok založení: 1997. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.mipp.cz/ 
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http://www.mipp.cz/Knihovna/ 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Zaměření oborů: Ekonomie, management, účetnictví a právo. 

Pobočky:  Praha. 

Poznámka: Knihovní fond je součástí informačního systému školy. 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.pvsps.cz/skola/knihovna/ 

http://www.pvsps.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Zaměření oborů: Psychologie, psychoterapie, sociální politika, právo, filozofie a 

pedagogika. 

Pobočky: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Počet knihovních jednotek: 3 893. 

Počet titulů odebíraných periodik: 31.  

Služby: Výpůjční, reprografické a informační služby, využití multimediálních zařízení 

(dataprojektory, TV, video) v knihovně. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, periodika a vysokoškolské práce. 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 

Pobočka Praha, detaily viz Jihomoravský kraj. 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy): http://www.svses.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2000. 

Zaměření oborů: Management, marketing, účetnictví, finance, právo, matematika, 

informační technologie, společenské vědy a cizí jazyky. 

Pobočky: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Počet knihovních jednotek: 7 361. 
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Počet titulů odebíraných periodik: 19. 

Služby: Výpůjční, reprografické a informační služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika a vysokoškolské práce. 

U. S. Business School Praha 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy): http://www.usbsp.com/ 

Rok založení: 1991. 

Zaměření oborů: Ekonomie, management, psychologie a právo. 

Pobočky: Praha. 

Poznámka: Škola úzce spolupracuje od roku 1994 s Vysokou školou ekonomickou v Praze. 

Studenti školy mohou využívat knihovnické služby a fond Centra informačních a 

knihovnických služeb centra VŠE. 

Unicorn College 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy): http://www.unicorncollege.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2006. 

Zaměření oborů: Analýza a návrh řešení, studium cizích jazyků, databázové systémy, 

ekonomie, management, marketing, matematika, informační a komunikační technologie, 

právo, počítačové sítě, programování, psychologie, sociologie, statistika, účetnictví a 

personalistika. 

Pobočky: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy. 

Počet knihovních jednotek: 1 562. 

Počet titulů odebíraných periodika: 5. 

Služby: Výpůjční, reprografické, informační (bibliografické a rešeršní služby), propagační a 

meziknihovní výpůjčka. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta, učebnice 

a audiovizuální dokumenty. 

University of New York in Prague 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.unyp.cz/library 
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http://www.unyp.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Zaměření oborů: Obchod, ekonomie, informační technologie, marketing, management, 

veřejná správa, právo, účetnictví, mezinárodní vztahy, psychologie a literatura. 

Pobočky: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 14 156. 

Počet titulů odebíraných periodik: 19. 

Služby: Výpůjční, reprografické a informační služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, cizojazyčná odborná literatura, 

audiovizuální dokumenty, vysokoškolské práce a skripta. 

Licencované elektronické informační zdroje: ProQuest a Emerald. 

Poznámka: Téměř všechny tituly jsou v anglickém jazyce. Studenti studující v programech 

zakončených získáním dvojího diplomu ve spolupráci se State University of New York, 

Empire State College (ESC) mají rovněž přístup do internetových knihovních zdrojů ESC, a 

to jakmile jsou přijati do programu ESC (což je obvykle na počátku třetího roku jejich studia). 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://knihovna.ujak.cz/ 

http://www.ujak.cz 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Zaměření oborů: Pedagogika, psychologie, andragogika, speciální pedagogika, masová 

komunikace, právo, management, politologie, cestovní ruch a další humanitně zaměřené 

obory. 

Pobočky: Praha, Starý Hrozenkov a Frýdek-Místek. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost pouze prezenční výpůjčky. 

Knihovnický systém: KpWin SQL. 

Počet knihovních jednotek: 26 242. 

Počet titulů odebíraných periodik: 60. 

Služby: Výpůjční, informační (bibliografické a informační) a reprografické služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika a vysokoškolské práce. 
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Licencované elektronické informační zdroje: ProQuest a Web of Knowledge. 

Vysoká škola aplikovaného práva 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vsap.cz/index.php?ID=27 

http://www.vsap.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Zaměření oborů: Ekonomie, management, sociologie, psychologie, právo a společenské 

vědy. 

Pobočky: Praha a Brno. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Počet knihovních jednotek: 6 429.  

Počet titulů odebíraných periodik: 26. 

Služby: Výpůjční, reprografické a rešeršní služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, periodika a vysokoškolské práce. 

Licencované elektronické zdroje: ASPI. 

