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Abstrakt

Tématem práce je mapování počátků a dalšího vývoje zpřístupňování 

zahraničních odborných elektronických informačních zdrojů v knihovnách, 

jako nezbytné součásti poskytování informací pro pracovníky vědy, 

výzkumu a vzdělávání.

Popsán je celkový systém státní podpory výzkumu a vývoje a dále 

nej důležitější podmínky, které tento systém ovlivňují. Jedná se o vývoj 

základních legislativních dokumentů výzkumu a vývoje v devadesátých 

letech a o popis podmínek financování této sféry. Dále je informováno o 

situaci ve financování knihoven pro výzkum a vývoj, o historii budování 

informační infrastruktury a automatizace knihoven jako hlavních 

předpokladů zpřístupňování vzdálených elektronických informačních zdrojů. 

Je také pojednáno o historii a současné celkové situaci konsorcií obecně, 

jako hlavním trendu ve spolupráci knihoven, o jejich organizaci, 

financování, typologii a úskalích při jejich tvorbě.

Zmíněny jsou nej důležitější programy účelové podpory vyhlášené 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které měly 

zásadní vliv na počátky financování a vznik většiny českých konsorcií. O 

těchto konsorciích je důkladněji pojednáno.
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Předmluva

Tématem rigorózní práce je analýza vývoje konsorciálního 

zpřístupňování odborných elektronických zdrojů určených pro informační 

zabezpečení vědy a výzkumu v odborných knihovnách v České republice, 

zejména v knihovnách Akademie věd České republiky, dále jen AV ČR.

Obecné téma konsorciálního získávání odborných elektronických 

zdrojů jsem zpracovala ve své bakalářské diplomové práci pod názvem „Vliv 

konsorciálních licencí na zpřístupňování odborných informací,, na Filozoficko - 

Přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od té doby byl ukončen 

program účelové podpory Ministerstva školství České republiky označovaný 

zkratkou LI. Ten byl zaměřen na podporu při získávání informačních zdrojů 

pro výzkum a vývoj a pro rozvoj konsorcií, jejich počátečního financování a 

získání zkušeností s jejich formováním byl naprosto zlomový. V mé bakalářské 

diplomové práci byl z časových důvodů zachycen jeho průběh zhruba 

do poloviny.

Ve své diplomové práci jsem téma zúžila na konsorcia akademická, 

vytvářená v oblasti vědy a výzkumu, zejména v AV ČR. Největší prostor byl 

věnován Knihovně AV ČR, která plní poradní funkci pro ústavní knihovny AV 

ČR a koordinuje některé společné aktivity. Z rozsahových důvodů již nebylo 

více prostoru věnováno konsorciím jednotlivých ústavů AV ČR.

V té době na již zmíněný program LI navázal podobně postavený 

program 1N. Byly zhodnoceny výsledky programu LI a podrobně popsán 

program 1N, který v současné době stále probíhá.

Tato rigorózní práce mapuje počáteční vývoj konsorciální formy 

spolupráce vědeckovýzkumných institucí a knihoven v České republice, které 

výzkum a vývoj informačně zajišťují, se zřetelem na Knihovnu AV ČR a 

na ústavní knihovny A V ČR. Jsou zachyceny a zhodnoceny nej důležitější
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faktory, které přispěly k rozšíření konsorcií a následně jsou popsány a 

zhodnoceny navazující programy účelové podpory, z nichž jsou nej důležitější 

konsorciální projekty financovány.

Práce sleduje dva hlavní aspekty. Prvním z nich je vývoj a analýza 

všech důležitých podmínek, které ovlivňují podporu výzkumu a vývoje a jejich 

efektivní informační zabezpečení. Nejprve je aktuálně k říjnu 2005 popsán 

celkový systém státní podpory výzkumu a vývoje a jeho legislativní zázemí, 

které mimo jiné ovlivňuje možnosti a podmínky finanční podpory výzkumu a 

vývoje.

Pojednáno je o možnostech financování knihoven sloužících výzkumu 

a vývoji, jedná se zejména o knihovny A V ČR. Významnou podmínkou 

zpřístupňování elektronických zdrojů je existence kvalitní informační 

infrastruktury, která umožňuje vzdálené zpřístupňování elektronických 

informačních zdrojů a dále také automatizace knihoven. O nich pojednává pátá 

kapitola.

Pozornost je věnována historii a samotnému vývoji konsorciálního 

zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. Je zmiňován tento 

fenomén spolupráce knihoven ve světě, zejména v USA a dále pak vývoj 

konsorciální formy spolupráce v České republice od nejdůležitějších programů 

účelové podpory, které maximálně ovlivnily rozvoj konsorcií u nás, až 

k programu probíhajícímu v současnosti a k samostatně financovaným 

konsorciím.

V roce 2004 a 2005 jsem v rámci informační přípravy zpracovala 

rozsáhlou rešerši na téma konsorciálního sdružování knihoven. Byla zaměřena 

na obecné otázky konsorcií i na konsorcia ve světě a v České republice. 

K tématu konsorcií obecně a k tématu světových konsorcií jsem použila 

zahraniční, zejména americká a britská odborná periodika a články z odborných 

konferencí excerpované v elektronických databázích LISA, v systému EBSCO,
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ProQuest 5000 a ScienceDirect. Dále jsem čerpala z materiálů volně 

dostupných na internetu.

Podklady k části o konsorciích v České republice jsem získala rešerší 

z bibliografické databáze a katalogu Národní knihovny ČR. Z nich jsem získala 

bibliografické záznamy a následně použila odborná periodika jako např. 

Národní knihovna, Ikaros, Informace, Lékařská knihovna, sborníků 

z konferencí Inforum, Knihovny současnosti, INFOS atd. a dalších volně 

dostupných elektronických dokumentů. Uvedený bibliografický soupis je 

citován podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Práce je strukturována do systému číslovaných kapitol a podkapitol. 

Citace v textu jsou pomocí číslovaných poznámek odkázány na bibliografický 

soupis na konci práce. Práce má rozsah 144 číslovaných stran a 14 stran příloh, 

které především v tabulkách a grafech ilustrují statistická využití zmiňovaných 

elektronických zdrojů. Součástí práce je dále seznam zkratek používaných 

v textu.

Závěrem bych chtěla poděkovat zejména PhDr. Ivaně Kadlecové 

za její odborné konzultace a cenné připomínky v průběhu psaní této práce a 

dále Mgr. Haně Tomanové za poskytnuté informace a materiály.
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1. Úvod

Význam informací se celosvětově rychle zvyšuje a již několik desetiletí 

jsou informace chápány jako jeden z významných předpokladů pro rozvoj, 

ekonomickou prosperitu a konkurenceschopnost jakéhokoli subjektu. O to více 

platí tyto myšlenky pro vědecké a odborné informace, zejména ty aktuální, 

protože ke kvalitně prováděnému vědeckému výzkumu a vývoji, které jsou 

dalším faktorem určujícím úroveň společnosti, jsou aktuální vědecké informace 

nezbytné. Takové informace jsou naprosto klíčové jak pro vědecké pracovníky, 

tak pro pracovníky širší akademické sféry, pedagogy či studenty.

Význam je přikládán zejména informacím z technických, přírodních 

oborů a medicíny, u kterých je požadavek na aktuálnost vyšší a celkový vývoj 

takových oborů rychlejší.

V postkomunistických zemích, které měly dříve velmi omezený přístup 

k zahraničním informacím vůbec a zejména k aktuálním informacím 

z humanitních a společenských věd ze zahraničí jsou takové informace 

potřebné, protože je nutné opět získat kontakt s úrovní světového poznání.

Mluvíme-li o vědeckých či odborných informacích, myslíme především 

ty publikované ve významných odborných periodikách, ať už v tištěné nebo 

elektronické formě, popř. také příspěvky ve sbornících z konferencí 

s mezinárodní účastí.

Odborné knihovny financované z veřejných prostředků jsou hlavním 

poskytovatelem informací pro veřejný výzkum a vývoj. Proto je zde nezbytná 

velmi pečlivá akvizice aktuální literatury a stejně jako ve všech knihovnách 

neustálá snaha o zlepšování svých služeb, lze říci až předvídavost odborných 

požadavků svých uživatelů.

Již několik desetiletí strmě vzrůstají ceny odborných periodik. 

Nakupováním malých vydavatelů vznikají v některých odvětvích v podstatě
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monopolní dodavatelé informačních zdrojů, se kterými jsou jednání o ceně 

předplatného často velmi náročná.

Výraznou změnou v oblasti tvorby, získávání, zpřístupňování a 

využívání informací je od konce šedesátých let vznikající informační průmysl. 

Knihovnám přinesl nové možnosti spojené s jejich automatizací a rozvojem 

informačních sítí. To vše, završené vznikem a rozšířením internetu přispělo 

k nevídaným možnostem kooperace.

Příležitost ke svému rozvoji využila také vydavatelská sféra, která 

začala kromě klasických tištěných informačních zdrojů produkovat také zdroje 

elektronické, jejichž formy a možnosti práce s nimi jsou díky rychlému rozvoji 

moderních technologií stále variabilnější a tím dalece předčí své tištěné verze.

Situace v této oblasti je dále ovlivňována již mnohaletým celosvětovým 

snižováním rozpočtů knihoven všech kategorií, které musí velmi efektivně 

hospodařit se přidělovanými finančními prostředky a tím hledat nové cesty 

pro kvalitní doplňování svých fondů. Jednou z takových cest je jakákoli 

spolupráce knihoven mezi sebou, což vede ke snižování nákladů. Spolupráce 

mezi knihovnami se projevovala již dříve, ale právě finanční otázky a také 

rozvoj informačních technologií byly hlavním důvodem, který opodstatnil 

spolupráci knihoven v širším měřítku.

Jednou z forem spolupráce knihoven je již po několik desetiletí utváření 

tzv. konsorcií, tedy sdružení knihoven s předem dohodnutým společným cílem, 

většinou za účelem sdílení a tím úspory finančních prostředků. Nejčastěji je 

cílem konsorcií hromadný nákup přístupu k elektronickým informačním 

zdrojům, popř. sdílení technických prostředků. Tak se konsorciální forma 

spolupráce knihoven stala jedním z významných znaků novodobého 

knihovnictví.

Česká republika prošla po roce 1989 společenskými a ekonomickými 

změnami, které pochopitelně ovlivnily všechny sféry života. Tyto změny se



silně dotkly také oblasti výzkumu a vývoje, způsobu jejich financování a 

celkové organizace. Instituce sloužící výzkumu a vývoji a jejich knihovny 

musely projít transformací do efektivnější podoby. Zrušení centrálního 

plánování přineslo těmto institucím značnou autonomii. Pro provádění 

výzkumu a vývoje a jejich účelné podpory z veřejných prostředků bylo 

podmínkou vytvoření nových, na demokratických principech postavených 

legislativních opatření, která stanovila zásady organizace vědy a výzkumu i 

jejich financování. Taková legislativní opatření byla přijata a rozvíjena.

Začalo být využíváno vícezdrojového financování sféry vědy a 

výzkumu a většího významu nabyla tzv. účelová státní podpora. Taje založena 

na vyhlašovaných programech zaměřených na určité tematické oblasti a 

na veřejné soutěži přihlášených projektů.

Pro vědeckovýzkumné instituce a jejich knihovny musely být 

vytvořeny předpoklady pro zpřístupňování moderních informačních zdrojů. 

Vybudováním knihovnických sítí a automatizací knihoven, často z účelové 

státní podpory, mohly začít ve větší míře poskytovat svým uživatelům vzdáleně 

přístupné zahraniční informační zdroje v elektronické podobě.

Ukázalo se, že většina institucí a knihoven financovaných z veřejných 

prostředků není schopná ze svých rozpočtů pokrýt veškeré náklady na nákup 

licencí elektronických informačních zdrojů. Již v polovině devadesátých let se 

začaly objevovat konsorciální snahy knihoven, ale instituce zatím nemohly 

akceptovat ani konsorciální slevy v řádu několika desítek procent.

V té době začala vláda vyhlašovat programy účelové podpory různých 

oblastí výzkumu a vývoje. Nejprve několik přijatých projektů navržených 

knihovnami vědy a výzkumu pomohlo konsorciálnímu financování vybraných 

elektronických databází, takže byly získány první zkušenosti. Později byl 

vyhlášen program zaměřený přímo na nákup licencí k těmto informačním 

zdrojům, zejména konsorciálních a tato forma spolupráce se začala rozšiřovat
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m e z i č e s k ý m i k n ih o v n a m i .
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2. Výzkum a vývoj v České republice po roce 1989

2.1. Vymezení výzkumu a vývoje

Podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů je výzkum a 

vývoj definován jako systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání 

nových znalostí nebo jejich využití. Zákon dále rozlišuje (Česko, 2002a):

1) výzkum, kterým je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně 

poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, 

doplnění či vyvrácení získaných poznatků, prováděná jako:

a) základní výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce 

prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, 

vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků

b) aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce 

prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití 

v praxi; ta část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím 

vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou 

určeny k podnikání podle zvláštního právního předpisu, je označována jako 

průmyslový výzkum

2) vývoj, kterým je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných 

námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení 

anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně 

pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.

2.2. Legislativní rámec výzkumu a vývoje v České republice

Povaha výzkumu a vývoje vyžaduje, aby se na jeho financování
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podílely také veřejné zdroje. To se týká především základního výzkumu, dále 

výzkumu a vývoje na vysokých školách, které začaly být po roce 1989 více 

zdůrazňovány a také výzkumu a vývoje prováděného v malých a středních 

podnicích, který se naopak od devadesátých let příliš intenzivně nerozvíjí.

Po roce 1989 se s novým společensko-politickým uspořádáním bylo 

nutné regulovat oblast výzkumu a vývoje nově vytvořenými legislativními 

opatřeními.

2.2.1. Zákon o státní podpoře výzkumu a vývoje 300/1992 Sb.

Prvním demokratickým zákonem z oblasti podpory výzkumu a vývoje byl 

zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, 

novelizován jako zákon č. 2/1995 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje.

V zákonu byla sjednocena terminologie této oblasti se zeměmi OECD.

Zákon poprvé rozlišil: (Česko, 1995a):

1) účelové financování vědy a výzkumu ze státního rozpočtu, tedy 

podporu vybraných výzkumných projektů. Na poskytnutí účelové podpory 

vyhlašují správci rozpočtových kapitol veřejnou soutěž a jsou přesně 

stanovena pravidla a kritéria hodnocení návrhů projektů. Údaje o takto 

financovaných projektech musí být předávány do centrální evidence 

projektů.

2) institucionální financování, které zabezpečuje podporu veřejných 

výzkumných institucí na základě hodnocení výsledků jejich činnosti.

2.2.2. Zákon o státní podpoře výzkumu a vývoje 218/2002 Sb.

V roce 2000 byla schválena některá nová vládní nařízení, především 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů,
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který stanovuje pravidla hospodaření příspěvkových organizací, pravidla dotací 

a návratných půjček ze státního rozpočtu, dále byl přijat dokument Národní 

politika výzkumu a vývoje v České republice. Byly tím položeny základy 

pro přípravu nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který nahradil 

dosavadní zákon č. 300/1992 Sb. ajeho doplnění č. 2/1995 Sb.

Byl tedy přijat nový zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a 

vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o podpoře výzkumu a vývoje) s účinností od 1. července 2002.

Zákon nově upravil práva a povinnosti právnických i fyzických osob a 

úkoly příslušných organizačních složek zabývajících se výzkumem a vývojem 

podporovaných z veřejných prostředků. Stanovil podmínky podpory, podmínky 

veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a hodnocení výzkumných záměrů. Zákon 

dále určil povinnost poskytovat informace o výsledcích výzkumu a vývoje 

do informačního systému výzkumu a vývoje, stanovil úkoly orgánů výzkumu a 

vývoje a definoval infrastrukturu výzkumu a vývoje jako podpůrnou činnost 

zahrnující:

• služby pro výzkum a vývoj

• činnost speciálních výzkumných zařízení

• činnost organizací zajišťujících administrativu a financování výzkumu

• ověřování a rozšiřování výsledků výzkumu a vývoje

Zákon je doplněn návaznými nařízeními vlády č. 267/2002 Sb., 

o informačním systému výzkumu a vývoje, nařízení č. 461/2002 Sb., o účelové 

podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži 

ve výzkumu a vývoji, nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře 

výzkumu a vývoje, později změněné nařízením č. 28/2003 Sb.

Od 13. září 2005 byl zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a 

vývoje z veřejných prostředků změněn těmito zákony:

• zákonem č. 41/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
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s přijetím zákona o veřejných zakázkách byla zrušena druhá část zákona 

130/2002 Sb.

• zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje byla zrušena třetí část 

zákona 130/2002 Sb.

• zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, podle 

kterého se od 1.7.2007 uváděné státní příspěvkové organizace vědy a výzkumu 

mění na veřejné výzkumné instituce. Zákon zajišťuje transformaci ústavů A V 

ČR a ostatních resortních výzkumných ústavů podle evropských standardů. 

Usnadňuje jejich efektivní spolupráci s vysokými školami a zahraničními 

institucemi. Zákon dále umožňuje vznik nových institucí, neboť od roku 1992 

podle tehdejších předpisů byla celková struktura výzkumných institucí téměř 

neměnná a nedocházelo ke vzniku nových institucí, jejich slučování či 

rozdělování. (Analýza, 2004)

• zákonem č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti 

s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

Podpora výzkumu a vývoje včetně jeho infrastruktury v České

republice se tedy podle aktualizovaného zákona provádí dvěma způsoby 

(Česko, 2002a):

1) účelovou podporou, kterou je poskytnutí účelových prostředků na projekt 

výzkumu a vývoje a to:

• v programovém projektu, ve kterém příjemce přispívá k plnění cílů 

projektu vyhlášeným poskytovatelem

• v grantovém projektu, ve kterém příjemce cíle a způsoby řešení

v základním výzkumu stanovuje sám

• ve veřejné zakázce ve výzkumu a vývoji, ve které příjemce provádí

výzkum a vývoj pro potřeby poskytovatele, který je jediným uživatelem jeho
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výsledků

Účelová podpora je poskytována formou dotace právnickým nebo 

fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek na:
v

• grantové projekty z výdajů na výzkum Grantové agentury České 

republiky nebo Akademie věd České republiky

• programové projekty základního a aplikovaného výzkumu, včetně 

infrastruktury, realizující Národní program výzkumu z výdajů na výzkum a 

vývoj poskytovatelů

• programové projekty aplikovaného výzkumu, včetně infrastruktury, a 

vývoje z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatelů, určených na realizaci jejich 

programů

2) institucionální podporou, kterou je poskytnutí institucionálních prostředků 

formou dotace právnickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních 

složek na výzkumný záměr, na specifický výzkum na vysokých školách nebo 

na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, kde jsou 

definovány:

• výzkumný záměr jako vymezení předmětu výzkumné činnosti 

právnické osoby nebo organizační složky, jeho cílů, strategie, nákladů a 

předpokládaných výsledků, který je zajišťován v základním nebo aplikovaném 

výzkumu, s výjimkou průmyslového výzkumu

• specifický výzkum na vysokých školách jako část výzkumu 

na vysokých školách, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se 

podílejí studenti

• mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji jako 

spolupráce realizovaná na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká 

republika vázána. (Česko, 2002a)

15



2.3. Celkový systém státní podpory výzkumu a vývoje

Strukturu státní správy pro oblast výzkumu a vývoje tvoří vláda ČR, 

Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR a dále Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, dále jen Ministerstvo školství ČR, které odpovídá za oblast 

výzkumu a vývoje a do jehož kompetence patří také vysoké školy. Dalšími 

institucemi jsou Ministerstvo hospodářství ČR, do jehož působnosti patří 

rozvoj techniky a technologií, Ministerstvo zdravotnictví ČR, které má 

v kompetenci zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, Ministerstvo obrany 

a ostatní resorty, dále pak Akademie věd ČR, dále jen AV ČR a Grantová 

agentura ČR. Ta zajišťuje podporu projektů výzkumu a vývoje formou grantů, 

udělovaných na základě veřejné soutěže. (Česko, 1995b)

Při přípravě státního rozpočtu jsou v souladu s Národním programem 

výzkumu a s programy výzkumu a vývoje přijímány návrhy pro jednotlivé 

rozpočtové kapitoly. Návrhy podávají jednotlivá ministerstva, Grantová 

agentura ČR, AV ČR. Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj 

vychází z Národního programu výzkumu a z programů výzkumu, 

schvalovaných Radou vlády a ministerstvem.

Významnou roli ve schvalování rozpočtů pro jednotlivé instituce 

pro výzkum a vývoj hraje Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR. Schéma 

systému státní podpory výzkumu a vývoje obsahuje příloha č. 1. Z hlediska 

tématu jsou v následujícím přehledu podány informace o nej významnějších 

institucích podílejících se na státní podpoře výzkumu a vývoje. (Prnka, 2003)

2.3.1. Rada pro výzkum a vývoj

V roce 1992 byla zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu
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a vývoje, ve znění pozdějších předpisů zřízena Rada vlády ČR pro výzkum a 

vývoj. Zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu a vývoje) byla jako odborný a poradní orgán pro oblast výzkumu a 

vývoje vlády ČR zřízena Rada pro výzkum a vývoj. Ta pokračuje v činnosti 

Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj, jejíž členové se rozhodnutím vlády ČR 

stali členy Rady pro výzkum a vývoj.

Podle zákona zpracovává Rada pro výzkum a vývoj dlouhodobé 

základní směry rozvoje výzkumu a vývoje, střednědobé výhledy podpory 

výzkumu a vývoje, dále vypracovává pro vládu ČR návrhy rozdělení 

finančních prostředků do jednotlivých rozpočtových kapitol.

Návrhy jsou vytvářeny na základě posouzení požadavků jednotlivých 

resortů na institucionální podporu jejich institucí výzkumu a vývoje a 

požadavků na účelovou podporu projektů, které mají být řešeny těmito 

institucemi. Dále musí být podle zákona každoročně vytvářeny analýzy a 

hodnocení stavu výzkumu a vývoje v ČR srovnatelné se zahraničím. (Česko, 

1995b)

Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj dále schvaluje a provozuje 

informační systém výzkumu a vývoje a zabezpečuje jednání s poradními 

orgány pro výzkum a vývoj Evropských společenství i radami pro výzkum a 

vývoj jednotlivých členských států Evropského společenství a dalších zemí.

2.3.2. Informační systém výzkumu a vývoje

Rada pro výzkum a vývoj je správcem informačního systému 

pro výzkum a vývoj, jeho provozovatelem je Úřad vlády ČR, Odbor 

sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj. Jedná se o informační systém veřejné 

správy, který shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o výzkumu a vývoji
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financovaném z veřejných prostředků a slouží ke kontrole státních výdajů 

na výzkum a vývoj.

Jeho cíle, obsah, práva či povinnosti, stejně jako postup při předávání, 

zpracování a poskytování údajů byly stanoveny zákonem ě. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), dále nařízením 

vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními 

právními předpisy a provozním řádem informačního systému výzkumu a 

vývoje. (Česko, 2004a)

V rámci informačního systému výzkumu a vývoje jsou vytvářeny čtyři 

vzájemně provázané tematické databáze:

• CEP - Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje

• CEZ - Centrální evidence výzkumných záměrů

• RIV - Rejstřík informací o výsledcích

• VES - Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji

Předávání dat do informačního systému výzkumu a vývoje je ze zákona 

130/2002 povinné a pro veřejné výzkumné instituce je získání účelové podpory 

v daném roce tímto předáním podmíněno.

Účelem celého systému je poskytovat informace o výzkumu podporovaného 

z veřejných prostředků odborné i ostatní veřejnosti, včetně zahraniční. Systém 

informuje o vyhlášených veřejných soutěžích výzkumu a vývoje a jejich 

výsledcích, o projektech a výzkumných záměrech. Jeho cílem je kontrola 

účelové nebo institucionální podpory a hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. 

Zároveň slouží k přípravě návrhu státního rozpočtu.

v

2.3.3. Grantová agentura České republiky
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Grantová agentura ČR vznikla v dubnu 1993 jako nezávislá rozpočtová 

organizace poskytující účelové finanční prostředky na konkrétní vědeckou 

činnost a projekty výzkumu a vývoje. Její činnost se řídí Statutem Grantové 

agentury ČR.

Je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly, takže 

s účelovými i institucionálními finančními prostředky přidělenými ze státního 

rozpočtu hospodaří samostatně. Prostředky však může získávat také z jiných 

zdrojů.

Grantová agentura ČR zabezpečuje přípravu a realizaci programů 

v oblasti výzkumu a vývoje, včetně veřejných soutěží. Dále zajišťuje 

hodnocení, výběr návrhů grantových projektů a poskytování účelové podpory 

vybraným projektům. Přijímání i posuzování grantových přihlášek je řízeno 

přesnými pravidly, stejně jako kontrola a hodnocení průběhu a výsledků 

řešeného projektu, využívání přidělených prostředků.

Na základě veřejné soutěže mohou o udělení grantu Grantovou 

agenturou ČR požádat české vědecké instituce, vědecké týmy i jednotlivé 

soukromé osoby bez omezení resortu. Na úkolech mohou spolupracovat vědci 

z několika různých resortů či institucí. (Pmka, 2003)

2.3.4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Ministerstvo školství ČR má mezi ostatními resorty specifické 

postavení. Jeho instituce se podílejí na formulování koncepcí výzkumu a 

vývoje na národní i mezinárodní úrovni, vyhlašují programy podporující 

výzkum na vysokých školy a financují i další programy na podporu ostatních 

vědeckých institucí. Formou veřejné soutěže může být podpora udělena 

výzkumné instituci či jednotlivci. Od konce devadesátých let vyhlašuje 

ministerstvo programy na udílení účelové podpory, které významně ovlivnily
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nejen možnosti výzkumu a vývoje jako takového, ale především dostupnost 

elektronických informačních zdrojů pro uživatele knihoven v této oblasti i 

v ostatních typech knihoven. Tyto programy budou ještě dále představeny.

2.3.5. Akademie věd České republiky a její Grantová agentura

Akademie věd ČR byla zřízena zákonem České národní rady č. 

283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky ve znění zákona č. 220/2002 

Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a stala se tak 

nástupnickou organizací bývalé ČSAV.

Nejnověji mění postavení AV ČR zákon ze dne 28. července 2005 č. 

342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona 

o veřejných výzkumných institucích.

Podle zákona je AV ČR organizační složkou České republiky a je 

financována ze samostatné kapitoly státního rozpočtu.

Činnost AV ČR se řídí Stanovami AV ČR a každoročně aktualizovanou 

Vědní koncepcí AV ČR. Orgány AV ČR jsou Akademický sněm, Akademická 

rada, předseda Akademie a vědecká rada Akademie. (Česko, 1992)

Podle současných požadavků na organizaci vědy je vybudována jako 

systém vědeckých pracovišť, zabývající se výzkumem na nej vyšší úrovni. 

Po roce 1989 získala pracoviště AV ČR větší právní subjektivitu a autonomii.

Na začátku devadesátých let musela AV ČR projít radikálními 

změnami. Na základě hodnocení pracovišť byl jejich počet snížen na 57 a počet 

jejich pracovníků klesl vzhledem ke stavu v roce 1989 o 32 %. (Burgetová, 

1994)

V současné době má celá AV ČR kolem 6000 pracovníků a celkem 57 

ústavů, tedy veřejných výzkumných institucí.
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Od roku 1993 platí nově přijaté oborové dělení akademických 

pracovišť na devět sekcí spadajících do tří vědních oblastí:

• oblast věd o neživé přírodě

• oblast věd o živé přírodě a chemických věd

• oblast humanitních a společenských věd

Podle zmiňované Vědní koncepce vyhlašuje AV ČR podpůrné 

programy účelové podpory, ve kterých jsou na základě veřejné soutěže 

financovány vybrané výzkumné projekty. Ty mohou být podle typu programu
v #

omezeny pouze na vědecká pracoviště AV CR, někdy také na pracoviště 

vysokých škol, popř. i na samostatné výzkumné ústavy a soukromé subjekty.

Další prostředky jsou pro pracoviště AV ČR získávány prostřednictvím 

Grantové agentury AV ČR, jejíž činnost vychází ze Stanov Grantové agentury 

AV ČR.

Grantový systém byl v AV ČR zaveden již v roce 1991. Jeho cílem je 

poskytovat účelové finance, granty na konkrétní projekty jednotlivcům a 

vědeckým týmům z rozpočtu AV ČR i z jiných zdrojů formou veřejné soutěže 

s předem stanovenými pravidly a způsobem hodnocení a kontroly. (Prnka, 

2003)

Mezi nej významnější projekty účelové podpory vyhlášené A V ČR

patřily:

• projekt programu KSK na roky 2001 - 2004 s názvem „Národní identita 

a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací,,, 

jehož příjemcem byl Archeologický ústav AV ČR

• v programu KSK řešený projekt na roky 1996 - 2000 „Myšlení, věda a 

kultura v českých zemích,,, jehož příjemcem byl Archiv AV ČR

• v programu KSK řešený projekt na roky 1996 - 2000 „Uchovávání a 

zpřístupňování kulturního dědictví. Moderní systémy sběru, zpracování,
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uchování a analýzy informací,,, jehož příjemcem se stala Knihovna AV ČR

• v programu označeném jako IAA vyhlášeném A V ČR byl řešen projekt 

„Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století, (se vztahem k území 

České republiky).,, Příjemcem na roky 1999 - 2001 se stala Knihovna AV ČR

• z programu IAA financovaný byl projekt řešený v letech 1998 - 1999 

„Tiskařská bohemika ze 16. - 18. století ve Vatikánské knihovně a knihovně 

Angelica v Římě.,, Příjemcem projektu se stala Knihovna AV ČR

• ve vyhlášeném programu IPP AV ČR byl přijat projekt Ústavu teorie 

informace a automatizace AV ČR na roky 1997 - 1999 „Inteligentní systém 

přenosu a zpracování vědeckých dat,,

• v programu označeném jako IAB byl přijat projekt „Tiskařská bohemika 

v knihovně posledních Rožmberků.,, Příjemcem projektu na roky 2001 - 2002 

se stala Knihovna AV ČR

2.4. Výše státní podpory výzkumu a vývoje

v

Dne 5. 1. 2000 byla usnesením vlády č. 16 poprvé vládou CR 

schválena Národní politika výzkumu a vývoje České republiky, která stanovila 

základní cíle podpory výzkumu a vývoj z veřejných i z jiných prostředků 

na období do roku 2004. Jednalo se o první dlouhodobější koncepci, na kterou 

dále navázal Národní program výzkumu jako soubor programů schvalovaných 

vládou, který realizuje podstatnou část Národní politiky výzkumu a vývoje 

České republiky a obsahuje vymezení konkrétnějších cílů podpory, výši 

prostředků v členění na jednotlivé programy, dále odpovědnost poskytovatelů 

za koordinaci svěřených programů a věcné podmínky poskytování podpory 

z veřejných prostředků, včetně kritérií hodnocení. (Česko, 2000)

Prostředky určené na výzkum a vývoj byly od roku 1990 neustále
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Od roku 1999 byl zaveden nový způsob rozdělování institucionální 

podpory a to na základě hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací.

V roce 2000 byl podíl účelových a institucionálních prostředků věnovaných 

výzkumu a vývoji téměř stejný. (Pmka, 2003)

Grantový systém, používaný v oblasti výzkumu a vývoje od poloviny 

devadesátých let se osvědčil jako vhodný prostředek, jímž lze rychle přesouvat 

finance ve prospěch schopnějších subjektů. Je v něm podporována samostatnost 

a nezávislé rozhodování výzkumných institucí I jednotlivců. Lze se setkat 

s názory, že granty jsou hlavním a dostačujícím způsoben financování výzkumu 

a vývoje. Existují však připomínky, podle kterých:

• snaha o získání grantů vede někdy k nadměrnému roztříštění činnosti a 

k převaze krátkodobých projektů bez zajištění delšího časového horizontu

• většina expertů je nakloněna názoru, že hlavním cílem grantů by měla 

být podpora jen části činnosti dané dlouhodobými výzkumnými záměry a měly 

by hrát spíše roli doplňkové podpory. Určitá základní suma by měla být

Výše podpory {mil. KS) 
Výš« podpory |%HDP)
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«497
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9871

7582

T--------------------- 1---------------------- 1--------------------- 1----------------------1----------------------1----------------------1---------------------- 1----------------------1--------------------
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snižovány. V roce 1994 byly vládou přijaty první „Zásady vlády pro oblast 

výzkumu a vývoje,,, ve kterých se poprvé začala vláda touto problematikou 

významněji zabývat. Bylo slíbeno zvýšit státní příspěvek na 0,7 % HDP v roce 

2000, což nebylo dodrženo. Nicméně od roku 1995 státní podpora mírně 

vzrůstala, ale její výše byla přesto výrazně nižší než v ostatních zemích 

Evropské unie. (Pmka, 2003)

Vzhledem k přijetí České republiky do Evropské unie byla výše 

finančních prostředků ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj předmětem 

zájmu orgánů Evropské unie. Neustále jsou vznášeny požadavky na zvýšenou 

pozornost této oblasti. Podle Lisabonské strategie schválené Evropskou radou 

v roce 2000 bylo pro jednotlivé členské země Evropského společenství 

stanovena minimální výše podpory výzkumu a vývoje 3 % HDP.

Vládou bylo stanoveno dosažení hodnoty 0,6 % HDP v roce 2000, 

0,65 % HDP v roce 2001 a 0,7 % HDP v roce 2002. Cíle formulované 

v Národní politice výzkumu a vývoje České republiky nebyly dodrženy. V roce 

2002 byla výše státní podpory v této oblasti pouze 0,54 % HDP. (Pmka, 2003)

V roce 2004 byla schválena navazující Národní politika výzkumu a 

vývoje České republiky na roky 2004 - 2008 stanovující výši státní podpory 

výzkumu a vývoje v roce 2004 na 0,58 % HDP, v roce 2005 0,59 % HDP a 

0,60 % HDP v roce 2006. V roce 2004 bylo na výzkum a vývoj uvolněno 

0,54 % HDP a v roce 2005 0,57 % HDP.

V roce 2004 byl schválen návrh Rady pro výzkum a vývoj na výdaje 

na léta 2006 a 2007 a to ve výši 0,57 % HDP na rok 2007 a 0,68 % na rok

2007. (Česko, 2004b)

Následující graf znázorňuje vývoj výdajů veřejných prostředků 

věnovaných na výzkum a vývoj v letech 1996-2005. (Pmka, 2004)
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Od roku 1999 byl zaveden nový způsob rozdělování institucionální 

podpory a to na základě hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací.

V roce 2000 byl podíl účelových a institucionálních prostředků věnovaných 

výzkumu a vývoji téměř stejný. (Pmka, 2003)

Grantový systém, používaný v oblasti výzkumu a vývoje od poloviny 

devadesátých let se osvědčil jako vhodný prostředek, jímž lze rychle přesouvat 

finance ve prospěch schopnějších subjektů. Je v něm podporována samostatnost 

a nezávislé rozhodování výzkumných institucí I jednotlivců. Lze se setkat 

s názory, že granty jsou hlavním a dostačujícím způsoben financování výzkumu 

a vývoje. Existují však připomínky, podle kterých:

• snaha o získání grantů vede někdy k nadměrnému roztříštění činnosti a 

k převaze krátkodobých projektů bez zajištění delšího časového horizontu

• většina expertů je nakloněna názoru, že hlavním cílem grantů by měla 

být podpora jen části činnosti dané dlouhodobými výzkumnými záměry a měly 

by hrát spíše roli doplňkové podpory. Určitá základní suma by měla být
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financována institucionálně

• ve společenských vědách obecně je grantovému systému připisována 

menší úloha

• grantovému systému příliš neprospívá situace, za které jsou v různých 

kolech grantové soutěže mezi přidělovanými finančními prostředky příliš velké 

rozdíly. Je navrhováno stanovit výši rozdělovaných prostředků v delším 

časovém úseku a garantovat ji (Provazník, 1998)
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3. Financování knihoven pro vědu a výzkum

3.1. Vymezení knihoven pro vědu a výzkum

Knihovnami pro vědu a výzkum jsou myšleny informační instituce, 

financované převážně z veřejných prostředků, sloužící vědě a výzkumu, popř. 

akademickému vzdělávání. Mohou být definovány jako knihovny 

shromažďující ve svých fondech převážně vědeckou a odbornou literaturu, 

často pouze určitého vědního oboru. Jsou to knihovny, které slouží primárně 

vědcům a odborníkům nebo uživatelům připravujícím se na vědeckou nebo 

odbornou kariéru, tedy studentům vysokých škol, popř. se může jednat 

o knihovny, které vykonávají vědeckou a odbornou činnost. (Rupešová, 1995)

3.2. Knihovnické legislativní dokumenty

Po roce 1989 se s novými společenskými podmínkami a novými 

legislativními dokumenty, které upravily nově i oblast státní správy a 

samosprávy dostal dosavadní platný zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě 

knihoven (knihovnický zákon) do rozporu.

Až do přijetí nového zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon) platil zákon č.53/1959 Sb. v podstatě pouze de iure, ovšem 

v praxi zde komplexní knihovnická právní norma chyběla. Oblast veřejných 

knihoven upravoval do té doby zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) a v roce 1999 schválený program „Státní informační politika“.

Prováděcí vyhláška zákona z roku 1959 č. 51/1963 Sb., o evidenci 

jednotné soustavy, meziknihovní výpůjční službě a přednostním právu 

knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů platila
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pouze částečně právě v oblasti meziknihovní výpůjční služby. Evidence 

knihoven byla prováděna až od roku 1995 a to zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě.

Nový zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je otevřen 

všem typům knihoven. Do evidence knihoven se může přihlásit knihovna 

jakéhokoli typu. Tento systém knihoven nabízí větší možnosti spolupráce, 

informovanosti a kontaktu mezi knihovnami.

Práva a povinnosti knihoven stanovuje dále prováděcí předpis k tomuto 

zákonu č. 288/2002 Sb., o pravidlech poskytování dotací na podporu knihoven. 

Z něho vyplývá, že zaevidované knihovny mohou získat účelové finanční 

dotace ze státních zdrojů, mimo jiné na nákup tištěných či elektronických 

informačních zdrojů.

3.3. Financování knihoven pro vědu a výzkum v devadesátých letech

Transformace knihoven v devadesátých letech se pochopitelně týkala i 

knihoven pro vědu a výzkum. V první polovině devadesátých let se rozpočty 

knihoven velmi snižovaly a některé knihovny byly zrušeny.

Situace ve snižování rozpočtů v první polovině devadesátých let se 

začala pozvolna měnit v jejich druhé polovině, kdy začal růst objem financí 

určených na podporu konkrétních výzkumných projektů poskytovaných 

ve veřejných soutěžích. V této době se také v knihovnách začal rozvíjet systém 

vícezdrojového financování.

Knihovny ve veřejném výzkumu a vývoji jsou z největší části 

financovány svými zřizovateli, tedy z veřejné podpory. Kromě 

institucionálního financování je jinou možností získání podpory formou grantu 

v rámci vyhlašovaných grantových programů. Tyto programy mají svá
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specifika, jsou často přístupné jen určitému typu knihoven, jsou tematicky 

zaměřené a mají přísné podmínky. Grantové programy vyhlašují jednotlivá 

ministerstva, grantové agentury, AV ČR.

Další možností podpory je získání prostředků z grantů nevládních 

organizací a nadací. Právě americké a západoevropské nadace přispěly svými 

granty k rozvoji automatizace českých knihoven v době, kdy u nás systém 

vícezdrojového financování nebyl zcela uplatňován.

Za doplňkové financování lze považovat vlastní příjmy knihovny 

získané z doplňkových služeb, reprografické služby, registrační poplatky, 

rešeršní služby, ale např. v knihovnách ústavů AV ČR jsou tyto služby 

nejčastěji prováděny zdarma. U nás ne příliš rozšířenou formou financování 

knihoven je sponzoring a dary od soukromých osob. Na počátku devadesátých 

let získaly některé knihovny značné knižní dary od zahraničních nadací a 

univerzit. (Řehořová, 2003)

3.3.1. Účelová podpora knihoven vysokých škol

V roce 1992 vznikl při Ministerstvu školství Fond rozvoje vysokých 

škol. Ten se postupně stal důležitým zdrojem grantové podpory knihoven 

vysokých škol. Zpracované projekty jsou k oponentnímu řízení přijímány 

v několika tematických okruzích. Od roku 1994 je vyhlašován okruh E - 

Vysokoškolské knihovny, ve kterém je každý rok věnován jiné části 

problematiky vysokoškolských knihoven.

Od roku 2001 lze sledovat klesající tendenci finančních prostředků 

určených na podporu, pro rok 2004 byla přijata opatření na snížení počtu 

podávaných projektů. (Brožek, 2003)

Pro rok 2006 byla stanovena tato témata výběrových řízení:

• budování digitálních knihoven s cílem zajistit archivaci a zpřístupnění
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vzácných a obtížně dostupných dokumentů

• využití moderních informačních technologií na podporu rozvoje online 

referenčních služeb

• využití moderních informačních technologií pro nové systémy 

zpřístupňování informačních zdrojů a zkvalitňování knihovnicko-informačních 

služeb

v

3.3.2. Financování knihoven Akademie věd České republiky

Knihovna AV ČR je podle zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd 

České republiky pracovištěm AV ČR. Je právnickou osobou - příspěvkovou 

organizací, od 1.7.2007 podle zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích se stává veřejnou výzkumnou institucí.

Základním zdrojem jejího financování jsou příspěvky z rozpočtu AV 

ČR, prostředky získávané podle předpisů o státní podpoře výzkumu a vývoje a 

prostředky získávané z vlastní činnosti.