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vscrhl.cz/index.php?option=com_frontpage&Itemid=108 

http://www.vscrhl.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2000. 

Zaměření oborů: Management, ekonomie, cestovní ruch, gastronomie, služby, cizí jazyky a 

dějiny umění. 

Pobočky: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Služby: Prodej skript, výpůjční a reprografické služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika a vysokoškolské práce. 

Licencované elektronické zdroje: EBSCO a ASPI. 
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Vysoká škola ekonomie a managementu 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy): http://www.vsem.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Zaměření oborů: Ekonomie, lidské zdroje, marketing, management, veřejná správa, právo a 

účetnictví. 

Pobočky: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Počet knihovních jednotek: 3 622. 

Počet titulů odebíraných periodik: 34. 

Služby: Výpůjční, reprografické a informační služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, cizojazyčná odborná literatura a 

audiovizuální dokumenty. 

Poznámka: Základní zdroje odborné literatury a přístupy k databázím jsou zabezpečeny 

pro každého studenta v rámci studijních poplatků. Tyto zdroje studenti získají při zápisu 

do příslušného trimestru. Doplňkové zdroje literatury jsou na základě dohody k dispozici 

studentům i pedagogům prostřednictvím knihovny CERGE-EI. 

Vysoká škola finanční a správní 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vsfs.cz/?id=1024 

http://www.vsfs.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 1999. 

Zaměření oborů: Ekonomie, marketing, management, veřejná správa, právo a informační 

technologie. 

Pobočky školy: Praha, Kladno a Most. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: KpWin SQL. 

Počet knihovních jednotek: 33 164. 

Počet titulů odebíraných periodika: 62. 

Služby: Prodej skript, výpůjční, informační (rešeršní služby a MVS), propagační, referenční a 

reprografické služby. 
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Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika a vysokoškolské práce. 

Licencované elektronické zdroje: ProQuest 5000, ASPI a Newton MediaSearch. 

Vysoká škola hotelová v Praze 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vsh.cz/cz/studovna-a-knihovna-nav56/ 

http://www.vsh.cz/cz/index.php 

Rok udělení státního souhlasu: 1999. 

Zaměření oborů: Hotelnictví, management, cestovní ruch a dopravní služby. 

Pobočky školy: Praha a Havířov. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Počet knihovních jednotek: 7 727. 

Počet titulů odebíraných periodik: 8. 

Služby: Prodej skript, výpůjční, informační, referenční, reprografické služby a meziknihovní 

výpůjčky. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika a vysokoškolské práce 

Poznámka: Z rozhodnutí vedení VŠH už v Havířově nebudou od akademického roku 

2011/2012 přijímáni noví studenti ke studiu. Součástí knihovní sítě 2 dílčí knihovny. 

Vysoká škola logistiky 

Pobočka Praha, detaily viz Olomoucký kraj. 

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky 

Právní forma: Akciová společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vsmie.cz/pro-studenty/knihovna 

http://www.vsmie.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2002. 

Zaměření oborů: Ekonomie, informační technologie, marketing, management, veřejná 

správa a právo. 

Pobočky: Praha, Sokolov, Kladno a Karlovy Vary. 

Uživatelé: Studenti, zaměstnanci školy i veřejnost. 

Knihovnický systém: Interní informační systém. 

Počet knihovních jednotek: Praha 5 242 a Sokolov 319. 
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Počet odebíraných titulů periodik: Praha 8 a Sokolov 2. 

Služby: Prodej skript, výpůjční, propagační, reprografické a informační služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta a 

audiovizuální dokumenty. 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vip-vs.cz/index.php?go=cz&show_cat=67 

http://www.vip-vs.cz/index.php?go=cz&show_cat=67 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Zaměření oborů: Mezinárodní vztahy a diplomacie, marketing, management, veřejná správa, 

Public Relations, sociologie, filozofie, politologie, ekonomie, společenské vědy, informatika a 

výpočetní technika. 

Pobočky: Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: KpWin SQL. 

Počet knihovních jednotek: 9 049. 

Počet titulů odebíraných periodik: 36. 

Služby: Prodej skript a publikací, výpůjční, propagační, reprografické a informační služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta a 

audiovizuální dokumenty. 

Vysoká škola obchodní 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vsopraha.cz/studium/knihovna 

http://www.vsopraha.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2000. 

Počet knihovních jednotek: 7 955. 

Počet titulů odebíraných periodika: 28. 

Zaměření oborů: Management, marketing, právo, ekonomie, informační technologie, cizí 

jazyky, cestovní ruch, psychologie, matematika, gastronomie a služby. 