Na počátku devadesátých let probíhala transformace celé AV ČR. 

Stejně jako byla hodnocena činnost ústavů A V ČR, byla hodnocena i činnost 

Knihovny AV ČR. Rozpočet pro AV ČR se v letech 1991 - 1993 snížil zhruba 

o jednu třetinu. Všechny tyto změny vyústily ve zrušení některých ústavů AV 

ČR a tím i jejich knihoven a zredukování počtu vědeckých pracovníků i 

knihovníků. Z analýzy srovnatelných statistik z let 1992 a 1993 vyplývá, že 

počet ústavů AV ČR a jejich knihoven se snížil zhruba o 23 % a počet 

pracovníků, zejména vysokoškolských, poklesl až o 40 %. Fondy zrušených 

knihoven byly rozděleny mezi ostatní knihovny AV ČR a knihovny vysokých 

škol.

V roce 1993 byl zaznamenán růst počtu uživatelů akademických 

knihoven až o 18 %, protože akademické knihovny sloužící v minulosti pouze
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pracovníkům ústavu se otevřely dalším uživatelům, např. vysokoškolským 

pedagogům. Právě s vysokými školami byla výrazně prohloubena spolupráce, 

mimo jiné v podávání společných projektů. (Burgetová, 1994)

Knihovna AV ČR získala již na počátku devadesátých let zkušenosti 

s podáváním návrhů na granty od zahraničních institucí. Jedním z nich byl 

grant Mellonovy nadace, dále získala např. podporu z prostředků VW Stifíung, 

Spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání, účelové dary z DFG a 

Humboldtovy nadace. (Kadlecová, 1994)

Změny v systému financování v druhé polovině devadesátých let 

přinesly také pro knihovny AV ČR možnost získávat prostředky z podpůrných 

grantových programů vyhlašovaných státními institucemi.

V Knihovně AV ČR byl v roce 1998 jedním z prvních takových přijatý 

projekt „Vytváření nových informačních zdrojů, jejich propojování, sdílení a 

zpřístupňování v oblasti základního výzkumu, v programu Ministerstva školství 

ČR označeném jako INFRA2 s cílem vytvořit integrovaný informační systém 

knihoven AV ČR pro rozšiřování a zpřístupňování informací. (Kadlecová, 

1996)
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4. Konsorcia jako forma spolupráce knihoven

4.1. Obecné pojetí konsorcií

Termín konsorcium definuje slovník Oxford Reference Online jako 

asociaci několika společností, často obchodních, ovšem pojetí termínu se 

v literatuře liší. Obdobně i v českých naučných slovnících je konsorcium 

definováno často ve spojení s bankovnictvím a ekonomií, vždy s důrazem 

na to, že se jedná o sdružení dočasné, sloužící k dosažení společně vytyčených 

cílů.

„Jedná se o příležitostné sdružení fyzických nebo právnických osob za 

účelem provedení jednoho nebo více obchodních případů na společný účet.,, 

(Encyklopedický, 1993)

„Konsorcium je příležitostné sdružení několika, zpravidla kapitálově 

silných bank nebo jednotlivců k provedení větší obchodní operace.,, 

(Akademický, 1995)

Podobně také pojem knihovnické konsorcium, knihovní konsorcium 

nebo konsorcium knihoven není všeobecně jednoznačně definován.

V definicích knihovnických konsorcií se nejvýrazněji projevují rozdíly mezi 

americkým a evropským přístupem. Konsorciální forma spolupráce má 

ve Spojených státech dlouhodobou tradici a pojem konsorcium se zde užívá 

poněkud volněji, tedy ve smyslu formálního či neformálního sdružení knihoven 

za různými účely spolupráce. Výraz konsorcium je velmi často zaměňován 

za termín knihovnická nebo knihovnicko - informační síť (library network). 

Někdy se označení knihovnicko - informační síť používá u starších, 

rozsáhlejších, mnohdy celostátních sdružení knihoven. Dále jsou ve stejném 

významu používány výrazy jako koalice, asociace či aliance. (Novotná, 2004) 

Někteří američtí autoři pokládají počátky knihovnických konsorcií už
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na konec devatenáctého století (Kopp, 1998), jiný mluví o konsorciích 

od třicátých let dvacátého století, kdy vznikala některá konsorcia fungující 

dodnes (Wade, 1999). Podle jiných se pojem konsorcium rozšířil 

v knihovnictví až v osmdesátých letech století dvacátého. (Bostick, 2001)

Podle některých autorů (Kopp, 1998) se bude v budoucnu termín 

konsorcium, spolu s tím, jak budou knihovny v konsorciích spolupracovat 

v mnoha dalších oblastech, tedy nejen při nákupu elektronických zdrojů, 

používat ve stále širším pojetí i u dalších sdružení knihoven.

V Evropě nebyla nejprve sdružení knihoven nazývána konsorcii vůbec. 

Termín se až do poloviny dvacátého století používal právě v oborech jako 

bankovnictví a právo a do oblasti knihovnictví vstoupil až v padesátých a 

šedesátých letech dvacátého století.

Evropská knihovnická terminologie se od americké liší v tom, že 

konsorciem je označováno většinou pouze sdružení knihoven za účelem 

společného nákupu, popř. sdílení elektronických informačních zdrojů. Podobně 

je pojem konsorcium chápán i v českém prostředí, ačkoli knihovnické 

terminologické databáze tento pojem zatím neregistrují.

Na rozdíl od amerického pojetí je termín knihovnicko -informační síť 

definován podle knihovnické terminologické databáze Národní knihovny ČR 

jako formální organizace, skupina knihoven, spojených vzájemnými vazbami 

v oblasti řízení, organizace i poskytování knihovnicko - informačních služeb 

s přesně definovanou organizační strukturou. (Národní, 2002)

Knihovnické konsorcium můžeme tedy velmi obecně definovat jako 

sdružení dvou a více knihoven, informačních institucí a dalších subjektů se 

společným, jasně formulovaným cílem, které dohodou o spolupráci chtějí 

zajistit rozsáhlejší a kvalitnější služby pro své uživatele a ušetřit finanční 

prostředky. Tato práce je věnována konsorciím vytvořeným za účelem sdílení 

finančních prostředků na nákup informačních zdrojů a technického zajištění
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přístupu k nim.

4.2. Historie konsorcií ve světě

Spolupráce mezi knihovnami existovala vždy, ať už se jednalo 

o sdílení fondů formou meziknihovních výpůjčních služeb, sdílení 

knihovnických služeb, sdílenou katalogizaci dokumentů nebo vzdělávání 

knihovníků i uživatelů. Ačkoli jedním z důvodů byla právě úspora prostředků, 

byla tato spolupráce ve většině knihoven vždy spíše okrajovou aktivitou.

Za místo vzniku knihovnických konsorcií jsou pokládány Spojené státy 

americké. O vůbec prvních amerických konsorciích lze mluvit již více než 

před sto lety a jejich vývoj prošel několika fázemi. V prvním období, koncem 

devatenáctého století vytvořila American Library Association sdružení 

pro spolupráci Coopération Committee, později přejmenované na Committee 

on Coopération. V roce 1886 napsal Melvil Dewey do časopisu Library Journal 

příspěvek s názvem Library Co-operation. (Kopp, 1998)

Kongresová knihovna v té době vytvořila program sdílené 

katalogizace, ve kterém distribuovala katalogizační lístky ostatním knihovnám. 

Později proto začala být její předmětová hesla - Library of Congress Subject 

Headings využívána knihovnami v celonárodním měřítku. (Bostick, 2001)

Jedním z prvních akademických konsorcií v dnešním slova smyslu je 

Tringle Research Libraries Network založený v roce 1933. Jde o sdružení 

nejprve tří, později čtyř universit a jejich knihoven, ležících geograficky blízko, 

které funguje dodnes.

V této rané fázi byla konsorcia vytvářena především za účelem sdílení 

svým fondů a depozitářů, tedy tak, aby studenti jedné univerzity mohly 

využívat fondy jiné spolupracující instituce a naopak. Podmínky výpůjček byly 

často velmi omezené, umožněné pouze studentům univerzity apod. Jen
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ojediněle byla vytvářena konsorcia na sdílení finančních prostředků na nákup.

Největším impulsem a naprosto klíčovým bodem pro rozvoj 

knihovnických konsorcií bylo zavádění automatizovaných knihovnických 

systémů do knihoven v šedesátých letech dvacátého století. Pro mnoho 

knihoven bylo, z finančních důvodů, vytvoření konsorcia s ostatními 

knihovnami jedinou možností, jak získat automatizovaný systém.

Spolupráce knihoven v konsorciích byla nejprve využívána 

akademickými knihovnami, později probíhala i u dalších typů knihoven, 

veřejných, školních apod., které se v sedmdesátých a osmdesátých letech 

dvacátého století sdružovaly do velkých regionálních knihovnických systémů, 

neoznačovaných ještě jako konsorcia. Spolupráce těchto knihoven spočívala 

v podpoře při retrokonverzi, tvorbě souborného katalogu, celoživotním 

vzdělávání knihovníků či pomoci při automatizaci knihoven, např. právě 

knihovnický systém OCLC byl původně také akademickým konsorciem.

V tuto dobu pomohly nárůstu počtu knihovnických konsorcií velká 

komerční databázová centra, která mezi prvními nabídla konsorciím výhodnější 

ceny za své služby.

S rozvojem telekomunikací byly budovány knihovnické sítě a nakonec 

světové rozšíření internetu a webu v devadesátých letech významně podpořilo 

možnosti sdílení elektronických zdrojů více knihovnami a elektronická 

komunikace zjednodušila řízení a koordinaci konsorcií.

Tyto technologické možnosti, zvyšující se počet studentů, kteří 

požadují odbornou literaturu, prudký rozvoj automatizace knihoven, ale také 

podstatné snižování rozpočtů knihoven všech typů podnítily vznik nových 

konsorcií. Také situace na straně poskytovatelů elektronických zdrojů výrazně 

přispěla k tomuto trendu. Ceny i množství odborných časopisů vzrůstají již 

několik desetiletí. Nové technologie a rostoucí náklady na vydávání tištěné 

formy časopisu způsobily stále častější přechod z tištěné k elektronické formě.
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V těchto nových podmínkách se komerční poskytovatelé 

elektronických zdrojů, ať už elektronických odborných časopisů nebo 

bibliografických i plnotextových databází začaly pochopitelně více orientovat 

na koncové uživatele, což v důsledku ovlivnilo vzhled elektronických zdrojů 

samotných, dále cenovou politiku ve vztahu ke knihovnám i úhel pohledu 

na podobu většiny autorských zákonů a zákonů na ochranu intelektuálního 

vlastnictví.

Všechny tyto faktory přispěly v devadesátých letech určitou měrou 

ke vzniku nevídaného počtu konsorcií, využívajících možnosti nových 

technologií, neorientovaných primárně na tradiční oblasti spolupráce, ale stále 

častěji na společný nákup licence k přístupu k elektronickým zdrojům. 

Vytváření konsorcií také výrazně přispělo ke změně postojů a novému způsobu 

komunikace mezi knihovnami a poskytovateli elektronických zdrojů.

Některá starší konsorcia a knihovnické sítě vzniklé v sedmdesátých 

letech, hlavně ve Spojených státech, změnily v devadesátých letech předmět 

své činnosti nebo dokonce ukončily svou činnost. Částečně proto, že se 

změnily cíle knihoven, nebo proto, že knihovnám již ze členství v nich 

neplynou takové ekonomické výhody a chtějí patřit do jiných sdružení.

Některá již dříve fungující konsorcia na sdílení fondů knihoven pomocí 

již existujících souborných elektronických katalogů a sdílené katalogizace 

naopak fungují doposud. Mnoho akademických konsorcií bylo vytvořeno 

na základě již existujících širších akademických sdružení, kdy např. sdružení 

několika universit bylo podnětem ke spolupráci jejich knihoven. (Hirshon, 

2001)

4.3. Současné podmínky pro konsorciální aktivity

Elektronické publikování a elektronický obchod změnil vztahy mezi
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knihovnami, vydavateli a ostatními členy procesu zpřístupňování informací. 

Předmětem obchodu již není fyzický objekt jako dosud, ale knihovny stále 

častěji nakupují přístup k elektronickým zdrojům.

Podmínky přístupu jsou v tomto případě s vydavateli a producenty 

sjednávány v licenčních smlouvách. Během devadesátých let se způsob 

vyjednávání podstatně změnil. Na počátku byly knihovny při jednáních 

v nevýhodě, nebyly po právní stránce dobře informované a v jednáních ani 

nemohly konkurovat producentům či vydavatelům, velmi často mezinárodním 

společnostem zaměstnávajícím právníky, kteří se naopak na problematiku 

licenčního práva specializují.

Knihovnám byly v počátcích předkládány většinou standardní texty 

kontraktů, které nebraly ohled na pozici nositele licence. Ke změně došlo 

v okamžiku, kdy se knihovny spojily a začaly vytvářet konsorcia. Při jednáních 

má pochopitelně více knihoven lepší vyjednávači pozici a tím větší vliv 

na konečnou podobu smlouvy. Narůstající počet konsorcií přiměl producenty 

ke změně jednání a akceptování knihoven jako rovnocenných partnerů.

S tím, jak se objem elektronických publikací i jejich cena zvyšuje, 

budou tato jednání knihoven o licenčních podmínkách stále dramatičtější. To 

bude od knihovníků vyžadovat nové znalosti, především z oblastí licenčního 

práva, autorského práva elektronických publikací a ochrany intelektuálního 

vlastnictví, která určují podmínky rozšiřování elektronických zdrojů.

Konsorcia tedy hrají a jistě budou hrát stále významnější roli. 

Ve Spojených státech a vyspělých evropských státech je dnes hlavní pozornost 

věnována lepší koordinaci konsorcií, spolupráci mezi konsorcii, lepší 

informovanosti o úskalích těchto aktivit a zamezení duplicit při jejich vzniku. 

Z tohoto důvodu se vydavatelství Emerald pokusilo vydávat od roku 1998 

časopis Library consortium management: an intemational joumal věnovaný 

pouze problematice knihovnických konsorcií. Jeho vydávání však bylo v roce
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2000 ukončeno.

Zatímco dříve bylo cílem vytvářených akademických konsorcií sdílení 

fyzických zdrojů, novým trendem je dnes spolupráce s co největším využitím 

výhod informačních technologií, především internetu.

Koncem devadesátých let dvacátého století se začala rozvíjet novodobá 

konsorcia více typů knihoven ze staronovými cíli tak, jak je známe dnes (Allen, 

1998):

• zvýšit počet a dostupnost dokumentů formou elektronických souborných 

katalogů

• redukovat počet knihovnických operací, zefektivnit knihovnické procesy

• vynakládat tlak na poskytovatele informačních zdrojů na omezení růstu 

cen

Není výjimkou, že některé knihovny dnes patří do více konsorcií 

najednou, což s sebou může přinášet problémy či rozpory při realizaci cílů 

jednotlivých konsorcií.

V literatuře jsou kladeny návrhy, aby vznikající konsorcia nebyla 

pouze sdružením knihoven za účelem určité slevy při nákupu, ale aby se jejich 

spolupráce rozvíjela při sdílení nakoupených zdrojů podle možností 

nejnovějších informačních technologií, aby dále spolupracovaly v dalších 

oblastech. (Allen, 1998)

Členové konsorcií spolu mohou spolupracovat na tvorbě souborného 

katalogu či různých informačních bran a digitálních knihoven a vzájemně se 

od sebe učit. V Americe např. nakupují konsorcia sdílený přístup 

do telekonferencí nebo jsou sami poskytovateli přístupu k internetu. Novým 

cílem některých konsorcií je také lobbování za účelem zvýšení finančních 

dotací pro knihovny. (Bostick, 2001)

Nakonec i samotné knihovny získávají výhody ze členství v konsorciu, 

protože informace o jejich existenci a fondech pronikají k více potencionálním
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uživatelům. V neposlední řadě přispívají konsorcia k rychlejšímu přijímání 

nových technologií knihovnami, které by jednou musely pořídit.

4.3.1. Konsorcia konsorcií

Vznik stále nových konsorcií podnítil aktivity směřující k založení 

jakéhosi „konsorcia konsorcií,, International Coalition of Library Consortia 

(ICOLC), mezinárodní koalice knihovnických konsorcií, které od roku 1997 

organizuje konference s touto tematikou.

Cílem tohoto neformálního sdružení je lepší informovanost 

o konsorciích, lepší komunikace uvnitř konsorcií i mezi konsorcii a 

poskytovateli elektronických informačních zdrojů. Sdružení informuje 

o nových zdrojích, o cenové politice jejích poskytovatelů a vytváří návrhy 

cenových modelů pro nákup. Oficiální webovou stránkou je:

<http://www.librarv.vale.edu/consortia>.

V roce 1998 vydalo ICOLC „Statement of current perspective and 

preferred practices for the selection and purchase of electronic information,,, 

prohlášení o současném stavu a cílech pro výběr a nákup elektronických 

zdrojů, ve kterém je mimo jiné požadováno umožnění ještě snadnějšího 

přístupu k elektronickým informacím než k jejich tištěným formám, umožnění 

nákupu pouze elektronické verze či zajištění archivace již předplacených 

elektronických zdrojů pro knihovny. Vzhledem k nárůstu vědeckých publikací, 

jako výsledku vědecké komunikace, je kladen požadavek, aby se konsorcia 

účastnila dialogu o omezení růstu cen těchto publikací, jejichž cenu si 

knihovny, jako primární zákazníci nemohou dovolit. Dále je požadováno 

zajištění přístupu k již zaplaceným zdrojům bez omezení stahování, uchovávání 

či tištění, pochopitelně v souladu se zákonem o copyrightu. V prohlášení je 

také vyjádřena potřeba nové formy hodnocení vědeckých publikací
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pro účtování při jejich elektronickém zpřístupňování tak, aby knihovny 

nekupovaly publikace, které pro ně nejsou zcela evidentně informačně 

hodnotné. (Allen, 1998)

4.4. Organizování konsorcií

Konsorcia jsou v dnešní době již celosvětově rozšířenou knihovnickou 

formou spolupráce. Nej častěji jsou organizovány právě knihovnami, ale někde 

jsou formovány i samotnými vydavateli nebo státními agenturami, popř. 

speciálně utvořenými agenturami.

Neexistuje jeden model organizace konsorcia aplikovatelný na všechny 

knihovny. Nejobecněji lze konsorcia rozdělit např. podle míry na stupnici 

od neformálně spolupracujících sdružení, existujících bez jakékoli dohody či 

právního dokumentu a naopak právní dohodou vytvořených formálních 

sdružení, s předem vymezenými povinnostmi a organizační strukturou. 

Ve Spojených státech jsou konsorcia většinou právně definována, v Evropě 

působí spíše jako neformální sdružení. Dalšími možnými rozdělujícími 

kritériemi jsou stupeň centralizace či způsob financování.

Právní postavení konsorcií záleží na definici konsorcia v právním řádu 

dané země a v některých zemích, včetně České republiky, není pojem 

konsorcium právně definován vůbec.

Právě v České republice jsou formálně vzniklá konsorcia právně 

založená podle Občanského zákoníku, § 829 o sdružování osob s cílem 

společného dosažení sjednaného účelu.

Některá konsorcia mají společný pouze jeden cíl, některá dlouhodoběji 

spolupracují na více úkolech. Jsou vytvářena konsorcia na mezinárodní, 

národní či regionální úrovni, některá sdružují jen knihovny určitého typu, např. 

akademické, veřejné či školní knihovny, jiná obsahují více typů knihoven. Také
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již dříve existující knihovnická síť je pro činnost konsorcia výhodou a nabízí 

více možností spolupráce, jako např. síť a konsorcium OhioNet fungující 

na národní úrovni nebo konsorcium Solinet fungující na mezinárodní úrovni.

Velká konsorcia nebo konsorcia, která jsou součástí širší organizace 

mohou být řízena správní radou. Členové rady jsou často ředitelé jednotlivých 

knihoven. V některých případech má nej větší pravomoci ještě užší výbor, 

volený správní radou. Řízení, takových konsorcií je časově velmi náročnou 

záležitostí. Podle velikosti konsorcia je proto v každé knihovně nebo jen 

v jedné určené knihovně vyčleněn určitý počet pracovníků, který koordinuje 

práci celého sdružení, zajišťuje administrativu a je v kontaktu s ostatními členy 

konsorcia.

U většiny konsorcií je postavení jednotlivých knihoven rovnocenné.

Jeden ze členů je pověřen vystupováním navenek za celé konsorcium nebo

vedením administrativních záležitostí.

4.5. Financování konsorcií

Financování konsorcií je individuální záležitostí, kterou nelze příliš 

zobecnit. Některá konsorcia jsou financována z prostředků svých členů, jiná 

jsou alespoň z části podporována státními dotacemi. Zdroje financí konsorcií 

lze rozdělit na 3 základní typy a jejich kombinace:

• finance z rozpočtů členských knihoven

• z grantů nadací

• z grantů státu

V posledních letech preferují státní grantové agentury v některých 

programech právě projekty konsorcií před samostatnými knihovnami, pozitivně 

je u státem dotovaných programů vnímána určitá finanční spoluúčast.