Pobočky: Praha. 
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Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Služby: Výpůjční, reprografické a informační služby.  

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika a vysokoškolské práce. 

Poznámka: Studenti VŠO mají možnost využít bezplatně knihovnu Centrály cestovního 

ruchu (http://www.czechtourism.cz/pro-studenty/knihovna/). Knihovna poskytuje výpůjční 

služby pouze prezenčně.  

Vysoká škola podnikání 

Pobočka Praha, detaily viz Moravskoslezský kraj. 

Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona 

Pobočka Praha, detaily viz Jihomoravský kraj. 

Vysoká škola regionálního rozvoje 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vsrr.cz/index.php?lang=cz&page=kniha1 

http://www.vsrr.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2003. 

Zaměření oborů: Ekonomie, sociologie, psychologie, společenské vědy, právo, management, 

veřejné finance, veřejná správa, finance a statistika. 

Pobočky: Praha a Jablonec nad Nisou. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy.  

Knihovnický systém: Interní informační systém. 

Počet knihovních jednotek: 1 342. 

Počet titulů odebíraných periodik: 8.  

Služby: Prodej skript, výpůjční, reprografické a informační služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta a 

audiovizuální dokumenty. 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://vstvs.palestra.cz/node/31 
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http://vstvs.palestra.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2003. 

Zaměření oborů: Sport, medicína, management, ekonomie, psychologie, pedagogika, 

sociologie a estetika. 

Pobočky:  Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Knihovnický systém: Interní informační systém. 

Počet knihovních jednotek: 2 851. 

Počet titulů odebíraných periodika: 25. 

Služby: Prodej skript, výpůjční, reprografické a informační služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, knihy a vysokoškolské práce. 

Vysoká škola zdravotnická 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vszdrav.cz/cz/leve-menu/knihovna/ 

http://www.vszdrav.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2004. 

Zaměření oborů: Medicína, ošetřovatelství, společenské vědy, management, výpočetní 

technika a cizí jazyky. 

Pobočky:  Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy; zdravotnická veřejnost po prokázání se 

dokladem o profesním nebo studijním vztahu ke zdravotnickému oboru. 

Knihovnický systém: KpWin SQL. 

Služby: Výpůjční, propagační, reprografické, informační služby (bibliografické a rešeršní 

služby) a meziknihovní výpůjčky. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta, učebnice 

a audiovizuální dokumenty. 

Jihočeský kraj 

Bankovní institut vysoká škola 

Pobočka Písek, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 
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CEVRO INSTITUT – vysoká škola právních a sociálních studií 

Pobočka Český Krumlov, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

ESMA Barcelona – Czech Management Institute 

Pobočka České Budějovice, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.filmovka.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2004. 

Zaměření oborů: Filmová a televizní tvorba, literatura, hudba, divadlo a výtvarné umění. 

Pobočky: Písek. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Knihovnický systém: Interní informační systém. 

Počet knihovních jednotek: 3 021. 

Počet titulů odebíraných periodik: 1. 

Služby: Prodej skript, výpůjční, reprografické a rešeršní služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta a 

audiovizuální dokumenty. 

Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky školy: http://www.vsaes.eu/ 

Počet knihovních jednotek: 20 507. 

Počet titulů odebíraných periodik: 21. 

Pobočky: České Budějovice 

Poznámka: V současné době škola pozastavila činnost. Web školy není funkční. 

Vysoká škola evropských a regionálních studií 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vsers.cz/index.php?rozdeleni_obsah=12 
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http://www.vsers.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2003. 

Zaměření oborů: Ekonomie, management, marketing, cestovní ruch, veřejná správa, 

matematika, statistika, psychologie, právo a cizí jazyky. 

Pobočky: České Budějovice a Příbram. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 17 957. 

Počet titulů odebíraných periodik: 33. 

Služby: Prodej skript, meziknihovní výpůjčky, výpůjční, reprografické a rešeršní služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce a skripta. 

Vysoká škola podnikání 

Pobočka Písek, detaily viz Moravskoslezský kraj. 

Jihomoravský kraj 

Akademie STING 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy): http://www.sting.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2000. 

Zaměření oborů: Management, marketing, právo, ekonomie, informatika, matematika, 

psychologie a cizí jazyky. 

Pobočky: Brno. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Počet knihovních jednotek: 8 097. 

Počet titulů odebíraných periodika: 23. 

Služby: Výpůjční a reprografické. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika a vysokoškolské práce. 

Bankovní institut vysoká škola 

Pobočka Břeclav, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 
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BIBS (Brno International Business School) – vysoká škola 

Právní forma: Akciová společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.bibs.cz/bibs/69/zazemi-knihovny-a-vyukove-prostory-/ 

http://www.bibs.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2005. 

Zaměření oborů: Management, marketing, ekonomie a právo. 

Pobočky:  Brno, Praha a Ostrava. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy.  

Služby: Výpůjční a reprografické. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie a vysokoškolské práce. 

Licencované elektronické informační zdroje: ProQuest, Emerald, Lexdata a Business 

Source Premier. 

Poznámka: Ještě rozsáhlejší zdroje online literatury jsou pak k dispozici studentům 

doktorského programu (PhD.), ti mají pro svůj vědecký výzkum zajištěn bezplatný vzdálený 

přístup do kompletních online zdrojů finské University Jyväskylä (např. EBSCO, Esmerald 

atd.). Studenti mohou také využít služeb dvou velkých knihoven v Brně Moravské zemské 

knihovny (http://www.mzk.cz/) a ústřední knihovny Mendelovy univerzity 

(http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_verejnost_media/kis). Škola disponuje příruční knihovnou. 

ESMA Barcelona – Czech Management Institute 

Pobočka Brno, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Newton College – Vysoká škola managementu 

Právní forma: Akciová společnost. 

Webové stránky knihovny (školy): http://www.newtoncollege.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2004. 

Zaměření oborů: Ekonomie, psychologie, management, rétorika, marketing, public relations, 

veřejná správa a právo. 

Pobočky: Brno. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy.  

Knihovnický systém: Interní informační systém. 

Knihovní fond celkem: 3 920. 

Počet titulů odebíraných periodika: 9. 
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Služby: Prodej skript, výpůjční, reprografické a rešeršní služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce a skripta. 

Rašínova vysoká škola 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.ravys.cz/o-skole/knihovna.html 

http://www.ravys.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2003. 

Zaměření oborů: Ekonomie, sociologie, psychologie, společenské vědy, právo a 

management. 

Pobočky: Brno. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 4 481. 

Počet titulů odebíraných periodik: 6. 

Služby: Prodej skript, výpůjční, reprografické, propagační a rešeršní služby a meziknihovní 

výpůjčky. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce a skripta. 

Poznámka: Škola spolupracuje s Moravskou zemskou knihovnou. Studenti Informačních 

studií a knihovnictví FF MU vytvořili ve spolupráci s Rašínovou vysokou školou portál 

pro podporu informační gramotnosti INFOGRAM (http://www.infogram.cz/). 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.svse.cz/studium-knihovna 

http://www.svse.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2004. 

Zaměření oborů: Ekonomie, marketing, management, finance, účetnictví, veřejná správa, 

právo, matematika, statistika a informatika. 

Pobočky: Znojmo a Praha. 

Uživatelé: Studenti, zaměstnanci a pedagogové školy 

Knihovnický systém: Interní informační systém. 
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Počet knihovních jednotek: 3 190. 

Počet titulů odebíraných periodik: 20. 

Služby: Výpůjční, reprografické, informační (bibliografické a rešeršní služby) a propagační 

služby, meziknihovní výpůjčka a prodej skript. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce a audiovizuální 

dokumenty. 

Vysoká škola aplikovaného práva 

Pobočka Brno, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Vysoká škola Karla Engliše 

Právní forma: Akciová společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vske.cz:88/knihovna/ 

http://www.vske.cz 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Zaměření oborů: Ekonomie, management, právo a informační technologie. 

Pobočky:  Brno a Liberec. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 2 968. 

Počet titulů odebíraných periodik: 6.  

Služby: Výpůjční a reprografické. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, vysokoškolské práce a monografie. 

Vysoká škola obchodní a hotelová 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.hotskolabrno.cz/?stranka=98&nix=knihovna-a-studovna-skoly#obsah 

http://www.hotskolabrno.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2006. 

Zaměření oborů: Ekonomie, matematika, právo, management, marketing, gastronomie, 

hotelnictví a cestovní ruch. 

Pobočky: Brno. 
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Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 3 139. 

Počet titulů odebíraných periodik: 28. 

Služby: Výpůjční, reprografické, informační (bibliografické a rešeršní služby) a propagační 

služby a meziknihovní výpůjčky. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta, mapy, 

učebnice a audiovizuální dokumenty. 

Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.fdyson.cz/ 

http://www.fdyson.cz/knihy.html 

Rok udělení státního souhlasu: 2007. 

Zaměření oborů: Odhad nemovitostí, právo, účetnictví, ekonomie, geografie, management a 

stavebnictví. 

Pobočky: Brno a Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Služby: Výpůjční a reprografické. 