Členství v některých konsorciích je zdarma, v jiných, především těch,
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která se týkají jiné formy spolupráce než nákupů licencí elektronických zdrojů, 

je nutné platit poplatky za členství či další výdaje. Členství ve většině 

konsorcií je dobrovolné, v některých povinné, např. členství v The 

Massachusetts Conference of Chief Librarians of Public Higher Education 

Institutions je povinné pro všechny státem financované veřejné a akademické 

knihovny ve státě Massachusetts. (Baathuli, 2002)

4.6. Licenční smlouvy

Charakter elektronického publikování a obchodování změnil vztahy 

mezi knihovnami, producenty a dalšími členy procesu vytváření a 

zpřístupňování informací. Neobchoduje se již s fyzickým objektem jako 

takovým, ale s přístupem k informacím.

Podmínky přístupu a cena vybraných elektronických zdrojů, ať už 

přístupných on-line nebo určitým způsobem na CD-ROM jsou stanoveny 

v licenční smlouvě. Tyto podmínky jsou vždy předmětem dlouhodobého 

vyjednávání. Zejména velcí vydavatelé odborných časopisů, kteří mají své 

zastoupení v mnoha zemích, jsou na tato jednání po právní stránce mnohem 

lépe připraveni než samotné knihovny.

Během devadesátých let se způsob licenčních jednání podstatně 

změnil. Na počátku producenti téměř diktovali svá pravidla. Nabízeli 

standardní texty kontraktů, které nebraly ohled na pozici nositele licence. 

Ke změně došlo v okamžiku, kdy se knihovny spojily a začaly vytvářet 

konsorcia. Při jednáních má více knihoven pochopitelně větší vliv najednání s 

vydavatelem než jedna. Dnes jsou proto texty smluv častěji výsledkem jednání 

obou stran. (Haavisto, 2001)

S tím, jak budou knihovny stále častěji nakupovat elektronické zdroje 

tímto způsobem, budou na knihovníky kladeny nové nároky spojené se
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schopnostmi orientovat se alespoň částečně ve smluvním právu.

Pochopitelně každý vydavatel preferuje jiný cenový model. Podle 

příspěvku Pita Frobena (Haavisto, 2001), předneseného na 2. konferenci 

ICOLC v Berlíně v roce 2000 lze rozlišit tyto 3 nejčastější modely 

předplatného:

A) kolekce je vytvářena na základě ceny nabídnuté producentem informačních 

zdrojů - nejpoužívanější model

1) placená tištěná verze + „e-fee„ připočtený za elektronickou verzi 

tištěného časopisu, obvykle je výše tohoto poplatku určité procento z ceny 

tištěné verze

2) placená pouze elektronická verze, producent poskytuje zákazníkům často 

velké slevy (pro získání zákazníků)

B) placená elektronická verze určitého produktu, není závislá na tištěném 

produktu, není podmínkou kupovat i tištěnou verzi

C) kombinace

1) vybraný seznam nejdůležitějších časopisů v tištěné nebo elektronické 

formě, placený podle modelu A - 1 nebo A - 2

2) seznam časopisů dodávaný jen v elektronické formě

3) předplatné souboru elektronických plnotextových časopisů nabídnutý 

producentem mimo seznam C - 1

4.7. Konsorciální licence

Činnost konsorcia může být podložena dohodou o spolupráci, ale může 

se jednat o zcela neformální sdružení. Před zahájením vyjednávání o licenčních 

podmínkách s vydavatelem je nutné, aby si spolupracující instituce ujasnily 

základní požadavky konsorcia, jejich cíle.

Je nutné vědět, o jaký zdroj a v jaké formě se bude jednat, jakým
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způsobem by měl být přístupný, jaký je počet členů konsorcia. Měl by být 

stanoven přibližný počet současně pracujících uživatelů a dané finanční limity. 

(Albertina, 2003) Knihovny musí vědět, jak budou rozdělovat náklady 

na konsorciální licenci. Pokud je konsorcium financováno z rozpočtů knihoven, 

náklady bývají rozdělovány nejčastěji rovnoměrně mezi jednotlivé instituce, 

podle velikosti instituce či podle počtu potencionálních uživatelů.

Je dobré, pokud si knihovny mezi sebou zvolí jednoho prostředníka, 

který bude vystupovat za celé konsorcium nebo povede vnitřní správu 

konsorcia.

Někteří producenti nabízejí pro tyto účely programy na vytváření 

statistik, které mohou knihovnám sloužit jako podklady na podílení se 

na nákupu licence. Lze říci, že čím je způsob podílení se na licenčních 

poplatcích jednodušší, tím méně dochází k problémům uvnitř konsorcia.

Jak už bylo řečeno, v praxi lze těžko najít dvě stejná konsorcia a proto 

ani jejich konsorciální licenční dohody nejsou stejné. Nejčastěji jsou výše 

finančních prostředků pro akademická konsorcia tvořená podle počtu současně 

pracujících uživatelů, v opačném případě je pro konsorcium stanoven 

neomezený počet současných přístupů.

Ceny a slevy pro účastníky konsorcií jsou sjednávány podle mnoha 

různých kritérií. Hlavním faktorem pro poskytovatele elektronických zdrojů je 

komerčnost či neziskovost organizace, dále je brána v potaz velikost knihovny, 

její typ a u univerzitních knihoven také počet studentů všech akademických 

hodností.

4.8. Organizace EBLIDA a její projekty

Problematika copyrightu a intelektuálního vlastnictví je vzhledem 

k elektronickým dokumentům poměrně novou oblastí, se kterou by měly být
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knihovny dobře seznámeny. S touto problematikou ve vztahu ke knihovnám 

dále souvisí otázky licenčního práva a konsorciálních licencí. Knihovnám ale i 

dalším institucím jsou určeny aktivity organizace EBLIDA. (European, 2005) 

EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation 

Association je nezávislá asociace evropských národních knihoven a 

informačních sdružení zaměřená na otázky informační společnosti, copyrightu, 

licenčního práva, kultury, vzdělávání a rozšiřování Evropské unie. Výsledkem 

jejích projektů je také řada doporučení a zpráv týkajících se právě stavu a 

rozvoje konsorcií, licencování a autorských práv. <http://www.eblida.org>

Mezi její projekty patří:

ECUP - European Copyright User Platform je sdružení evropských uživatelů 

autorského práva, jehož cílem je informovat a přispívat k diskusi o copyrightu a 

k vytváření takových autorských práv, která by v tomto ohledu zvýhodňovala 

knihovny.

<http://www.eb lida.org/ecup>

TECUP - Testbed Implementation of European Copyright Platform probíhal 

v letech 1998-2000 jako podprojekt ECUP. Jeho aktivity směřovaly do oblasti 

distribuce, archivace a využívání elektronických produktů všech typů u všech 

typů uživatelů. Výsledkem jeho činnosti bylo vyhlášení Memoranda 

o porozumění v roce 2000 o potřebách a cílech, které vzniklo jako výsledek 

diskuse o elektronickém obchodování mezi deseti knihovnami, vydavateli 

odborných informačních zdrojů a jejich zprostředkovateli.

CECUP - Central and Eastern European Copyright User Platform, jehož cílem 

je informovat o této problematice uživatele a knihovny ve střední a východní 

Evropě, <http://www.eblida.org/cecup>

CELIP - Central and Eastern European Licensing Information Platform 

pracuje od roku 2000. Zabývá se problematikou licenčního práva ve střední a 

východní Evropě, především vzděláváním knihovníků. Na toto téma jsou
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pořádány konference a workshopy, koordinátorem tohoto projektu je Tuula 

Haavisto.

<http:// www. eb 1 ida. org/cel ip>

4.9. Typologie konsorciálních projektů

V dnešní době, kdy jen v Americe se konsorcia počítají na stovky je 

těžké vytvořit jednotnou typologii těchto sdružení. Již v roce 1970 zadalo 

Ministerstvo školství Spojených států vypracování celonárodní studie 

o akademických knihovnických konsorciích s cílem zmapování těchto aktivit, 

za účelem podpory knihoven, které již v nějakém konsorciu spolupracují nebo 

se k tomu chystají. Studie provedená firmou System Development Corporation 

- SDC byla zaměřena především na konsorcia akademických knihoven. 

Výsledkem studie bylo vytvoření několika doporučení pro meziknihovní 

spolupráci ve Spojených státech.

Studie SDC zjistila informace o 125 akademických konsorciích, 

založených v letech 1931 - 1972, z nichž 90 % bylo založeno po roce 1960. 

Studie dále poukázala na to, že významná část těchto konsorcií byla založena 

v rámci většího akademického konsorcia. Na základě zkoumaných konsorcií 

byla vytvořena následující typologie, jejímž autorem je Ruth Patrick: (Kopp, 

1998) Tuto typologii, lze podle J. Kopp považovat za stále platnou.

1) rozsáhlá konsorcia tvořená primárně za účelem automatizace 

knihovnických procesů

2) menší konsorcia tvořená za účelem spolupráce a zlepšení každodenních 

služeb uživatelům

3) konsorcia tvořená za účelem užší spolupráce s ohledem na specializované 

obory

4) konsorcia tvořená za účelem omezené spolupráce, především MVS a

45

http://%20www.%20eb%201%20ida.%20org/cel%20ip


referenčních služeb

V závěrech studie jsou zmíněny nejčastější cíle sdružování knihoven.

Jsou to:

• nákup a sdílení informačních zdrojů -  58 %

• sdílení informačních zdrojů -  30 %

• jiný důvod -  14 %

• snížení nákladů -  13 %

Další vybraná typologie konsorcií (Hirshon, 2001) rozděluje čtyři typy 

konsorcií a jejich kombinace na:

• volná sdružení knihoven; často regionální; řízená samotnými členskými 

knihovnami; většinou není určena knihovna pro řízení společných aktivit nebo 

je nízká řídící úroveň; bez centrálního financování; je velmi flexibilní; časově 

nenáročné; často ale nedosahuje takových výsledků; konsorciální licencí jsou 

získávány jen malé slevy

• sdružení více typů knihoven či mezinárodní sdružení; je dána knihovna 

pro koordinaci aktivit a pracovníci k tomu přímo určení; více členských 

knihoven; konsorcium je rozdrobenější, což se projevuje nízkou kooperací 

mezi těmi knihovnami, které o to neprojevují velký zájem; sdružení nezískává 

velké slevy

• úzce spolupracující sdružení; určitá míra flexibility; členy jsou buď 

knihovny jednoho typu nebo se zaměřením na určitý obor; je určen 

koordinátor, zaměstnanci; knihovny spolu často vytváří souborný katalog; 

konsorcium většinou získává od vydavatelů větší slevy; příkladem může být 

PALCI - Pennsylvania Academic Library Connection, založené v roce 1997

• centrálně financovaná národní konsorcia; finanční zdroje často 

nepocházejí jen od členů konsorcia; konsorcium vytváří souborný katalog;
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příkladem je OhioLINK založené v osmdesátých letech

Odborná literatura zmiňuje mnoho typologií konsorcií podle mnoha 

různých úhlů pohledu. Základní hlediska tvorby typologií knihovnických 

konsorcií lze shrnout:

• geografické hledisko

• hledisko právního postavení

• hledisko způsobu financování

• hledisko typu instituce

• hledisko počtu členů

• hledisko účelu

• hledisko míry spolupráce

• hledisko typu konsorciální licence

• hledisko délky trvání
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5. Podmínky zpřístupňování elektronických informačních zdrojů v 

České republice

v

5.1.Vznik a vývoj informační infrastruktury v České republice

Jednou z hlavních podmínek zpřístupňování moderních informačních 

zdrojů nejen pro oblast vědy a výzkumu je fungující informační infrastruktura,
r

která u nás rokem 1989, především z politických důvodů, neexistovala. Úvahy 

o vzniku akademické počítačové sítě se v Československu objevily na počátku 

devadesátých let.

Počátkem roku 1992 byl ve výpočetním středisku Českého vysokého 

učení technického, ČVUT, otevřen první uzel internetu v Československu 

připojený na technickou univerzitu v Linci rychlostí 9600 b/sec. Již v červnu 

tohoto roku byl zahájen provoz akademické sítě, která propojovala nej větší 

univerzitní města v ČSR a to rychlostí 19,2 Kb/sec, pouze mezi Prahou a 

Brnem byla rychlost 64 Kb/sec. Na počátku roku 1993 byla síť uvedena 

do provozu v plném rozsahu. Síť dostala název CESNET - Czech Education 

and Scientific Network a jejím provozovatelem se stalo sdružení CESNET. 

Členy sdružení se staly všechny vysoké školy i AV ČR. (Krčmářová, 2002)

Hlavním cílem sdružení byl provoz a rozvoj páteřní sítě, která by 

propojovala sítě členů tohoto sdružení v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání.

V té době u nás neexistovala jiná celostátní alternativa přístupu 

k internetu, takže od roku 1994 se síť otevřela i dalším zájemcům, čímž se 

zkomercionalizovala. Sdružení CESNET tedy působilo jako komerční 

poskytovatel přístupu k internetu s tím, že prostředky z této činnosti budou 

věnovány na jeho hlavní předmět zájmu, oblast výzkumu a vývoje 

informačních a telekomunikačních technologií.
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V roce 1996 získalo sdružení CESNET grant Ministerstva školství ČR 

na vybudování sítě TEN - 34 CZ napojené na síť TEN - 34 zemí Evropské unie. 

Z těchto prostředků začal CESNET budovat kvalitní páteřní akademickou síť, 

což v důsledku znamenalo rozdělení akademického a komerčního provozu. 

Od roku 1997 provozovalo sdružení CESNET dvě na sobě nezávislé sítě. První 

byla síť TEN - 34 CZ s rychlostí 34 Mb/sec., od roku 1998 přejmenována díky 

své větší přenosové rychlosti na TEN - 155 CZ, určená pro akademickou sféru 

a druhá síť CESNET pro komerční využívání. (Krčmářová, 2002)

Na konci devadesátých let vstupují na český trh další komerční internet 

provideři a komerční síť CESNET byla odprodána. Název sítě CESNET přestal 

potom její nový majitel používat. (Realizace, 1997)

Po zapojení sdružení CESNET do celoevropského projektu GEANT se 

označení TEN přestalo pro akademickou síť používat a sdružení CESNET se 

opět vrátilo k označení své sítě jako CESNET, tentokrát CESNET 2. Tato 

akademická gigabitová síť byla spuštěna v říjnu roku 2001 jako nástupce sítě 

TEN-34 CZ a TEN - 155 CZ.

Síť propojuje nej větší univerzitní města v České republice vysokými 

rychlostmi. V roce 2002 byla rychlost páteřní sítě 2,5 Gb/sec a sdružení 

CESNET usiluje o neustálé zvyšování její rychlosti i kvality a zabezpečení. 

K říjnu roku 2005 je největší rychlost páteřní sítě 10 Gb/s. Ve srovnání 

s evropskými sítěmi se CESNET 2 řadí k velmi dobrému průměru. Síť 

CESNET 2 je určena pouze uživatelům z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. 

Její rozvoj je dnes financován především z prostředků Rady pro výzkum a 

vývoj a částečně od členů sdružení CESNET.

Ve druhé polovině roku 2000 začaly státy Evropské unie realizovat 

projekt GÉANT, jehož cílem je vybudovat evropskou síť, kvalitou 

srovnatelnou s obdobnými sítěmi ve Spojených státech amerických. 

Prostřednictvím sítě CESNET je u nás od konce roku 2001 přístupná po třech
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trasách evropská akademická síť GÉANT a sítě národního výzkumu a 

vzdělávání evropských států i USA. (Krčmářové, 2002)

V létě roku 2005 byla spuštěna evropská síť GÉANT 2. Rozvoj sítě je 

v současné době podporován ze čtyřletého programu Evropské unie, který 

počítá nárůst rychlosti jádra sítě ze současných 10 Gb/s na několikanásobek, 

v ostatních trasách sítě v řádu gigabitů za sekundu.(Datagram05)

5.1.1. Budování informační infrastruktury na vysokých školách

V souvislosti s přijetím „Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje,, 

vyhlásilo Ministerstva školství ČR v roce 1995 tříletý program podpory 

výzkumu a vývoje „Budování infrastruktury pro výzkum a vývoj na vysokých 

školách,, (INFRA).

Cílem programu bylo rozšíření, vzájemné propojování a zkvalitnění 

počítačových sítí na vysokých školách a zlepšení dostupnosti těchto informací
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v archivech a knihovnách v působnosti Ministerstva školství ČR.

V roce 1995 proběhlo první kolo výběrového řízení na řešení projektů 

na roky 1995 - 1997 a o rok později bylo vyhlášeno doplňkové kolo. Program 

byl určen vysokým školám a všem institucím z resortu Ministerstva školství 

ČR.

Program byl rozdělen na dva podprogramy:

• podpora propojování počítačových sítí, podprogram zaměřený 

na budování informačních databází obsahujících výsledky výzkumu a vývoje, 

zkvalitnění práce účastníků sítě internet v oblasti výzkumu a vývoje a 

zdokonalení přenosu dat výzkumu a vývoje a jejich ochrany

• podpora dostupnosti informací v archivech a knihovnách resortu 

Ministerstva školství ČR, podprogram zaměřený na zpřístupnění nedostupných 

nebo těžko získatelných informací potřebných pro výzkum a vývoj a 

na přechod k využívání moderních médií, umožňující přenos dat po síti.

Celkem bylo k podpoře vybráno 55 projektů, z toho 17 projektů bylo 

knihovnických, zaměřených především na zapojení knihoven do informační 

infrastruktury, např. transformace ústřední knihovny a její začlenění 

do informační infrastruktury lékařské fakulty Masarykovy univerzity,

infrastruktura pro automatizaci knihovny Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity v Ostravě. Ostatní neknihovnické projekty se týkaly především 

rozvoje a rozšíření metropolitních sítí a služeb a pořizování výkonnějších 

serverů.

Program byl hodnocen jako velice prospěšný, proto byl již v průběhu 

roku 1997 vyhlášen druhý program „Rozvoj informační infrastruktury 

pro výzkum a vývoj,, - INFRA2, též LB. Program byl nyní určen i pro instituce 

mimo resort Ministerstva školství ČR. Vzhledem k tomu, že byly stanoveny 

velmi přísné podmínky podávání návrhů, Rada programu shledala, že jen málo 

projektů odpovídalo zadání programu. Proto bylo na jaře roku 1998 vyhlášeno



opakované výběrové řízení na roky 1998 - 2000. Celkem bylo přijato 54 

projektů. (Kubíková, 1998)

Cílem programu bylo zvýšení efektivnosti a výkonnosti výzkumu a 

vývoje prostřednictvím souboru činností a služeb pro zpracování dat a sdílení 

informací určených pro pracovníky výzkumu a vývoje.

Program byl zaměřen na tři směry rozvoje informační infrastruktury:

• vysokorychlostní datové spoje pro přenos dat s přímým 

vědeckovýzkumným využitím

• rozšíření a podpora využívání stávajících superpočítačů pro výzkum a 

vývoj

• podpora rozšiřování a efektivního zpřístupňování informací pro oblast 

výzkumu a vývoj

Po vyhodnocení veřejné soutěže bylo do projektu zařazeno 65 

projektů, mimo jiné i projekt „Realizace sítě TEN -  34 CZ. Program skončil 

v roce 2000. (Pmka, 1999)

5.2. Instalace automatizovaných knihovnických systémů a rozvoj 

knihovnických sítí v AV ČR

V roce 1992 udělila Mellonova nadace sdružení největších českých a 

slovenských knihoven CASLIN - Czech and Slovac Library Information
v

Network, které zastupovaly Národní knihovna v Praze, dále jen NK CR a 

Slovenská národní knihovna v Martine, grant na tvorbu tehdy ještě národní 

české a slovenské knihovnické sítě, instalaci automatizovaného knihovnického 

systému a tvorbu souborného katalogu CASLIN přístupného přes internet. 

Zakládajícími knihovnami tohoto volně utvořeného konsorcia byla NK ČR, 

Knihovna Matice slovenské v Martine, Univerzitní knihovna v Bratislavě a 

Státní vědecká knihovna v Brně. (Quandt, 2002)
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V té době procházela celá AV ČR transformací do efektivnější podoby, 

což přineslo hodnocení efektivity práce všech ústavů, následnou redukci 

některých pracovišť, omezení finančních prostředků a další nutné změny. 

Knihovna AV ČR byla uznána jako vědecké pracoviště AV ČR a prošla 

hodnocením s pozitivními výsledky. (Kadlecová, 1994)

V knihovně AV ČR byla v roce 1993 nainstalována lokální počítačová 

síť pracující pod systémem NOVELL a knihovna se rozhodla pro implementaci 

bibliografického systému Micro-CDS/ISIS. Po roce provozu automatizovaného 

zpracování se ukázalo, že tak velký objem informací není do budoucna možné 

tímto systémem dobře spravovat.