Knihovnický systém: Interní informační systém. 

Počet knihovních jednotek: 801. 

Počet titulů odebíraných periodika: 5. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce a skripta. 

Poznámka: V současné době se jedná pouze o příruční knihovnu. 

Karlovarský kraj 

Bankovní institut vysoká škola 

Pobočka Karlovy Vary, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 
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ESMA Barcelona – Czech Management Institute 

Pobočka Karlovy Vary, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Vysoká škola Karlovy Vary 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vskv.cz/oskole/knihovna.php 

http://www.vskv.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2000. 

Zaměření oborů: Ekonomie, management, marketing, finance, účetnictví, právo, 

pedagogika, psychologie, sociologie, právo, filozofie, politologie a dějiny. 

Pobočky: Karlovy Vary a Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Knihovní fond celkem: 12 510. 

Počet titulů odebíraných periodika: 19. 

Služby: Výpůjční, reprografické, informační (bibliografické a rešeršní služby) a propagační 

služby, prodej skript a meziknihovní výpůjčky. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce a skripta. 

Placené informační zdroje: ASPI. 

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky 

Pobočka Karlovy Vary a Sokolov, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Královéhradecký kraj 

ESMA Barcelona – Czech Management Institute 

Pobočka Hradec Králové, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Metropolitní univerzita Praha 

Pobočka Hradec Králové, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 
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Liberecký kraj 

Bankovní institut vysoká škola 

Pobočka Jablonec nad Nisou, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

ESMA Barcelona – Czech Management Institute 

Pobočka Liberec, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Metropolitní univerzita Praha 

Pobočka Liberec, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Vysoká škola regionálního rozvoje 

Pobočka Jablonec nad Nisou, detaily viz Hlavní město Praha. 

Moravskoslezský kraj 

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd 

Pobočka Havířov, detaily viz Středočeský kraj. 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha 

Pobočka Frýdek-Místek, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Vysoká škola hotelová v Praze 

Pobočka Havířov, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Vysoká škola podnikání 

Právní forma: Akciová společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vsp.cz/studenti/knihovna 

http://www.vsp.cz/ 

Udělení státního souhlasu: 2000. 

Zaměření oborů: Ekonomie, marketing, management, právo a informační technologie a 

životní prostředí. 

Pobočky: Ostrava, Třinec, Praha, Bruntál, Písek, Olomouc a Nový Jičín. 
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Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 5 684. 

Počet titulů odebíraných periodika: 12. 

Služby: Prodej skript, výpůjční, referenční a reprografické služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika a vysokoškolské práce. 

Licencované elektronické zdroje: EBSCO. 

Poznámka: Navazující magisterské studium bylo na VŠP dočasně pozastaveno. Akreditační 

komise prozatím nevydala rozhodnutí o magisterském studiu. Uživatel studovny má právo 

využívat ke studiu knihy, časopisy a další materiály ve volném výběru a také na požádání 

publikace z příruční knihovny a materiály uložené ve skladu. Studijní materiály slouží 

výhradně k prezenčnímu studiu a není povoleno je vynášet mimo prostory studovny.  

Vysoká škola sociálně-správní Havířov 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vsss.cz/knihovna.html 

http://www.vsss.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2007. 

Zaměření oborů: Ekonomie, management, státní správa, finance, sociologie, hospodářská 

politika, právo, psychologie, geografie a informatika. 

Pobočky: Havířov. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a účastníci kurzů, veřejnost pouze 

prezenčně. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 545. 

Počet titulů odebíraných periodika: 42. 

Služby: Výpůjční, reprografické, informační (bibliografické a rešeršní služby), propagační 

služby a meziknihovní výpůjčky. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta, učebnice 

a audiovizuální dokumenty. 
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Olomoucký kraj 

Moravská vysoká škola Olomouc 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.mvso.cz/studenti/knihovna-a-informacni-zdroje/ 

http://www.mvso.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2005. 

Zaměření oborů: Management, ekonomie a informační technologie. 

Pobočky: Olomouc. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy.  

Počet knihovních jednotek: 1 942. 

Počet titulů odebíraných periodika: 25. 

Služby: Výpůjční, reprografické a meziknihovní výpůjčky. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, periodika a vysokoškolské práce. 

Licencované elektronické informační zdroje: EBSCO a ProQuest. 

Vysoká škola logistiky 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vslg.cz/page/67786.knihovna/ 

http://www.vslg.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2004. 

Zaměření oborů: Logistika, doprava, informační systémy, informační technologie, 

ekonomie, marketing, právo, management, cizí jazyky a informatika. 

Pobočky:  Přerov a Praha. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 7 032. 

Počet titulů odebíraných periodik: 30. 

Služby: Výpůjční a reprografické služby, vazba dokumentů, prodej učebnic cizích jazyků a 

meziknihovní výpůjčky. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie a vysokoškolské práce. 
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Vysoká škola podnikání 

Pobočka Olomouc, detaily viz Moravskoslezský kraj. 

Pardubický kraj 

V Pardubickém kraji nebyly nalezeny žádné školy, ani jejich pobočky. 

Plzeňský kraj 

ESMA Barcelona – Czech Management Institute 

Pobočka Plzeň, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Metropolitní univerzita Praha 

Pobočka Plzeň, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Středočeský kraj 

Středočeský vysokoškolský institut 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.svikladno.cz/ 

http://www.svipraha.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2001. 

Zaměření oborů: Mezinárodní vztahy a diplomacie, marketing, management, veřejná správa, 

Public Relations, bezpečnost a obrana, sociologie, filozofie, politologie, ekonomie a ostatní 

společenské vědy, informatika a výpočetní technika 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Pobočky: Kladno, Karlovy Vary a Praha. 

Počet knihovních jednotek: 4 010. 

Počet titulů odebíraných periodik: 7. 

Služby: Výpůjční, propagační, reprografické a rešeršní služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta, 

audiovizuální dokumenty. 

Licencované elektronické zdroje: Plnotextové databáze zpřístupněné v rámci projektu EIFL 

Direct – ProQuest, PCI, Know Europe. 

Poznámka: Středočeský vysokoškolský institut změnil vlastníka. Jeho novým majitelem se 

od 24. ledna 2011 stala Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky. Středočeský 
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vysokoškolský  institut spolupracuje se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně (SVK; 

http://www.svkkl.cz/). Od roku 2009 plní SVK funkci vysokoškolské knihovny Středočeského 

vysokoškolského institutu. 

Škoda Auto Vysoká Škola 

Právní forma: Akciová společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://savs.cz/company/CZE/savs/Pages/hp_tabstrips.aspx 

Rok udělení státního souhlasu: 2000. 

Zaměření oborů: Ekonomie, účetnictví, statistika, cizí jazyky, informační technologie, 

rétorika, sociologie, psychologie, logistika a doprava. 

Pobočky školy: Mladá Boleslav. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové, zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: Fond knihovny v systému Reliéf, fulltextové vyhledávání programem 

FAST. 

Počet knihovních jednotek: 50 129 (přírůstky 5 387, 257 titulů odebíraných periodik) 

Služby: Prodej skript, výpůjční, referenční, informační (rešerše a bibliografie), reprografické 

služby a meziknihovní výpůjčky. 

Druhy dokumentů ve fondu: Monografie, skripta, periodika, multimédia, kartografické 

dokumenty a vysokoškolské práce. 

Licencované elektronické zdroje: V rámci dohody se společností CERGE, jejímž je Škoda 

Auto, a. s. sponzorem, má škola on-line přístup do systému OLIB knihovny CERGE 

obsahující databáze odborných textů, zejména J-STOR a ProQuest. 

Poznámka: Studentům je kromě vysokoškolské knihovny k dispozici i technická knihovna 

Škoda Auto.  

Vysoká škola evropských a regionálních studií 

Pobočka Příbram, detaily viz Jihočeský kraj. 

Vysoká škola finanční a správní 

Pobočka Kladno, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky 

Pobočka Kladno, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 
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Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.vspsv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=76 

http://www.vspsv.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2003. 

Zaměření oborů: Politologie, sociologie, psychologie, mezinárodní vztahy, společenské 

vědy, právo, management a cizojazyčná odborná literatura. 

Pobočky: Kolín a Havířov. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy a veřejnost. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 9 212. 

Počet titulů odebíraných periodik: 17. 

Služby: Výpůjční, mezinárodní výpůjčky, reprografické a informační služby. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce a skripta.  

Poznámka: V roce 2008 škola uzavřela dohodu s Městskou knihovnou v Kolíně, která 

umožní studentům školy využívat více služeb knihovny s přednostním právem. Knihovna 

školy s názvem Knihovna Theodora Sylaby. 

Ústecký kraj 

Bankovní institut vysoká škola 

Pobočka Teplice, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Vysoká škola finanční a správní 

Pobočka Most, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 

Vysočina 

Západomoravská vysoká škola Třebíč 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.zmvs.cz/o-knihovne.html 

http://www.zmvs.cz/ 

Rok udělení státního souhlasu: 2003. 
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Zaměření oborů: Management, marketing, ekonomie, informační technologie, veřejná 

správa a právo. 