Již v roce 1993 učinila Mellonova nadace návrh knihovně AV ČR, aby 

podala žádost o grant na komplexní automatizaci knihovny. Celý projekt byl 

nadací schválen v březnu roku 1995. Knihovna AV ČR tak získala finanční 

podporu na projekt LINCA - Library Network of the Czech Academy. 

(Kadlecová, 1995)

Finanční prostředky z grantu byly určeny na instalaci výkonnějšího 

softwaru a hardwaru a na školení knihovníků. Projekt LINCA zahrnoval 

výstavbu lokální datové sítě nejprve v budově na Národní 3, v sídle Knihovny 

AV ČR včetně připojení na internet a dále propojení s dalšími knihovnami 

ústavů AV ČR.

V další fázi byla lokální síť knihovny připojena na pražskou síť 

PASNET, tak aby byl knihovně umožněn přístup k centrálnímu serveru AV ČR 

a dalším pražským institucím.

Dále se jednalo o připojení knihoven ústavů AV ČR, které o to 

projevily zájem a následně byla vytvořena skutečná síť knihoven ústavů AV 

ČR, které začaly později zpracovávat svůj souborný katalog. Knihovny ústavů 

A V ČR musely na tomto projektu aktivně spolupracovat, přislíbit 

retrospektivní zpracování svých fondů v dohodnutém komunikačním formátu,
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byly vybaveny počítačovou technikou a zaměstnanci prošli řadou školení. 

(Kadlecová, 1995)

Pro knihovnu AV ČR a pro knihovny ústavů AV ČR byl po dlouhých 

úvahách vybrán systém BIBIS, produkt holandské firmy Square. Lokální síť 

knihovny AV ČR byla spuštěna v březnu roku 1996. (Hartman, 1995a)

Po vyčerpání finančních prostředků z grantu pokračovala Knihovna 

A V ČR projektem AC LINCA - Academic Catalogue, který se soustředil 

na úplnou implementaci BIBISu v knihovnách ústavů AV ČR. Nový grant byl 

pro Ústav teorie informace a automatizace udělen z akademického „zeleného,, 

programu vyhlášeného AV ČR označeného jako IPP1075701 „Inteligentní 

systém přenosu a zpracování vědeckých dat.“

Mellonova nadace dále poskytla v roce 1995, mimo jiné, grant 

konsorciu KOLÍN - Košice Library Information Network na vytvoření 

knihovnické sítě a podobné cíle financovala ve sdružení MOLIN - Moravian 

Library Information Network v roce 1996. Zmiňované knihovnické sítě se 

postupně začlenily do sítě CASLIN, označované pak jako CASLIN+. (Quandt, 

2002)

Tyto a další granty od amerických a západoevropských nadací 

podnítily a do jisté míry i podmínily vznik dalších projektů na rozvoj 

automatizace a budování informačních sítí v českých a slovenských 

knihovnách. Dalším přínosem těchto aktivit byl fakt, že knihovny si začaly 

postupně uvědomovat nutnost spolupráce a výhody z ní plynoucí, což se 

projevilo i v dalších oblastech.
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6.1. Elektronické informační zdroje před rokem 1989

Elektronické informační zdroje v Československu jsou v některých 

vědeckovýzkumných institucích využívány již od roku 1969. V té době to byly 

především magnetopáskové odborné databáze provozované na UVTEI v Praze, 

které z nich na zakázku poskytovalo rešerše akademickým i průmyslovým 

podnikům v celém Československu. Jednalo se především o ty informační 

zdroje, které se osvědčily a byly využívány v tištěné podobě, tedy např. Current 

Contents či Chemical Abstracts. Později byly v tomto středisku poskytovány 

rešeršní služby také z databází na disketách.

Od počátku osmdesátých let mělo ÚVTEI - ÚTZ on-line přístup 

do některých západoevropských databázových center, z nichž podnikům 

poskytovalo rešerše na zakázku nebo jako v případě Základní knihovny A V ČR 

umožnilo zprostředkovaně on-line přístup k některým databázím jejím 

pracovníkům. Zároveň také poskytovalo rešerše z databází na magnetických 

páskách či na disketách. Úroveň tehdejšího počítačového vybavení, pomalé 

síťové připojení a pochopitelně také určitá omezení daná politickou situací 

předurčovala využívání těchto databází především úzkému okruhu 

informačních pracovníků a lidem k tomu pověřeným, takže uživatelé dostávali 

vypracovanou rešerši často s jistým zpožděním.

Lze říci, že vzdálené elektronické informační zdroje byly 

pro vědeckovýzkumné instituce přístupné pouze prostřednictvím vybraných 

středisek VTEI.

Koncem osmdesátých let se především u těch institucí, které již dříve 

využívaly informační zdroje v tištěné podobě, začaly sporadicky objevovat 

individuální nákupy bibliografických databází na disketách. Byla to např.

6. Počátky konsorcií v České republice
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od roku 1989 ISI nově vydávaná řada Current Contents - Life sciences. 

(Treybalová, 1989)

Často zde ale neexistovala vazba od bibliografických záznamů 

na získávání plných textů nebo nebylo možné plný text z ekonomických 

důvodů zajistit. Obvyklou praxí byla písemná žádost o zaslání separátu vědecké 

práce. V roce 1989 kdy byla řada Life sciences nakupována na disketách i 

do Ústavu vědeckých lékařských informací v Praze, excerpoval do ní ISI 1225 

časopisů. Dříve či později z nich přišlo do Československa 882 titulů, tedy 

72 %. Velkým problémem byly časové prodlevy při získávání požadovaných 

časopisů. (Veselá, 1989)

6.2. Elektronické informační zdroje po roce 1989

Přechod na tržní ekonomiku a prosazení demokracie přinesl 

do knihoven zpřístupnění dříve zakázaných knihovních fondů, vznik nových 

titulů periodik a rozvoj trhu s novými médii. V roce 1992 byl zrušen státní 

monopol na prodej a distribuci knih a knihovny mohly začít nakupovat 

zahraniční tištěné i elektronické tituly bez omezení.

Ještě na počátku devadesátých let zpřístupňovalo ÚVTEI, později NIS 

kolem deseti zahraničních databází lokálně, např. Compendex, Inspec, CA, 

EMBASE, World Patent Index a využívalo nabídky 16 světových 

databázových center, např. Dialog, DS-Datastar, Orbit, Questel, FIZ či VINITI. 

(Slezáková, 1991) Z ekonomických důvodů nebyly využívány návazné služby 

databázových center na získání primárních dokumentů. Postupně byla některá 

ze středisek VTEI a jejich knihovny rušeny a v roce 1992 bylo zrušeno celé 

NIS.

Celá devadesátá léta bylo při nejrůznějších příležitostech knihovníky 

poukazováno na nedostatečné doplňování fondů knihoven a jeho stále klesající
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trend, především v případě odborných zahraničních periodik. Z podnětu 

Ústřední knihovnické rady, poradního orgánu Ministerstva kultury ČR, 

proběhlo několik jednání akvizičních pracovníků velkých pražských knihoven. 

Byly identifikovány chybějící informační zdroje a knihovníci podle oborů 

zkoordinovali případnou možnost jejich získání. Ukázalo se, že převažují 

požadavky právě na elektronické informační zdroje. (Nová, 2001)

Obecně lze říci, že širší přístup k moderním informačním zdrojům 

pro oblast vědy a výzkumu se začal rozvíjet právě až v devadesátých letech, 

kdy ani na nákup těchto zdrojů nebyla kladena žádná politická omezení. 

Z ekonomických důvodů byly většinou nakupovány jen sporadické informační 

zdroje v tzv. „on-site„ licenci, většinou s jednouživatelským přístupem 

pro jednu instituci, bez větší kontinuity a bez možnosti vzdáleného přístupu, 

které také svým rozsahem a významem odpovídaly tehdejšímu dostupnému 

počítačovému vybavení a obecně dlouhodobě zanedbávanému stavu 

akademických institucí. (Bartošek, 2000)

Nabídka dostupných zdrojů byla poměrně široká. Zahrnovala 

sekundární a referenční databáze, příručky i encyklopedie. Zhruba do poloviny 

devadesátých let probíhal nákup elektronických zdrojů zcela nekoordinovaně 

podle momentálních možností a potřeb jednotlivých institucí. (Bayer, 2003)

Ceny elektronických informačních zdrojů byly v porovnání s rozpočty 

akademických pracovišť příliš vysoké, navíc jednorázové nákupy těchto zdrojů 

jsou zcela neefektivní. Aby byly vidět výsledky využívání nakoupených zdrojů, 

musí k nim instituce nakupovat licenci kontinuálně, po dlouhou dobu, nikoli 

jednorázově. (Bartošek, 2000)

Nákupy zahrnovaly opět již dříve známé citační databáze Current 

Contents, oborové bibliografické databáze pro chemii CA na některých 

pracoviších AV ČR, na několika lékařských ústavech byly nakupovány 

databáze Medline či EMBASE. Jiné specializované oborové databáze se
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objevovaly jen výjimečně, např. Vysoké učení technické v Brně, VUT v Brně 

nakupovala od roku 1992 databáze typu Compendex. Jako média bylo 

využíváno nejprve hlavně disket. Od roku 1991 se objevují první CD-ROM, ale
r

jejich využívání se rozšířilo až v polovině devadesátých let, např. Ustav 

vědeckotechnických informací pro zemědělství měl v roce 1991 k dispozici 

databáze AGRIS, AGRICOLA či Biological Abstracts na CD-ROM. 

(Slezáková, 1991)

Dalším způsobem získávání odborných databází byly příležitostné 

jednorázové nákupy a dary, které většinou nebyly dále obnovovány a kvůli 

nedostatku vhodné výpočetní techniky byly určeny jen úzkému okruhu 

rešeršérů a informačních pracovníků.

Tato situace v získávání individuálních institucionálních licencí, 

především na elektronické zdroje na hmotných nosičích, trvala v podstatě 

do poloviny devadesátých let. Vzhledem k tehdy především finančně 

omezenému trhu se na nabídky těchto zdrojů specializovaly zejména dvě české 

firmy a to AiP a ITS, fungující jako zástupci producentů nabízených produktů 

v České republice. Zprostředkovávaly nejen realizaci samotného nákupu 

databáze, ale často uzavíraly licenční smlouvy jménem svého zákazníka. 

Přitom se řídily zpravidla standardními licenčními smlouvami formulovanými 

producentem, bez jakéhokoli zásahu kupující instituce. Vzhledem k tehdejšímu 

právnímu prostředí prakticky neexistovala možnost kontroly dodržování 

uzavřených licenčních dohod ze strany producenta. (Bayer, 2003)

Zhruba po roce 1995 se nabídka elektronických zdrojů velmi rozšířila a 

rozšířil se i okruh producentů a institucí, které byly schopny licenční smlouvy 

uzavřít. Také finanční dostupnost některých elektronických zdrojů se rozšířila.

V roce 1992 začala být budována celostátní akademická síť CESNET jako 

základní komunikační infrastruktura. S rozvojem počítačových sítí, pokrytím, 

jejich rychlostí a spolehlivostí bylo stále snazší získat síťový přístup
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k elektronickým zdrojům, nejprve v rámci lokálních sítí jednotlivých institucí, 

později přes internet převládl dálkový přístup v architektuře „klient-server,, 

využívající vzdálené servery, popř. jejich lokální „zrcadla,,. Tyto okolnosti 

vytvořily podmínky pro přechod od lokálních „single-user,, zdrojů k síťovým 

víceuživatelským licencím. (Bartošek, 2000)

Jako jedny z prvních v akademické sféře byly na Univerzitě Karlově, 

dále jen UK v Praze a Masarykově univerzitě, dále jen MU v Brně instalovány 

technologie pro vzdálený přístup k informacím na CD-ROM, šlo o technologie 

Ultra*Net a ERL.

Časem se licenční smlouvy stávaly komplexnějšími, nabídky 

výhodnější a finanční objem uzavíraných smluv rostl. Přesto byla cena a 

většinou i technická infrastruktura institucí často limitujícím faktorem 

využívání moderních informačních zdrojů. (Bayer, 2003)

v

6.2.1. Elektronické informační zdroje v knihovnách Akademie věd České 

republiky

Po transformaci celé AV ČR existuje při jejích ústavech kolem 60 

knihoven, dohromady s 3,5 milionu knihovních jednotek. Knihovna AV ČR má 

kolem 1 milionu svazků převážně odborné literatury, čímž patří mezi největší 

odborné knihovny u nás. Plní nejen úlohu ústřední knihovny AV ČR, ale 

zastává i některé badatelské činnosti, pro které je začleněna mezi vědecká 

pracoviště AV ČR. Má rozsáhlou zahraniční spolupráci, např. účast 

na programech šedé literatury SIGLE a EAGLE. (Kadlecová, 1995)

Elektronické informační zdroje byly v Základní knihovně ČSAV 

zpřístupňovány již od poloviny sedmdesátých let. Nejprve šlo

o magnetopáskové služby a průběžné rešerše z CA. Od počátku osmdesátých 

let, tedy mezi prvními v republice, se významně rozšířilo využívání odborných
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elektronických zdrojů na lokálních elektronických médiích. V Základní 

knihovně ČSAV byly také poskytovány služby on-line vstupů
r r

do západoevropských databázových center prostřednictvím UVTEI - UTZ. 

Koncem osmdesátých let prováděla knihovna kolem 2000 rešerší ročně. 

(Jiráková, 1992) Objevují se první snahy o zlepšení služeb prostřednictvím 

mechanizace a automatizace některých knihoven.

Po roce 1989 zájem o rešerše z ekonomických důvodů klesl. Rušení 

některých ústavů AV ČR a jejich knihoven, snižování rozpočtů a celková 

transformace instituce AV ČR přinesly nové problémy.

Základní knihovna AV ČR přestala být ústředním centrem všech 

knihoven AV ČR a začala plnit funkci konzultačního, popř. koordinačního 

střediska. Stále většinu on-line rešerší z domácích i zahraničních databází 

poskytovala, až do jeho zrušení, prostřednictvím ÚVTEI, (NIS), ostatní 

z vlastních zdrojů, např. Current Contents na disketách. Už v té době byla 

v knihovně vytvářena databáze ASEP - Automatizovaný systém evidence 

publikací. V roce 1991 byla do knihovny zakoupena první CD-ROM 

mechanika a databáze jako SCI, INSPEC, SIGLE či BIOSIS začaly být 

zpřístupňovány na CD-ROM. (Kadlecová, 1994)

Bylo zřejmé, že knihovny ústavů A V ČR musí být vysokou kvalitou 

své výpočetní a telekomunikační techniky schopny pro potřeby vědy a 

výzkumu zpřístupňovat svým uživatelům odborné, zejména zahraniční 

databáze také v elektronické podobě ve vzdáleném přístupu. V roce 1992 se 

objevily první návrhy na propojení Základní knihovny lokální sítí a některé 

činnosti se automatizovaly. Začala retrokonverze fondů a knihovna byla 

připojena k internetu. V roce 1996 získala Knihovna AV ČR a 12 ústavů 3. 

vědní oblasti AV ČR grant z tzv. zeleného projektu na připojení k internetu 

pomocí optických vláken. V té době byl dále v knihovně instalován CD-ROM 

server, čímž mohly být elektronické zdroje na CD-ROM zpřístupňovány síťově
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několika vzdáleným uživatelům. (Kadlecová, 1996) Díky Mellonově nadaci 

byly všechny knihovny A V ČR síťově propojeny a nakonec začleněny do sítě 

CASLIN+.

6.3. První konsorciální projekty v České republice

Vytvoření lepších podmínek pro přístup k elektronickým informačním 

zdrojům znamenalo jejich lepší využitelnost, čímž byla zdůvodněna potřeba 

větších finančních prostředků na jejich pořizování. Nicméně finanční 

prostředky z rozpočtů knihoven a institucí sloužících vědě a výzkumu nemohla 

zdaleka pokrýt pro ně velmi vysoké náklady na nákup těchto zdrojů.

V polovině devadesátých let se objevují první návrhy a pokusy 

o společné nákupy a využívání drahých informačních zdrojů u oborově 

příbuzných akademických pracovišť. Pochopitelně zde chyběly finanční 

prostředky a jakékoli zkušenosti s organizováním a financováním takových 

projektů. Chyběly představy o míře využívání zakoupených zdrojů,

o informační gramotnosti a ochotě samotných uživatelů tyto zdroje využívat 

tak, aby byly zdůvodněny, velmi vysoké náklady na jejich zpřístupňování. 

(Bartošek, 2000)

Jako první bylo v roce 1995 jednáno o zakoupení licence pro přístup 

k chemické strukturní a reakční databázi CrossFireReaction, nazývané obecně 

Beilstein pro Vysokou školu chemicko - technologickou v Praze, dále jen 

VŠCHT. Následně se k nákupu připojila také Chemická fakulta Univerzity 

v Pardubicích.

Obě instituce využívaly tento zdroj v omezeném měřítku již dříve. 

Pardubické univerzitě poskytl producent výraznou slevu celoročního 

předplatného. Společně zakoupená databáze byla instalována a provozována 

na VŠCHT v Praze. Předpokládalo se rozšíření tohoto konsorcia o další
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instituce. Cílem bylo vytvořit konsorcium chemických fakult vysokých škol a 

ústavů A V ČR na zpřístupnění této databáze. Z jednání vyplynulo, že 

požadované licenční poplatky pro minimální počet současně pracujících 

uživatelů, tedy podíly, které by připadly na jednotlivé školy, jsou mimo 

finanční možnosti všech těchto institucí. (Šilhánek, 1999)

Další z počátečních konsorciálních nákupů bylo zpřístupnění databází 

firmy OVID Technologies v roce 1998. Středisko MEDICOM - IKEM 

zakoupilo v rámci programu MEDLINE v té době první konsorciální licenci 

v oblasti zdravotnických knihoven. Jednalo se o databázi OVID Medline 

s týdenní aktualizací a retrospektivou od roku 1996 a dále plnotextovou 

databázi OVID Core Biomedical Collection s 15 nej důležitějšími časopisy 

biomedicíny s retrospektivou od roku 1994. (Karen, 1999)

Licence pokrývala na jaře roku 2000 22 lékařských knihoven z resortu 

Ministerstva zdravotnictví ČR. Později bylo do licence zahrnuto ještě několik 

dalších průběžně aktualizovaných databází. U bibliografických databází je 

možné propojení záznamů na plné texty časopisů uložených u jednotlivých 

nakladatelů díky technologii OpenLinks či napojení na lokální katalogy 

knihoven technologií WebLinks. Tyto služby však konsorcium nevyužilo.

Databáze byly vystaveny na serveru OVIDNet v centru IKEM a 

přístupné přes webové rozhraní OVID Web Gateway v rámci intranetu IKEM 

nebo přes intranet firmy Aip. (Baková, 2000)

V rámci konsorcia bylo zakoupeno 20 „seats,,. Firma OVID poskytla 

tomuto konsorciu výraznou slevu. V tomto případě byl nákup proveden 

centrálně z peněz Ministerstva zdravotnictví ČR, takže knihovny se 

na nákladech nepodílely vůbec.

Pro podporu využívání zpřístupňovaných databází byla pořádána 

školení pro práci s databázemi, byly vytvořeny informační webové stránky, 

z nichž byl možný přístup do databází, zároveň zde byla ke stažení uživatelská
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příručka, informace o statistikách využití apod.

6.4. Program „LB„

Významným impulsem, který v mnohém podpořil rozvoj konsorcií 

v Čechách byl již zmiňovaný tříletý program nazvaný LB - „Rozvoj 

informační infrastruktury pro výzkum a vývoj,, vyhlášený Ministerstvem 

školství ČR v roce 1997, druhé kolo proběhlo o rok později. Program byl 

ve svém třetím podprogramu zaměřen právě na podporu rozšiřování a 

efektivního zpřístupňování informací pro oblast výzkumu a vývoje.

Ačkoli byl program primárně orientován na vytvoření funkční 

informační infrastruktury v prostředí internetu, v několika vybraných 

projektech přinesl také vyšší dotace použité na nákup elektronických informací 

pro vědu a výzkum, což v rámci trvání programu znamenalo delší než jednoletý 

přístup k zakoupeným zdrojům. Výsledkem bylo nejen získání přístupu 

ke kvalitním vědeckým informacím, ale projekty přinesli knihovnám řadu 

zkušeností a inspiraci.

V rámci programu byly pro získání moderních informačních zdrojů 

významné především projekty LB98100 Current Contents Connect a LB98084 

CrossFireplusReaction - Beilstein.

6.4.1. Current Contents Connect

Cílem tohoto dvouletého projektu, 1997-1999, jehož nositelem se stala 

MU v Brně bylo zpřístupnit v prostředí webu jeden z nejprestižnějších 

informačních zdrojů, polytematickou databázi Current Contents produkovanou 

společností ISI pracovníkům vědy a výzkumu, studentům a pedagogům 

na všech vysokých školách v České republice, které o tento zdroj mají zájem a
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budou schopni pokrýt náklady na nákup konsorciální licence. Tištěná podoba 

tohoto referátového časopisu byla pracovníky výzkumu a vývoje využívaná již 

dříve.

Výše dotací z programu LB neumožňovala nákup celonárodní licence a 

tehdy se tom ještě nedalo uvažovat. V té době bylo úspěchem vytvoření 

konsorcia tří univerzit: UK v Praze, MU v Brně a UP v Olomouci, které již 

dříve nakupovaly z vlastních prostředků některé z produktů Current Contents. 

Část prostředků z programu LB byla využita na přechod k efektivnější webové 

verzi Current Contents Connect, dále jen CCC. Dalším cílem bylo vybudovat a 

na provozu této databáze ověřit český intranet server pro CCC. Bylo plánováno 

rozšíření konsorcia o další zájemce z akademické sféry a přechod 

na samostatné financování konsorciální licence. (Bartošek, 2000)

Zpočátku byla databáze dostupná v on-line režimu přímo ze serveru 

ISI a počet současně připojených uživatelů byl omezen na 5. Po půl roce 

přístupu byla data stahována na zrcadlený server na UK v Praze, počet 

současně připojených uživatelů nebyl omezen. V prvním roce byly licenční 

poplatky hrazeny z větší části z grantu, v druhém je platily členové konsorcia 

sami v závislosti na velikosti instituce.

Provoz databáze pro zmíněné tři univerzity byl zahájen v srpnu 1998. 

Licenční smlouva byla podepsána mezi producentem a UK v Praze ještě 

před zahájením projektu a zbylé dvě univerzity k ní byly připojeny v dodatku. 

Toto konsorcium vzniklo jako neformální sdružení, nikoli jako samostatný 

právní subjekt.

Na začátku roku 1999 probíhala jednání o rozšíření konsorcia o AV 

ČR a Západočeskou univerzitu v Plzni. Ostatní oslovené akademické instituce 

nebyly schopny náklady na pořízení tohoto informačního zdroje ve výši 

několika stovek tisíc až miliónů korun z vlastního rozpočtu akceptovat, ačkoli 

celému konsorciu by byla poskytnuta dvacetiprocentní sleva.
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Na podzim téhož roku byla jednání zastavena kvůli vyhlášení nového 

grantového programu Ministerstva školství ČR, který byl pracovně nazván LI a 

s ním související přípravě celoplošné licence Web of Science. Financování 

nového projektu, díky mnohem vyšším státním dotacím, bylo pro akademické 

instituce dostupnější, v tomto programu se počítalo s třicetiprocentní finanční 

spoluúčastí. Tři členové předchozího konsorcia ukončili k 31.7.2000 předplatné 

k CCC a stali se spoluřešiteli projektu Web of Science.

Ze statistik z prvního roku využití vyplývá, že z téměř 19ti tisíc 

přístupů jich dvě třetiny pocházely z domény UK v Praze, 18ti % byla 

zastoupena MU v Brně a 14ti % UP v Olomouci. To je pochopitelně dáno 

počtem studentů na těchto univerzitách a skladbou oborů. Využití databází bylo 

tedy v podstatě vyrovnané. (Grosserová, 2000)

Výrazné rozdíly ve využití se projevily mezi jednotlivými fakultami. 

Jednoznačně nejvyužívanější byly databáze na přírodovědeckých fakultách, 

dále pak na lékařských fakultách. Vysoký podíl měly také fakulty matematicko

- fyzikální. Naopak velmi malé využití bylo sledováno na filozofických, 

pedagogických či teologických fakultách. Důvodem je zřejmě fakt, že studium 

na humanitně zaměřených fakultách nevyžaduje sledování nejnovějších 

poznatků v tak velké míře jako v přírodních vědách. Jednou z příčin mohla být 

také skutečnost, že informace těchto databází vždy nekorespondují s potřebami 

uživatelů z humanitních oborů.

Zajímavé je srovnání využití databází na českých a zahraničních 

vysokých školách. Podle statistik patřily české univerzity mezi ty, kde jsou 

databáze nejvyužívanější. V Čechách byl zájem o ně třikrát větší, než 

na Univerzitě v Dublinu nebo v Chicagu, dvakrát větší než na Wroclavské 

univerzitě a jedenapůlkrát větší než na City University v New Yorku. 

(Grosserová, 2000)

V rámci prezentace tohoto informačního zdroje probíhala pro studenty
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i pedagogy školení využívání.

Celkově byl projekt hodnocen úspěšně, ačkoli konsorcium CCC nebylo 

rozšířeno o další zájemce. Projekt především znamenal neomezený přístup 

k nejnovějším vědeckým informacím, za dva roky provozu přesáhl počet 

přístupů do databáze 30 000 a počet provedených rešerší téměř 100 000.

V neposlední řadě přinesl cenné zkušenosti s konsorciálním financováním 

elektronických informačních zdrojů a zároveň zkušenosti s psaním grantových 

přihlášek pro získávání účelové podpory ze státních prostředků.

6.4.2. CrossFireplusReaction

Nositelem tohoto projektu na roky 1998 - 2000 se stala VŠCHT 

v Praze. Jeho cílem bylo zpřístupnit významnou databázi organické chemie 

v elektronické verzi chemickým fakultách vysokých škol a AV ČR.

VŠCHT v Praze a Univerzita v Pardubicích nakupovaly přístup 

k tomuto zdroji již od roku 1995. Z finančních důvodů bylo vyjednávání
v

o vytvoření většího konsorcia vysokých škol a některých ústavů AV CR 

neúspěšné. Nakonec až program LB umožnil v červnu 1998 vznik většího 

konsorcia. Šlo o většinu přírodovědných a chemických fakult vysokých škol, 

Knihovnu AV ČR a tři ústavy AV ČR.

K zpřístupnění databáze došlo 1. července 1998. Uživatelé se 

připojovali k lokálnímu serveru instalovanému na VŠCHT v Praze pomocí 

speciálního klienta „Beilstein Commander,, s přidělenými IP adresami. 

K přístupu byla využívána tehdejší akademická síť TEN -  155 CZ. V roce 2000 

byla databáze zpřístupněna přes webové rozhraní.

Roční licenční poplatek byl odvozován od počtu současně pracujících 

uživatelů - „seats,,. Producent stanovil jejich minimální počet a předběžný 

odhad výše licenčního poplatku. Od jeho výše byla odvozena padesátiprocentní
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finanční spoluúčast státu v podobě víceletých grantů a také roční licenční 

poplatek za jednoho současně pracujícího uživatele. Státní příspěvek byl použit 

na nákup stejného počtu současně pracujících uživatelů.

Počet zúčastěných institucí nebyl omezen. Také v tomto případě šlo 

o neformální konsorcium. „V podstatě se jednalo o plošnou multilicenci, 

protože východiskem byl minimální licenční poplatek za stanovený počet 

současně pracujících uživatelů pro akademické instituce v celé České 

republice.,, (Bartošek, 2000)

Na projekt zpřístupnění databáze „Beilstein,, navázal další projekt 

databáze CrossFire Gmelin. Tento významný informační zdroj anorganické 

chemie byl zpřístupněn nejprve pouze VŠCHT v Praze, grantem z programu LI 

bylo umožněno jeho konsorciální financování pro více akademických institucí.

Díky programu LB se tyto dva významné produkty staly nenahraditelnou 

pomůckou ve většině vědeckovýzkumných chemických pracovišť a fakult 

vysokých škol.

Realizace těchto konsorciálních projektů ukázala, že zahraniční 

informační zdroje není možné pro akademické a vědecké knihovny získat 

za výrazně nižší ceny než je ve světě obvyklé. Financování přístupu k těmto 

elektronickým zdrojům by zřejmě ani s určitými konsorciálními slevami nebylo 

bez finančního příspěvku státu možné nebo jen ve velmi omezené podobě, 

která by znesnadnila přístup k těmto zdrojům většímu množství uživatelů. 

Licenční poplatky byly pro akademické instituce, zejména pro menší pracoviště 

a fakulty mimo jejich možnosti. Především vysoké školy s několika oborově 

odlišnými fakultami a uživateli s rozdílnými informačními potřebami by 

musely nakupovat množství různých informačních zdrojů, což by pro ně bylo 

finančně neúnosné.
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6.5. Program LI

Na počátku roku 1999 byly z podnětu Ústřední knihovnické rady 

zahájeny přípravy programu „Optimalizace dostupnosti ze světových 

periodických zdrojů pro český výzkum, vývoj a vzdělávání,,. Na nákup 

tištěných i elektronických zahraničních periodik, včetně služeb dodávání 

dokumentů měl stát poskytnout významnou finanční dotaci. Výběr 

informačních zdrojů měla zajišťovat oborově zaměřená centra. Předpokládalo 

se také využívání konsorciálních přístupů. Z finančních důvodů se ale program 

nepodařilo realizovat.

V polovině toho roku vyhlásilo Ministerstvo školství ČR nový čtyřletý

program účelové podpory označovaný jako LI -  „Informační zdroje

pro výzkum a vývoj,,, částečně inspirovaný programem „Optimalizace,,. 

Program byl určen především knihovnám a informačním pracovištím, která 

slouží v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Cílem programu bylo vytvořit dobré podmínky pro zajištění 

dostupnosti informací publikovaných ve světových odborných časopisech 

pro potřeby výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Státní dotace ve výši kolem 130 miliónů korun ročně a čtyřletá doba

trvání znamenaly skutečný průlom do zpřístupňování odborných

elektronických informačních zdrojů. (Kubíková, 2004)

Program byl vyhlášen ve třech kolech v letech 1999 a 2000 pro tři 

podprogramy. K státní podpoře bylo ve výběrovém řízení vybráno 62 projektů. 

Podprogramy se týkaly:

• podpory a vytváření multifunkčních knihovnických center, (přijato 21 

projektů)

• získání konkrétních a prokazatelně zdůvodněných informačních zdrojů a 

dokumentů bez ohledu na jejich formu, (přijato 22 projektů)
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• získání multilicencí a velkoplošných licencí pro přístup k primárním, 

sekundárním i kombinovaným zdrojům, zpřístupňovaným především 

prostřednictvím síťových technologií, (přijato 19 projektů)

Řada z vítězných projektů se týkala právě konsorciálního nákupu 

informačních zdrojů. Problematika vytváření konsorcií a uzavírání 

konsorciálních licenčních smluv se tak díky tomu stala aktuálnější než kdykoli 

před tím. Také v zadání programu byl preferován konsorciální nákup 

plnotextových elektronických informačních zdrojů, které by mohly nahradit 

nákup primárních dokumentů, hlavně zahraničních periodik, jejichž cena se 

čím dál víc stávala pro knihovny neakceptovatelná.

Většina projektů byla v době trvání programu stále otevřená. 

Za určitých podmínek se instituce, které byly vhodné svým zaměřením, mohly 

ke konsorciu připojit po celou dobu trvání projektu.

6.5.1. Výsledky programu LI

Čtyřletý program LI - „Informační zdroje pro výzkum a vývoj,,, 

z jehož financí byla většina v té době vytvořených konsorcií financována 

skončil v roce 2003. Také většina licenčních smluv byla z finančních důvodů 

uzavřena právě do této doby. K některým informačním zdrojům byl díky 

výhodnému kurzu dolaru vůči koruně prodloužen přístup o několik měsíců 

v roce 2004, jiné ze stejného důvodu mohly rozšířit dosud zpřístupňovanou 

retrospektivu nebo využívat dalších, v licenci nezahrnutých služeb.

Nezanedbatelným faktem zůstává, že ze státních prostředků bylo vůbec 

poprvé uvolněno takové množství dotací na nákup informačních zdrojů 

pro výzkum, vývoj a vzdělávání i když z důvodů snižování objemu příspěvků 

na projekt byla v některých případech nutná finanční participace členů 

konsorcia.
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V průběhu trvání projektů se jasně ukázalo, že knihovny a informační 

instituce jsou schopné připravit projekty výzkumu a vývoje, které jsou svojí 

kvalitou i formálními náležitostmi srovnatelné s projekty výzkumných 

pracovišť. Bylo vidět, že i několik desítek institucí je schopných se dohodnout, 

spolupracovat, koordinovat své aktivity a participovat na financování určitého 

informačního zdroje. Díky preferovanému konsorciálnímu získávání 

informačních zdrojů získala většina institucí vědy a výzkumu určité zkušenosti 

s touto formou spolupráce knihoven. (Kubíková, 2004)

Výsledky programu LI jsou většinou pozitivní. Program přinesl 

do knihoven několik zásadních změn. Především výrazně obohatil kvalitu a 

sortiment informačních služeb. Knihovny získaly množství moderních 

informačních zdrojů, které by zřejmě nikdy nemohly zakoupit sami. Především 

situace u zdrojů sloužících primárně vědě a výzkumu je vcelku srovnatelná se 

situací ve světě. Prostřednictvím plnotextových databází odborných periodik 

získaly knihovny k dispozici tituly, které nebyly dříve dostupné nebo byly 

dříve odebírány v tištěné podobě, ale z finančních důvodů jejich nákup skončil.

V takových plnotextových souborech je potom pro knihovnu zachována 

kontinuita časopisu.

Nastal velký kvalitativní posun v přístupu k informačním zdrojům, 

především k těm elektronickým. Snadnější přístup a práce s těmito zdroji 

ovlivňuje a přispívá ke zvyšování informační gramotnosti jejich uživatelů.

Ačkoli byl program primárně určen institucím vědy a výzkumu, 

do několika projektů, především velkoplošných licencí, se jako členové 

konsorcia zařadily i veřejné knihovny. K nejnovějším odborným i populárně - 

naučným informacím má přístup široký okruh čtenářů, v obecných 

souvislostech lze hovořit o rozšíření demokratického přístupu k informacím.

Dalším přínosem bylo umožnění přístupu k rozsáhlým informačním 

bázím menším institucím, v konsorciích byly získány mnohem příznivější ceny
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na jednu instituci a celkové využití centrálních finančních zdrojů tedy bylo 

efektivnější. Konsorciální sdílení techniky dále zajišťuje levnější provoz, někdy 

také administrativní a organizační výhody.

Efektivnějšího využití získaných prostředků bylo dosaženo provázáním 

některých projektů mezi sebou. K některým zakoupeným bibliografickým 

databázím byly z jiných projektů získány plné texty, některé projekty se 

vzájemně doplňovaly. Komfortnější podmínky přístupu k takovým zdrojům 

byly umožněny díky vytvořeným portálům a branám, VPK, MEDVIK, Portál 

STM či JIB. Vzájemnou koordinací projektů jsou dotace z LI efektivně 

zhodnocovány a služby se dále rozvíjejí a zkvalitňují. (Kubíková, 2002)

Podíl využívání databází byl podle statistik největší na vysokých 

školách a v jejich knihovnách, pro vědecké a pedagogické pracovníky a 

studenty byl zajištěn rychlý a kvalitní přístup k nejnovějším informacím. To je 

pochopitelně dáno tím, že se jedná o akademické instituce s nej větším počtem 

potencionálních uživatelů. Naopak malý počet přístupů byl zaznamenán 

u veřejných knihoven. Ze statistik využívání databází EBSCO, ProQuest 

5000/PCI a KnowEurope, ve kterých byly veřejné knihovny zařazeny nejvíce 

vyplývá, že právě v nich nebyly tyto databáze využívány zdaleka tolik. (Nová, 

2004a)

Především u celoplošných licencí dochází někdy k tomu, že 

zpřístupňované databáze nepatří vždy svým oborem do profilu fondu knihovny, 

jsou buď okrajové nebo pochází ze zcela jiného oboru. Tím může dojít 

k posunu profilu fondu a ke změně ve složení čtenářů. Nová ukazuje tento 

případ na situaci NK ČR, která v rámci konsorcia elFL Direct získala 4 

medicínské databáze, ačkoli medicína nepatří mezi její profilové obory. (Nová, 

2001)

Jednu z chyb vidí Bayer v tom, že „při formulaci projektů se vycházelo 

z rámcových nabídek jednotlivých producentů: při následném dojednávání
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obsahu licenčních smluv, rozsahu poskytovaných služeb a jejich ceny se pak 

nositelé projektů více či méně snažili „trefit,, do rámců již schválených projektů 

a povolených finančních objemů. Z hlediska taktiky obchodního vyjednávání 

s producenty to nebyl nejvhodnější postup.,,

Zkušenosti ze strany zadavatele zhodnotila Kubíková. Práce Rady 

programu byla hodnocena velmi dobře, stejně jako průběžná spolupráce se 

všemi řešiteli projektů. Negativum ze strany zadavatelů vidí Kubíková ve faktu, 

že ne všechny získané informační zdroje byly určeny pro vědu a výzkum, a že 

téměř po celou dobu trvání programu nebylo vyjasněno, jaká situace nastane 

po jeho skončení.

Některé informační zdroje nebyly určeny primárně pro vědu a výzkum, 

na opačné straně byly uživatelům, kteří do sféry vědy a výzkumu nepatří 

zpřístupněny zdroje pro tuto oblast určenou, takže o ně nebyl projeven zájem.

V praxi se dále projevily nedostatečné právní zkušenosti 

při vyjednávání licenčních smluv. Snahy informovat knihovny o zkušenostech 

ze zahraničí přišly nejspíše pozdě, protože odborná setkání a konference, 

na kterých byla tato problematika prezentována probíhala v době, kdy byla 

většina licenčních smluv již uzavřena. (Bayer, 2003)

V průběhu trvání programu LI bylo zřejmé, že knihovny, informační 

instituce a jejich uživatelé se bez získaných informačních zdrojů nemohou 

obejít. Finanční situace se v knihovnách po čtyřech letech trvání programu 

nezlepšila natolik, aby mohly většinu těchto zdrojů, byť konsorciálně 

nakupovat sami. To vše naznačovaly i průběžné výsledky a zprávy projektů i 

informace od samotných knihovníků a uživatelů. (Kubíková, 2004)

Úspěšnost a efektivní zhodnocení finančních prostředků programu LI 

bylo hlavním z předpokladů k vyhlášení navazujícího, podobně postaveného 

programu.
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6.5.2. Koordinátor STK

V průběhu příprav projektů do dalšího programu Ministerstva školství 

ČR byla z iniciativy STK v Praze vytvořena webová stránka Koordinátoru, 

<http://www.portalstm.cz/Koord>' jehož cílem bylo informovat o informačních 

zdrojích zakoupených z programu LI, zmapovat zájem jednotlivých knihoven 

o podání projektu na nákup informačních zdrojů do programu 1N a zjistit 

o jaké zdroje se jedná. U licencí k informačním zdrojům, které vyjednávala 

přímo STK, tedy Elsevier, Springer, Wiley, Kluwer, bylo z důvodů licenčních 

jednání dalším cílem zjistit tituly odebírané v rámci jednotlivých konsorcií 

jejich potencionálními členy.

Šlo tedy o to, informovat o připravovaných licencích a knihovnách, 

které o nich chtějí jednat. Zjistit, o které informační zdroje je zájem, odstranit 

nejasnosti a duplicity.

Z informací vložených do formulářů Koordinátoru se ukázalo, že 

v rámci programu LI byl získán přístup do více než 174 jednotlivých zdrojů, 

oborových kolekcí a databází. Ovšem některé zdroje se zde objevily dvakrát i 

vícekrát, vždy s různými nositeli, což znamená, že při dojednávání licencí 

pro přístup do stejného zdroje nebyli knihovníci a řešitelé dostatečně 

informováni o jiných připravovaných licencích. (Bayer, 2003)

6.6. Program 1N

Schválení Národního programu výzkumu v usnesení vlády č. 417 

z 28.4.2003 určilo jasné priority výzkumu a vývoje, ke kterým by měly 

směřovat jednotlivé programy účelové podpory této oblasti v dalších letech. 

Národní program výzkumu je rozčleněn do pěti programů a dvou průřezových 

podprogramů. Druhý průřezový podprogram označený jako „VII. Integrovaný
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výzkum,, obsahuje dále dílčí podprogram „VII.2. Informační infrastruktura 

výzkumu,,. Ten má tři základní cíle (Česko, 2002b):

• zajistit kontinuitu informačních zdrojů pro výzkum a vývoj

financovaných z veřejných zdrojů a jejich náležité aktualizování, tedy 

prodloužit resp. obnovit v případě trvalé a doložitelné potřeby licenční smlouvy 

na přístup do stávajících i nových elektronických zdrojů, především 

konsorciální formou spolupráce

• umožnit rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje (v procesu

integrace pracovišť výzkumu a vývoje České republiky do Evropského 

výzkumného prostoru)

• zvýšit hospodárnost ve využívání veřejných prostředků na informační

zdroje a infrastrukturu výzkumu a vývoje, zejména vytvářením celonárodní 

databáze informačních zdrojů pro výzkum, vytvářením oborových 

informačních portálů a bran

V této souvislosti bylo Ministerstvem školství ČR v létě roku 2003 

vyhlášeno první kolo programu 1N - Informační infrastruktura výzkumu. 