Pobočky: Třebíč. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy. 

Knihovnický systém: Clavius. 

Počet knihovních jednotek: 3 141. 

Počet titulů odebíraných periodik: 10. 

Služby: Výpůjční, reprografické a informační služby (rešerše) a meziknihovní výpůjčky. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce a skripta. 

Poznámka: Intenzivní spolupráce je navázána s Krajskou knihovnou kraje Vysočina, a to 

zejména v dotačních programech a meziknihovní výpůjčkou. 

Zlínský kraj 

Evropský polytechnický institut 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Webové stránky knihovny (školy):  

http://www.czechuniversity.com/Seznam-bakalarskych-praci 

http://www.czechuniversity.com/Uvodni-informace 

Rok udělení státního souhlasu: 1999. 

Zaměření oborů: Ekonomie, management, marketing, informační technologie, informatika, 

finance, účetnictví, právo, pedagogika, psychologie a sociologie. 

Pobočky: Kunovice, Hodonín a Kroměříž. 

Uživatelé: Studenti, pedagogové a zaměstnanci. 

Služby: Výpůjční, reprografické, informační (bibliografické a rešeršní služby) a propagační. 

Druhy dokumentů ve fondu: Periodika, monografie, vysokoškolské práce, skripta a 

audiovizuální dokumenty. 

Poznámka: Škola má k dispozici elektronické učební texty, včetně rozsáhlého unikátního 

souboru CD-ROM nahrávek nejdůležitějších přednášek. 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha 

Pobočka Starý Hrozenkov, detaily viz kraj Hlavní město Praha. 
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6. Porovnání knihoven 

V této kapitole nalezneme porovnání dvou knihoven. Jako vzorek z veřejných vysokých škol 

byla vybrána Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Jako vzorek 

ze soukromých škol byla vybrána Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky. 

Rozhodujícími faktory pro výběr byl přibližně stejně velký knihovní fond, podobné zaměření 

fondu a rok založení školy pro přibližně stejné„stáří“ školy.  

6.1. Porovnání škol a knihoven 

Charakteristika školy 

http://www.vstecb.cz/ 

http://www.vstecb.cz/Knihovna-35.htm 

Vysoká škola technická a ekonomická (dále jako „VŠTE“) je veřejná vysoká škola 

neuniverzitního typu. Byla založena v roce 2006. V současné době má škola 3 katedry 

(ekonomiky a managementu, techniky a aplikovaných věd a katedru cizích jazyků). Uchazeči 

o studium se mohou hlásit na bakalářské studijní obory v obou variantách studia, prezenční i 

kombinované studium. Studované obory jsou Ekonomika podniku, Stavební management a 

Konstrukce staveb. 

Charakteristika školy 

http://www.vsmie.cz/pro-studenty/knihovna 

http://www.vsmie.cz/ 

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (dále jako „VŠMIE“) je soukromou 

vysokou školou neuniverzitního typu. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola byl 

vydaný MŠMT v roce 2002. VŠMIE má akreditovaný bakalářský studijní program 

Ekonomika a management s prezenční i kombinovanou formou studia v oborech Aplikovaná 

informatika a Manažerská ekonomika a akreditovaný bakalářský studijní program Právní 

specializace s prezenční formou studia v oborech Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě 

a kombinovanou formu studijního programu Právní specializace. 

 VŠTE VŠMIE 
Počet knihoven 1 5 (1 ústřední, 4 dílčí) 
Rok založení 2006 2002 
Otevírací doba knihovny Po – Čt 8:00 – 20:00 

Pá 8:00 – 16:00 
Víkendy – pokud je výuka 

Po 9:00 – 13:00 
Út 13:00 – 17:00 
St 9:00 – 12:00 
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kombinovaného studia Čt 
Pá 9:00 – 14:00 (9:00 – 
16:00 v době výuky 
kombinovaného studia) 
So – pokud je výuka 
kombinovaného studia 

Uživatelé Studenti, pedagogové, 
zaměstnanci školy a 
veřejnost. 

Studenti, pedagogové, 
zaměstnanci školy a 
veřejnost. 

Počet registrovaných čtenářů 1227 1780 
Knihovnický systém Clavius Interní informační 

systém 
Počet knihovních jednotek 5560 5561 
Počet titulů odebíraných periodik 14 10 
Počet přírůstků za rok 2010 1025 557 
Služby Výpůjční (absenční i 

prezenční), rešeršní, 
meziknihovní výpůjčky a 
reprografické služby. 