Přijaté projekty budou financovány po dobu 4,5 roku, což může vést 

k problémům, vzhledem k tomu, že většina předplatných je poskytována 

na dobu 12 měsíců. (Ikaros, 2003)

V prvním kole bylo z různých důvodů vyřazeno mnoho potřebných a 

kvalitních projektů a nebyly vyčerpány všechny připravené prostředky. To 

vedlo v únoru 2004 k vyhlášení druhého kola, do kterého byly přihlášeny jak 

projekty, které původně neuspěly, tak projekty zcela nové. Finanční prostředky 

pro druhé kolo již byly poměrně omezené.

Situace, ve které množství nadějných a potřebných projektů v prvním 

kole programu 1N neuspělo a napjatě byly očekávány výsledky druhého kola 

programu vedla v březnu 2004 Asociaci knihoven vysokých škol, AKVŠ 

k pořádání semináře s touto problematikou. Jeho cílem bylo zhodnotit situaci,
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poukázat na konkrétní problémy v oblasti elektronických informačních zdrojů 

přijatých v prvním kole a zároveň koordinovat projekty do kola druhého. Právě 

vysoké školy a jejich knihovny tvoří oblastí svého zájmu v podstatě nejširší 

institucionální základnu, jíž je program 1N určen. Bylo doporučeno, aby 

do druhého kola programu byly podávány takové projekty, které jsou 

pro výzkum a vývoj nezbytné, které zajistí přístup z chybějícím zdrojům 

informací. Zcela jasně byl jako preferovaný klíčový informační zdroj pro vědu 

a výzkum identifikován Web ofKnowledge.

Dále by měl být kladen důraz na koordinaci a spolupráci. Vždy by 

měla být zvážena možnost připojit se k již existujícím projektům. Byla 

diskutována otázka neúčelných duplicit databází, které poukazují 

na nedostatečnou koordinaci projektů. Šilhánek upozornil na duplicitní 

databáze jako Medline, Econlit, PsychINFO či Biosis Preview v některých 

informačních zdrojích: ScienceDirect, EBSCO, ProQuest 5000, OCLC First 

Search. Je nutné si také uvědomit snadnou možnost získat přístup k periodikům 

na internetu zdarma. (Šilhánek, 2004)

Bylo konstatováno, že stále přetrvává koncepce založená na odběru 

tištěných verzí a to i vysoce duplicitních. (Šilhánek, 2004) Tato situace by měla 

být řešena budováním elektronických archivů periodik.

Diskutován byl také problém týkající se nejasností kolem DPH. 

(Svoboda, 2004) Ještě během vytváření projektů nebylo známé konečné řešení 

této problematiky. Od května 2004 patří v souladu se směrnicí evropské komise 

všechny elektronické informační zdroje do devatenáctiprocentní sazby a jsou 

vnímány jako informační služba.

Dále v té době nebylo vyjasněno, jak se bude při platbách postupovat 

při změně kurzu dolaru vůči koruně. Dosavadní výhodný kurz sice umožňoval 

dodatečné nákupy, ale lze předpokládat jeho nárůst.

Během řešení projektů programu LI se do jisté míry vyjasnila
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potřebnost jednotlivých informačních zdrojů, kolem těchto zdrojů se vytvořila 

uživatelská obec, vznikla konsorcia. Program LI umožnil nákup licencí 

pro přístup do široké palety zdrojů, od nej dražších zdrojů strategického 

významu, určených mnoha uživatelům, po velmi úzce specializované zdroje, 

určené malému okruhu vědeckých pracovníků. Mnozí knihovníci očekávali, že 

navazující program bude v této tendenci pokračovat a zajistí prostředky 

na uhrazení licencí. (Bayer, 2003)

Celkem bylo v obou kolech podáno 196 projektů, což svědčí o velkém 

zájmu knihoven a dalších institucí a o lepší připravenosti samotných 

knihovníků. K financování bylo přijato 26 projektů, z toho nejvíce, 24, patřilo 

do první skupiny a týkalo se nákupu informačních zdrojů. To dokazuje 

význam, potřebnost i kvalitu návrhů těchto projektů. Více než polovina 

projektů navazovala na program LI, méně projektů bylo zcela nových. 

Očekáván byl spíše opačný trend. (Šilhánek, 2004)

Díky větším zkušenostem tak byla většina projektů podávána 

pro přesně oborově definované skupiny uživatelů a konkrétní elektronické 

zdroje. Pochopitelně finančně omezená dotace nemohla uspokojit všechny 

uchazeče, mírně převažují projekty na informační zdroje z oblasti přírodních 

věd nad vědami humanitními.

Jednu z nej závažnějších otázek představovala finanční participace 

jednotlivých členů konsorcia. Ani v tomto programu nebyla mezi podmínkami 

stanovena nutná finanční spoluúčast, i když při posuzování se více hledělo 

na výši finančního podílu uchazeče na realizaci projektu, která do jisté míry 

ukazuje na skutečný zájem o daný zdroj a často vede i k větší ekonomické 

efektivitě v dané licenční smlouvě. Z tohoto důvodu doporučila AKVŠ, aby 

celková koncepce a strategie financování byla známa předem a zveřejněna 

v průběhu realizace programu. (Česko, 2003a)

Oproti programu LI se v zadání podprogramu informační infrastruktura
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programu 1N objevily některé novinky a doporučení vycházející pochopitelně 

z větších zkušeností všech zainteresovaných.

Jednalo se např. o doporučení institucím, aby při vyjednávání 

licenčních smluv trvaly, mimo jiné, na právu přístupu do daného informačního 

zdroje i po ukončení projektu, aby bylo providerem zaručeno poskytování 

statistických dat ve formátech ICOLC nebo COUNTER.

Také mimo jiné z podnětu AKVŠ upustila řada žadatelů od tzv. 

národních licencí, jejichž využívání během dřívějšího programu LI často 

neodpovídalo množství vynaložených prostředků.

Novinkou ve vyhlášení programu 1N je, ve srovnání s programem LI, 

doporučení, aby role dodavatelů, přesněji zprostředkovatelů byla omezena 

na administrativní či technické záležitosti spojené s vyjednáváním o licenci a
v

realizací projektu. V tomto směru byl nepochybně akceptován názor AKVS, 

podle níž je z hlediska zákazníků efektivnější uzavírání smluv přímo 

s producenty. Z toho ovšem vyplývá, že uchazeč je povinen doložit kapacity 

pro zabezpečení školení a propagačních služeb, které v minulém grantovém 

období někteří zprostředkovatelé poskytovali. (Ikaros, 2003) Zmíněna je dále 

možnost rozšíření stávajícího konsorcia o další členy bez dodatečných nákladů.

Pro mnoho kvalitně připravených projektů byla, bohužel, limitující 

výše disponibilních prostředků poskytovatele. Především u projektů 

přihlášených do druhého kola byly výrazné rozdíly mezi požadavky na rok 

2004 a na další léta řešení. Limitující byly úpravy rozpočtu na tento program 

na léta 2005 - 2008, kde byl původní předpoklad snížen o 26 %. (Kubíková, 

2004)

Zkušenosti a postřehy STK jako nositele některých projektů 

s organizováním konsorcií i s vyjednáváním licenčních podmínek shrnuje 

Bayer (Bayer, 2003):

• cena jednotlivých licencí dále poroste, protože poskytovatelé
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elektronických zdrojů mají daleko přesnější představu o možnostech a 

potřebách jednotlivých konsorcií. Při sestavování nabídek a cen u programu 1N 

mohli vycházet z konkrétnějších údajů než u programu LI, jejich celková 

představa o českém informačním trhuje daleko přesnější

• u projektů, které byly více či méně pokračující z předchozího programu, 

kde se téměř nezměnila struktura licenční smlouvy nebo výpočet licenčního 

poplatku se proces vyjednávání podstatně urychlil. Navíc někteří provideři 

nabídli variantní licenční schémata, bylo možno více vybírat (Elsevier, 

Springer). Dále došlo k zprůhlednění výpočtu licenčních poplatků, ačkoli 

v případě Elsevier byl výpočet dost složitý. Cenové nabídky některých 

providerů byly nepřijatelné (Kluwer). Jednání byla potom velmi zdlouhavá a 

obtížná

• licenční poplatky jsou nejčastěji založeny na odběrech tištěných nebo 

elektronických verzí, tedy v zásadě na odběru tištěného předplatného členů 

konsorcia. Spolu s problémy spojenými se změnami v předplácených titulech 

tím v podstatě neumožňují nakupovat licence pro přístup jako náhradu 

za tištěné verze. Někteří provideři sice nabídli variantu e-only, pouze 

elektronickou verzi časopisů, ale jejich nabídka často nebyla pro všechny 

přijatelná. Většina smluv byla formulována tak, aby i pouze jednotliví členové 

konsorcia mohly na tuto formu přejít.

• v některých případech byla nutná finanční spoluúčast členů konsorcia

• některé instituce opět volili pomoc při vyjednávání licenční smlouvy 

specializovaných firem

• zvýšila se schopnost spolupráce při formování konsorcií, protože většina 

knihoven už měla přesnější představu o svých potřebách a možnostech

V současnosti lze říci, že ve více či méně odpovídající míře jsou 

informačními zdroji pokryty nej důležitější vědní obory: medicína, technika,
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chemie, zemědělství a potravinářství, přírodní vědy, ekonomické, humanitní i 

společenské vědy.

V tuto chvíli je program 1N zhruba v polovině svého trvání. Je tedy 

poměrně brzy na jakékoli závěry týkající se jednotlivých projektů, mohou 

nastat určité změny.

Protože většina projektů tohoto programu byla takzvaně pokračující, 

tedy dříve financována z programu LI, lze říci, že zpřístupňované informační 

zdroje se za tu dobu staly již nedílnou součástí akademických knihoven a 

pracovišť, že mezi uživateli je stále větší povědomí o existenci těchto zdrojů a 

jsou stále více využívány. Z jejich opětovného zařazení do programu lze 

předpokládat, že právě o tyto zdroje je největší zájem, ačkoli méně finančních 

dotací programu znamenalo nepřijetí i některých dalších kvalitních projektů.

6.7. Projekty dotované z programů LI a 1N

Většina přijatých a úspěšně řešených projektů z programu LI byla 

později schválena a je financována i z programu 1N, často jako projekty 

navazující. Přijaté projekty není možné účelně typově rozdělit. Některé z nich 

zpřístupňují multioborové elektronické informační zdroje, jiné specializované.

V podstatě se jedná buď o primární informační zdroje, především plné texty 

odborných periodik nebo sekundární informační zdroje, bibliografické báze 

dat.

Některá konsorcia zahrnují pouze několik institucí, zejména ty úzce 

oborově vymezené, u jiných se jedná o celonárodní licence, jichž se mohou 

účastnit všechna akademická pracoviště nebo dokonce i neomezený počet 

neziskových organizací v celé republice.

Dále se liší licenční podmínky zpřístupňování i způsob platby 

licenčních poplatků. Především z programu LI byly některé zdroje plně hrazeny
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z grantu, v programu 1N se na platbách některých zdrojů určitou měrou začaly 

některé instituce finančně podílet. U technických řešení zpřístupnění lze rozlišit 

několik možností.

Podle zakoupené licence jsou elektronické zdroje zpřístupňovány 

lokálně, často ve studovně knihovny nebo je prostřednictvím interní sítě 

instituce přístupná všem jejím zaměstnancům i registrovaným uživatelům. 

Počet současně pracujících uživatelů je u některých licencí omezen, zvláště 

u databází na CD-ROM. Přístup k on-line informačním zdrojům je nejčastěji 

vázán na IP adresy počítačů v rámci pracovišť příslušné instituce nebo je 

přístup ke zdroji umožněn po zadání uživatelského jména a hesla. Někteří 

poskytovatelé souhlasili se vzdálených přístupem pro registrované uživatele 

knihoven, přístup je tedy umožněn i mimo knihovnu. Většina databází je 

přístupná on-line, často přes webové rozhraní. Několik databází dodávaných 

na CD-ROM je přes servisní firmu zpřístupňováno síťově pomocí speciálního 

softwaru, např. software ERL pro síťový přístup k databázím firmy 

SilverPlatter.

Některé instituce uzavřely individuální smlouvy s poskytovateli 

databází na využívání dodatečných služeb, které již nebyly hrazeny z grantu, 

např. přístup do plných textů těch časopisů, které mají jednotlivý členové 

předplaceni v tištěné podobě.

Z hlediska nej širšího přístupu k nových informačním zdrojům byly 

významné tyto projekty:

6.7.1. Web of Science, Journal Citation Reports

Z programu LI hrazeným projektem na roky 2000 - 2003 byl nákup 

velkoplošné multilicence na přístup do citační databáze americké společnosti 

ISI, jehož nositelem se stala Knihovna AV ČR.
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Jedná se o významnou multioborovou bibliografickou databázi 

informující o článcích z mnoha vědních oborů s týdenní aktualizací, v tomto 

případě s retrospektivou od roku 1980. V databázi je excerpováno kolem 9000 

vědeckých časopisů. Kromě záznamu a abstraktu jsou u každého článku 

uvedeny jeho reference a také citace článku v ostatních pracích. Databáze 

navazuje na tištěnou verzi citačních rejstříků. Verze této databáze s menší 

retrospektivou byla uživatelům vysokých škol a pracovníkům AV ČR i jiných 

výzkumných ústavů známá již dříve v tištěné podobě, později na disketách či 

CD-ROM jako Current Contents. Za těchto nových možností byly staré formy 

databáze považovány za obsahově nedostačující a vzhledem k licenční politice 

byl jejich nákup jednotlivými knihovnami neekonomický. (Kadlecová, 2000a) 

Web of Science je tematicky rozdělen na tři části: Science Citation 

Index Expanded, Sociál Science Citation Index, Art & Humanities Citation 

Index.

Přístup do databází začal v létě roku 2000 formou dočasného provozu 

trial přístupu na server ve Philadelphii a v lednu 2001 byl zahájen provoz 

českého zrcadlového serveru umístěného na UK v Praze. Přístup do českého 

„zrcadla,, trval do konce roku 2003. Navíc byly nositeli projektu dodávány CD

ROM s aktualizacemi databáze. Vývoj informačních technologií způsobil, že 

český server ke konci doby řešení projektu již svojí kapacitou nestačil novým 

technologiím na straně producenta. Nakonec byly v polovině roku 2003 

zpřístupněny databáze přímo ze serveru producenta v USA.

Licence byla hrazena z větší části z grantu programu LI, zbylá částka, 

postupně ročně narůstající z 29 % až na 44 %, byla rozdělena mezi zúčastněné 

instituce podle jejich velikosti, počtu pracovníků a uživatelů. Přístup byl 

zajištěn do konce roku 2003, výhodný kurs dolaru umožnil rozšířit licenci 

na část roku 2004. (Knihovna, 2001)

Tím byl pro českou vědu a výzkum zajištěn nezastupitelný informační
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zdroj, zajišťující aktuální informace ze světové vědy. Díky grantu byla tato 

databáze zpřístupněna širokému okruhu akademických a vědeckých 

pracovníků.

Licence k databázi byla nakoupena, nikoli pronajmuta, takže data 

zůstala i po skončení licence vlastnictvím konsorcia. Jak již bylo řečeno, český 

právní systém pojem „konsorcium, v tomto smyslu nezná, proto byly 

dohodnuté instituce zastupovány zájmovým sdružením právnických osob 

CESNET. Účastníci projektu jsou buď zákazníky nebo i členy CESNETu, mají 

v tomto sdružení své vlastní zastoupení a tudíž i kontrolu nad jeho činností. 

(Kadlecová, 2000b)

Konsorcium tvořilo od roku 1999 28 spolunositelů: Knihovna AV ČR, 

většina státních vysokých škol, NK ČR, STK v Praze, velké státní vědecké 

knihovny, sdružení CESNET. Později získaly podepsáním smlouvy přístup 

k databázi i další instituce z řad výzkumných ústavů.

V druhém a třetím roce trvání licence byly testovány možnosti 

rozšíření služeb o propojení na plné texty, což nebylo součástí smlouvy 

s producentem. Nakonec se tyto snahy nepodařilo realizovat. (Knihovna, 2001) 

Také k tomuto projektu probíhala intenzívní školení a prezentace, byly 

vydány uživatelské příručky, vytvořeny webové stránky 

<http://www.lib.cas.cz/www/wos.htm>.

Na projekt Web of Science navázal další, z programu LI hrazený 

projekt zakoupení multilicence na zpřístupnění databáze ISI Journal Citation 

Reports, dále jen JCR. Příjemcem projektu na roky 2001 - 2003 se stala 

Knihovna AV ČR. Jedná se o databázi bibliografických a bibliometrických dat 

k periodikům sloužící k získání přehledu o stavu současného poznání a 

sledování využívání publikovaných výsledků a hodnot informačních zdrojů, 

zjišťování impact faktoru, v neposlední řadě obsahuje kompletní ediční údaje 

zahrnutých periodik. Současná webová verze zahrnuje roky 1998 - 2005.
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Tematicky je databáze rozdělena na JCR Science edition a JCR Sociál Science 

Edition.

Od poloviny roku 2003 byl Web of Science a Journal Citation Report 

sloučen pod jednu bránu Web of Knowledge, pod kterou producent 

zpřístupňuje vlastní i převzaté informační produkty.

Jelikož byl Web of Knowledge označen za téměř nenahraditelný 

informační zdroj pro oblast vědy a výzkumu, začal být v druhé polovině roku 

2004 řešen navazující projekt přihlášený do programu 1N.

Z důvodů snah o zajištění kontinuálního přístupu k databázím bylo 

možné využívat databáze i v období příprav projektu do programu 1N. To bylo 

částečně umožněno ještě z prostředků projektů předchozích, částečně z další 

podpory Ministerstva školství ČR.

Projekt byl přijat až v druhém kole programu, do té doby byli uživatelé 

připojeni do internetové verze v prozatímním režimu. Data jsou z dob řešení 

předchozího projektu dále zálohovaná na původním českém serveru, kde je 

databáze doplňována dávkově a kde je také, pro případ technické závady, trvale 

uložena retrospektiva databází zakoupených z projektů Web of Science a JCR.
v

Nositelem projektu se opět stala Knihovna AV CR. Přístup k tomuto 

klíčovému informačnímu zdroji byl umožněn konsorciu většiny akademických 

institucí v České republice. Konsorcium se s velkým zájmem institucí rozšířilo 

o 39 institucí, takže se jedná o informační zdroj, který má svým zaměřením 

nejširší uplatnění ve vědě a výzkumu. Konsorcium je stále zastupováno 

zájmovým sdružením CESNET. V průběhu řešení projektu se mohou připojit i 

další akademické instituce, v projektu se s nimi počítá jako „s institucemi 

spolupracujícími se členy konsorcia,,.

Nákup licence na pětileté období je z části hrazen z grantu. Finanční 

spoluúčast spolunositelů projektu je tentokrát vypočítána podle podílu 

zobrazených dokumentů v každé instituci, nikoli podle její velikosti.
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Počet současně pracujících uživatelů je stanoven na 60 míst. Přístup je 

umožněn ze všech IP adres institucí, přístup z domácích adres není 

pro uživatele možný.

Podle smluv ISI s některými vydavateli jsou nově bibliografické 

záznamy v databázi propojeny s plnými texty těch periodik, která jsou členy 

konsorcia odebírána v předplatném.

Statistické údaje ukazují, že nejvíce jsou databáze využívány 

na pracovištích AV ČR. Ve statistikách je AV ČR brána jako jeden celek. 

Právě tam bylo s Current Contents pracováno už dříve a v souvislosti s jejich 

využíváním při hodnocení vědeckých pracovníků, je taková statistika 

odůvodnitelná. Statistiky dále ukazují narůstající využití těchto databází 

způsobené větší povědomostí o tomto informačním zdroji mezi pracovníky 

vědy, výzkumu a vzdělávání. Využití databází je rovněž závislé na oboru, 

na který je instituce orientována, ve využívání převažují přírodovědné a 

technické obory, které ve Web of Knowledge mírně převažují. Vysoký podíl 

na využití databáze mají i vysoké školy, především nej větší z nich UK v Praze, 

MU v Brně. Také ty využívají databáze k dokumentaci citačního ohlasu 

vědeckých prací v zahraničí a pochopitelně pro svou vědeckou práci vůbec. 

Statistiky využití jsou obsaženy v přílohách.

6.7.2. Ostatní významné projekty dotované z programů LI a návazně 

z programu 1N

elFL-Direct - Electronic Information for Libraries

Projekt byl schválen v prvním kole programu LI v roce 2000.

V prvním roce programu byla licence hrazena Open Society Institute, OSI 

na základě programu elFL Direct mezi ní a firmou EBSCO Publishing. Další
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platby za celorepublikovou licenci byly uhrazeny z grantu programu LI. Projekt 

trval v letech 2000 - 2003.