Výpůjční (absenční i 
prezenční), rešeršní, 
meziknihovní výpůjčky, 
reprografické a prodej 
skript. 

Wi-Fi ANO (ale omezená, 
poskytuje VOŠ v areálu) 

ANO 

Druhy dokumentů ve fondu Periodika, monografie, 

vysokoškolské práce a 

skripta. 

Periodika, monografie, 

vysokoškolské práce, 

skripta a audiovizuální 

dokumenty. 

Počet zaměstnanců 3 5 
Knihovnické vzdělání 
středoškolské 

1 1 

Počet míst ve studovnách a 
čítárnách 

48 35 

Zaměření fondu Ekonomie, informační 

technologie, marketing a 

management. 

Ekonomie, informační 

technologie, marketing, 

management, veřejná 

správa a právo. 

6.2. Shrnutí 

Knihovní síť VŠMIE je rozsáhlejší díky pobočkám školy a uživatelé jistě uvítají vlastní Wi-Fi 

síť. Knihovna soukromé školy prodává skripta, jinak poskytuje totožné služby jako veřejná 

knihovna. Otevírací doba VŠTE je mnohem více vstřícnější vůči uživatelům a počet 

studijních míst je také vyšší než u soukromé školy. Co se týká nových přírůstků do fondu 

za rok 2010, tak vyšší počet nově pořízených knihovních jednotek je o polovinu vyšší 

na veřejné škole než na soukromé škole. Počet registrovaných čtenářů je vyšší na soukromé 
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škole. Je to dáno především širší sítí školních poboček a tím i knihoven. Zbývající porovnané 

hodnoty jsou téměř shodné a nemají žádný výrazný vliv na rozdílný chod knihovny. 
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Závěr 

Vysokoškolské knihovny jsou nedílnou součástí vysoké školy. Snaží se přizpůsobit novým 

podmínkám a změnám, i když to vždy není bez obtíží. Změny jsou často spojeny s nemalými 

investicemi do technického vybavení a rozvoje knihoven. A také nároky dnešním uživatelů 

stále rostou. 

Cíl práce byl naplněn. Zpracovala jsem celkem 50 škol a seřadila je dle krajů v republice, 

celkem tedy 14 krajů. Z celkového počtu škol jich nejvíce bylo zastoupeno v kraji Hlavní 

město Praha (31 škol nebo poboček) a nejméně v Pardubickém kraji (žádná škola, ani 

pobočka). Nejvíce poboček má škola ESMA Barcelona – Czech Management Institute (7) a 

nejméně, tedy jednu pobočku, má celkem 13 škol. Mezi nejstarší školy patří Anglo-americká 

vysoká škola (1990). Jako nejmladší škola působí Archip – Architectural institute in Prague 

(2010). Co se týká knihoven, tak nejvíce cizojazyčných dokumentů (anglický jazyk) vlastní 

Anglo-americká vysoká škola (cca 90% z celkového fondu). Nejvíce knihovních jednotek má 

International Baptist Theological Seminary of the Europe Baptist Federation (celkem 61 039) 

a nejméně knihovních jednotek má Vysoká škola sociálně-správní Havířov. Nejvyšší počet 

periodik Škoda Auto Vysoká škola (celkem 257) a nejméně Filmová akademie Miroslava 

Ondříčka v Písku (1). Nejčastěji používaný knihovnický systém je Clavius a to celkem 

v 18 knihovnách. 

Během studia pramenů a informačních zdrojů jsem měla možnost zjistit, že knihovny 

vysokých škol poskytují to nejlepší informační zázemí, jaké akademická obec potřebuje. 

Služby jsou na vysoké úrovni, technika nijak výrazně nezaostává a personál je většinou 

zkušený a vstřícný. 

Knihovny jsou v některých případech přístupné i veřejnosti a ne tedy pouze studentům a 

zaměstnancům školy. Možná by toho mohly soukromé školy a jejich knihovny využít 

pro propagaci  svých programů a služeb. 

Pokud se úloha soukromých škol na trhu se vzděláním změní, může i u nás být studium 

na soukromé škole prestižní záležitostí. Domnívám se, že to bude jedině dobře. I ve vzdělání 

by měla být konkurence.  
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Vysokoškolské vzdělání by mělo být kvalitní a na vysoké úrovni, ať se jedná o soukromou 

nebo státní či veřejnou školu. Důležité je to nejen z hlediska intelektuálního, ale i 

ekonomického. A pokud k růstu vzdělanosti a úspěšnosti studentů i škol samotných 

vysokoškolské knihovny alespoň malou měrou přispějí, bude to jen dobře.  
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