Jednalo se o plošnou multilicenci na zpřístupnění plnotextových 

zahraničních databází především z humanitních a společenských věd. 

Do programu bylo v roce 2002 přihlášeno 39 zemí světa. Přístup byl umožněn 

neomezenému počtu institucí, všem typům knihoven, škol a veřejných 

neziskových organizací. V roce 2004 tvořilo české neformální konsorcium 

zapojené prostřednictvím nositele projektu NK ČR do projektu elFL 282 

knihoven a neziskových institucí.

Zpřístupněny byly plné texty asi 7000 zahraničních periodik a další 

typy dokumentů v několika databázích. Dodatečně byla zpřístupněna také 

databáze Medline a na období tří měsíců až jednoho roku bez finančního 

navýšení také databáze ERIC, Agricola, Econlit, GeoRef, Inspec, Psyclnfo, 

CINAHL či SPORTDiscus. Výhodou práce s těmito databázemi je přímé 

propojení na plné texty článků z těch časopisů, jejichž producentem je firma 

EBSCO. (Nová, 2004a)

Zúčastněné knihovny mohly požádat o zasílání databází na CD-ROM 

či DVD-ROM s půlroční aktualizací zdarma. Projekt byl jeho nositelem 

výrazně podporován a propagován. Vznikla webová informační stránka 

<http://eifl.nkp.cz>. elektronická konference pro zúčastněné instituce, 

probíhala školení pro práci s databázemi, byly vydány informační materiály a 

manuály pro vytváření rešerší.

Registrace knihoven probíhá prostřednictvím IP adres. Vysoké školy a 

vědecká pracoviště využívají registraci přes IP adresu serveru, takže přístup 

k databázím je zajištěn z kteréhokoli počítače v instituci.

Během čtyř let trvání projektu se ke konsorciu připojily téměř všechny 

české vysoké školy, Knihovna AV ČR, 16 ústavů AV ČR a jejich knihoven a 

další výzkumné ústavy, lékařské knihovny, veřejné knihovny, knihovny muzeí

85

http://eifl.nkp.cz


a galerií i instituce státní správy.

Ze statistik vyplývá, že nejvíce byly databáze využívány na vysokých 

školách, konkrétně tvořily 49,60 % přístupů v roce 2001 a 65,02 % přístupů 

v roce 2004. Nejvíce rešerší bylo vytvořeno na UK v Praze, MU v Brně a 

Vysoké škole ekonomické v Praze, dále jen VŠE v Praze a to z pochopitelných 

důvodů. Jedná se o vysoké školy s největším počtem studentů u nás. Nakonec i 

oborové zaměření zpřístupňovaných databází předurčuje k jejich využívání 

zejména stejně zaměřené instituce.

Dále byly databáze dobře využívány nespecifikovanou skupinou 

knihoven, mezi něž patřily velké knihovny jako NK ČR, Státní technická 

knihovna, dále jen STK či pobočka Open Society Fund v Praze apod., 30,32 % 

přístupů v roce 2001, 8,52 % v roce 2004.

Vysoký podíl využívání mají dále knihovny A V ČR, s nimiž byly 

do statistik zahrnuty další knihovny výzkumných ústavů. Nejvíce byly databáze 

využívány v Knihovně AV ČR, v Sociologickém ústavu AV ČR a v Ústavu 

mezinárodních vztahů. Dále byly databáze poměrně využívány v některých 

velkých odborných, lékařských či v krajských knihovnách. Naopak nízký podíl 

využívání byl zaznamenán u veřejných knihoven a knihoven muzeí a galerií. 

Přehlednější a úplnější informace jsou obsaženy v přílohách.

Navazující čtyřletý projekt národní licence byl řešen a přijat v prvním 

kole programu 1N. Jeho nositelem je opět NK ČR. Konsorcium již není 

podporováno OSI. Licenční podmínky zůstávají stejné jako v předchozím 

projektu, ale program 1N již neumožňuje grantovou podporu ve stejné šíři jako 

dříve. Z hlediska dříve zúčastněných veřejných knihoven musely být 

do konsorcia vybrány ty instituce, které do něho patřily již dříve a splňují 

podmínky svého zaměření z hlediska vědy a výzkumu.

V tuto chvíli je v konsorciu registrováno 49 institucí, včetně celé A V 

ČR. Databáze jsou dále zpřístupňovány díky dohodě s firmou EBSCO 206
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institucím, 81 z nich jsou veřejné knihovny. Přístupné jsou hlavní databáze 

Academie Search Premier, obsahující 8 052 časopisů a Business Source 

Premier s4  616 časopisy. Kolem 60 % časopisů obsahuje v záznamech 

autorské abstrakty a 60 % autorů souhlasí s uvedením svého e-mailu.

V rámci služby EBSCO jsou konsorciu přístupné služby EBSCOhost 

Web pro humanitní a společenské vědy a EBSCOmed pro obory lékařství.

Po celou dobu trvání projektu jsou zdarma jako bonus zpřístupňovány 

institucím v konsorciu i další databáze, u některých se jedná o zkušební přístup 

na dobu určitou, např. NTIS či Psychology and behavioral science collection.

ProQuest 5000 a PCI Web - Periodical Contents Index

Projekt byl schválen ve druhém kole programu LI jako projekt 

„Zabezpečení vědy a výzkumu v humanitních oborech základními 

informačními zdroji,,. Nositelem projektu se stala UK v Praze.

Jednalo se o celonárodní akademickou licenci na období od podzimu 

2000 do konce roku 2003 plně hrazenou z grantu Ministerstva školství ČR. 

Nakonec bylo zpřístupnění databáze prodlouženo do konce července 2004.

Licence zahrnovala on-line přístup k plnotextové databázi ProQuest 

5000 producenta ProQuest Information & Learning poskytující kolem 5000 

humanitně zaměřených časopisů a dále přístup k archivní bibliografické 

databázi PCI. Pro 6 regionálně rozmístěných institucí byl umožněn přístup 

do PCI Full Text obsahující průběžně skenované plné texty článků z PCI Web. 

Ostatním institucím mohly být poskytovány kopie těchto článků v rámci 

meziknihovní výpůjční služby.

V druhé polovině roku 2001 byly v rámci služby ProQuest 

zpřístupněny konsorciu také oborové databáze Agricola, ERIC a Medline, 

částečně s plnými texty článků a postupně i některé další databáze, 

např.ProQuest Digital Dissertation, bibliografická databáze zahraničních
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disertací. (Vojtášek, 2001)

V rámci projektu získalo 46 institucí, tedy všechny státní vysoké školy, 

krajské knihovny a ústřední odborné knihovny do konce roku 2004 přístup 

do Oxford Reference Online. Jedná se o soubor 136 jazykových slovníků a 

encyklopedií a dále také přístup do bibliografické databáze nakladatelství 

Ulrichsweb. (Možnost, 2004)

Přístup ke službě ProQuest byl umožněn všem typům knihoven, které 

o to projevily zájem. V roce 2004 byly databáze zpřístupňovány 401 

knihovnám (Ústřední, 2000), jednalo se tedy o nejrozsáhlejší konsorcium co 

do počtu zúčastněných knihoven. Třetinu z toho tvořily veřejné knihovny.

Projekt byl opět všestranně podporován a propagován. Byla vytvořena 

webová stránka informující zúčastněné i potencionální instituce 

<http://www.proquest.cz> , obsahující uživatelské příručky pro vyhledávání, 

statistiky využití. Probíhala řada školení pro práci s databázemi a prezentace 

v odborném tisku.

Ze statistik vyplývá, že nejvíce byly databáze využívány opět 

v akademických institucích, kolem 70 % přístupů. Ve statistikách jsou 

dohromady sloučeny všechny vysoké školy a všechny ústavy AV ČR. Je 

zřejmé, že vysoký podíl využívání mají velké vysoké školy a odborné 

knihovny. Naopak veřejné knihovny tvořící třetinu všech zúčastněných institucí 

se na využívání databází podílely jen asi 15 %.

V programu 1N již nebyl navazující projekt ProQuest 5000 přijat. 

Ovšem o potřebě tohoto informačního zdroje svědčí fakt, že bylo vytvořeno 

konsorcium 32 institucí, především vysokých škol, velkých odborných 

knihoven a několika ústavů AV ČR, které tento informační zdroj využívaly již 

dříve. Licenční poplatky jsou plně hrazeny z prostředků těchto institucí, což je 

vzhledem k počtu institucí i celkovému finančnímu objemu dosud nej větší, bez 

státních dotací financované konsorcium.
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OCLC First Search

Konsorciální licence OCLC First Search s přístupem k plným textům 

OCLC Base Package with Full Text probíhala z grantu programu LI v letech 

2000 - 2003. Licence zahrnovala možnost hledání v souborném katalogu 

Online Computer Library Centre, využívání meziknihovních služeb, dodávání 

dokumentů a přístup k plným textům. Dále umožňovala přístup do dalších 12 

databází. Nositelem se stala NK ČR a neformální konsorcium tvořilo 10 

bývalých státních vědeckých knihoven, které spolu již dříve začaly 

spolupracovat na české národní bibliografii. Databáze a informace o přístupu 

knim jsou dostupné na webových stránkách projektu 

<http://www.newfirstsearch.oclc.org>.

Také v programu 1N byl přijat navazující projekt OCLC First Search, 

jehož nositelem je opět NK ČR. Jedná se o přístup do pěti databází systému 

OCLC, z nichž nejvýznamnější je souborný katalog členských knihoven OCLC 

WorldCat. Konsorcium tvoří nadále všechny krajské a velké odborné knihovny, 

STK či Knihovna AV ČR.

Literature Online Fulltext CoIIection

Dalším projektem plně hrazeným z programu LI byla národní 

akademická licence souboru asi 300 000 plných textů literárních děl anglicky 

psané literatury a dále kritik, studií a bibliografických odkazů k několika 

dalším zpřístupňovaným databázím. Producentem databáze je společnost 

Chadwyck - Healey. Projekt byl schválen ve třetím kole programu a databáze 

byly v létě roku 2001 zpřístupněny všem vysokým školám a pracovištím AV 

ČR. Licence trvala do konce roku 2003. K zajištění informací o tomto projektu 

byla vytvořena webová stránka <http://www.literatureonline.cz>.

Nositelem pokračující akademické licence na přístup k Literature
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Online hrazené z navazujícího programu 1N se stala opět MU v Brně. Databáze 

je zpřístupněna AV ČR a dalším akademickým institucím.

KnowEurope

Jedná se o integrovaný zdroj obsahující množství informací o Evropské 

unii, její legislativě a institucích. Dostupné jsou průběžné zprávy, adresáře, 

studie. Projekt byl kladně posouzen v druhém kole projektu LI a systém byl 

zpřístupněn na podzim roku 2000. Státem plně hrazená licence trvala do konce 

roku 2003. Adresa webové stránky je <http://www.knoweurope.cz>.

V konsorciu byly zahrnuty tyto instituce: AV ČR, UK v Praze, MU 

v Brně, VŠE v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, dále jen ZU v Plzni a 

Univerzita Palackého v Olomouci, dále jen UP v Olomouci.

V roce 2002 byla tato služba dostupná také formou národní licence 

jako projekt řešený NK ČR v rámci programu VISK8 - „Informační zdroje,, 

všem veřejným institucím, především veřejným knihovnám, orgánům státní 

správy a vysokým školám, které o to projevily zájem, takže licenční poplatky 

byly plně hrazeny z dotací Ministerstva kultury ČR. Kvůli omezení finančních 

prostředků v roce 2003 bylo od projektu národní licence upuštěno.

CrossFireReaction

Již zmíněné konsorcium na zpřístupňování chemické databáze 

organické chemie mohlo být díky programu LI rozšířeno o další účastníky a 

pokračovat v projektu pod názvem „Zajištění pokračování zpřístupňování a 

rozšíření možností chemického strukturního a reakčního databázového systému 

CrossFire,,. Zpřístupňovalo databáze CrossFireReaction, CrossFire Gmelin, 

databáze z ekologie a farmacie, modul EcoPharm. Nositelem projektu na roky 

2000 - 2003 byla opět VŠCHT v Praze a počet členů konsorcia nebyl omezen. 

Členy konsorcia byly většinou přírodovědné a chemické fakulty českých
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vysokých škol a několik ústavů AV ČR. Licenční poplatek byl hrazen z grantu 

a poplatků zahrnutých institucí v poměru 1:1.

Cílem pokračujícího projektu VŠCHT na roky 2004 - 2008 je 

zpřístupnění základních elektronických informačních zdrojů oboru chemie, 

tedy systémů CrossFireReaction, CrossFireGmelin a Chemical Abstracts. 

Členové konsorcia se nemění.

Biological Abstracts a Zoological Abstracts

Jedná se o konsorciální nákup licence pro přístup k biologickým 

bibliografickým databázím firmy BIOSIS. Nositelem grantu se stala UP 

v Olomouci. Původní neformální konsorcium tvořilo 12 institucí: 4 ústavy AV 

ČR a vysoké školy. V posledním roce trvání licence programu LI se připojily 

ještě další instituce. Provoz databází začal na podzim roku 2000 na ERL 

serveru společnosti Aip Praha. Díky technologii SilverLinker společnosti 

Silverplatter mohly instituce využívat služeb přístupu do plných textů těch 

časopisů, které měly instituce předplacené v elektronické nebo tištěné verzi. 

Díky projektu Virtuální polytechnické knihovny, VPK a zpřístupnění plných 

textů dvou významných nakladatelství s nimi byly záznamy provázány a 

zpřístupňovány. Přístup je umožněn přes <http://www.erl.aip.cz>.

Databáze jsou totožnému konsorciu zpřístupňovány i nadále 

v navazujícím projektu programu 1N.

Ei Compendex, Inspec, Metadex, Iconda

Nositelem grantu se stalo ČVUT. Cílem projektu bylo zajištění on-line 

přístupu do základních dokumentografických databází pro technické obory. 

Účelové sdružení tvořilo 6 technicky zaměřených univerzit. Licence na přístup 

do databází byla plně hrazena z grantu. Všichni účastníci dále uzavřeli 

individuální smlouvy s firmou Dialog na využívání dodatečných služeb. Přístup
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je umožněn na <http://dialog.cvut.cz>.

Také v současné době jsou databáze z projektu „Elektronické 

informační zdroje pro technické obory,, díky programu 1N dále 

zpřístupňovány.

MathSci

Ještě před zahájením programu LI byla z prostředků nositele licence 

UK v Praze zakoupena jednodušší verze této matematické databáze a licence 

pro 4 současně pracující uživatele. Z grantu programu LI Ministerstva školství 

ČR byl zakoupen nový server, licence byla rozšířena na 8 uživatelů a 

dokoupena retrospektiva databáze. Konsorcium vzniklo podle paragrafu 829 

Občanského zákoníku jako sdružení právnických osob. Jednalo se o 4 

technicky zaměřené univerzity a Matematický ústav AV ČR. Databáze 

MathSci produkovaná Americkou matematickou společností a distribuovaná 

firmou SilverPlatter byla na CD-ROM zpřístupňována na ERL serveru z adresy 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/erl.

Jelikož v programu 1N nebyl navazující projekt MathSci přijat, jsou 

v současnosti licenční poplatky hrazeny plně z rozpočtů institucí konsorcia.

Acta Sanctorum

Nositelem grantu na roky 2000-2003 se stal Ústav pro klasická studia 

AV ČR. Jedná se o licenci k plnotextové databázi pro studium společnosti a 

kultury raněkřesťanské a středověké Evropy zpřístupňované online. Navíc jsou 

institucím dodávány také CD-ROM s aktualizací. Konsorcium tvořilo šest 

akademických pracovišť a nákup licence byl plně hrazen z grantu.

V navazujícím projektu programu 1N byl počet databází pro humanitní 

vědy zvýšen na 29 a konsorcium se rozrostlo na většinu českých vysokých 

škol.
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Za zmínku stojí několik projektů, jejichž cílem sice bylo získání 

přístupu k elektronickým zdrojům, ale zároveň také vytvoření portálů 

pro přístup k zakoupeným zdrojům a zajištění lepší informovanosti akademické 

sféry.

6.7.3. Projekt VPK

Koncem roku 1999 předložila STK v Praze spolu s osmi spolunositeli 

z oblasti vědy a výzkumu projekt „Multifunkční centrum Virtuální 

polytechnické knihovny jako zdroj informací pro oblast technických a 

aplikovaných přírodních věd,,. Tento čtyřletý projekt byl financován v rámci 

programu LI. Původní konsorcium tvořilo šest technicky zaměřených vysokých 

škol a dvě bývalé státní vědecké knihovny. Databáze byly zprostředkovány 

firmou SUWECO CZ.

Hlavním cílem bylo vytvoření dobrých podmínek pro ekonomické, 

uživatelsky účelné a koordinované získávání a zpřístupňování informačních 

zdrojů pro vědu a výzkum v podobě periodik v tištěné i elektronické formě.

S využitím meziknihovních služeb měl být uživatelům zajištěn přístup k plným 

textům periodik právě v prostředí a technologii Virtuální polytechnické 

knihovny, VPK. (Kolářová, 2001)

Základem kooperačního systému VPK bylo vytvoření multifunkčního 

centra informačních služeb umístěného v STK Praha. Právě zkušenosti 

z předešlého projekt INVIK STK - Integrovaná virtuální knihovna tvořily 

východisko a inspiraci pro vymezení cílů VPK.

Dále se začal koordinovaně vytvářet fond a souborný katalog odborně 

specializované časopisecké literatury a byl doplňován o elektronické texty. 

Nakonec bylo nutné zajisti do všech zúčastněných institucí potřebnou 

technikou a technologie pro poskytování tohoto druhu služeb. Konsorcium
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funguje jako otevřené s možností připojení dalších účastníků. Jedná se o volné, 

neformální sdružení bez právní subjektivity, za které navenek vystupuje STK 

v Praze. (Švastová, 2002)

Vzhledem k nedostatečnému pokrytí odbornou časopiseckou 

literaturou v některých oblastech bylo jedním z hlavních úkolů projektu rozšířit 

nabídku plných textů formou zpřístupnění jejich elektronických verzí. Nakonec 

byla v programu LI zakoupena licence pro přístup k plným textům 

nakladatelství Elsevier Science, Springer a American Chemical Society - ACS.

V programu 1N byl přijat navazující projekt „Primární elektronické 

informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd 

pro vědu a výzkum,,. Jeho nositelem se stala opět STK. Jedná se o přístup k již 

dříve nakupovaným službám ScienceDirect vydavatelství Elsevier, 

Interscience, plným textům vydavatelství Wiley a časopisům nakladatelství 

Springer - Verlag, Birkháuser, Physica, Steinkopff a Urban & Vogel Mediem 

& Medizin. Nově je vytvořeno konsorcium k přístupu k plným textům časopisů 

vydavatelství Kluwer Academie Publishers. Přístup zajišťuje firma SUWECO 

CZ. Konsorcium dnes tvoří 65 účastníků akademických institucí včetně 

Knihovny AV ČR a ústavů AV ČR. U některých nakladatelství se licenční 

podmínky v podstatě nezměnily (Wiley), nejčastěji jsou licenční poplatky 

založeny na odebírání tištěného předplatného časopisů a následného 

zpřístupnění elektronických verzí. Všechny smlouvy dovolují rozšíření počtu 

účastníků beze změny podmínek. Prostřednictvím VPK lze dodávat plné texty i 

nečlenům konsorcia.

Science Direct: polytematickou, částečně plnotextovou databázi 

zpřístupňuje nakladatelství Elsevier Science. Zakoupená licence umožňuje 

křížové zpřístupnění elektronické verze všech těch časopisů, které již někdo 

ze členů konsorcia odebírá v tištěné formě, původně se jednalo o 393 titulů. 

Takový přístup k časopisům je omezen jen pro spolunositele projektu.
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V době jednání o podobě licenční smlouvy se začalo, z podnětu firmy 

Suweco CZ formovat další otevřené konsorcium 27 akademických knihoven, 

21 z nich byly ústavy A V ČR, několik knihoven bylo slovenských. Firma 

SUWECO CZ začalo toto konsorcium i administrativně spravovat. 

Vyjednávání byla nakonec vedena za obě konsorcia dohromady, protože 

možnost přístupu k plným textům nakladatele Elsevier odebíraných členy 

druhého konsorcia byla výhodnější.

Roční poplatek, odvozený od celkové sumy za odebírané tištěné 

časopisy a přibližného počtu potencionálních uživatelů byl z větší části hrazen 

z grantu konsorcia VPK. Přístup k časopisům byl zahájen v polovině roku 

2000. Licence umožňovala i omezené využívání časopisů pro meziknihovní 

výpůjční službu a omezený přístup a stahování plných textů titulů 

nakladatelství nepředplacených členy konsorcia, tzv. transaction allowance.

V roce 2001 umožnilo vydavatelství Elsevier kvůli počátečním 

závadám přístup všem členům obou konsorcií do všech titulů Science Direct, 

tedy i do titulů nepředplacených. (Svoboda, 2002)

Celý projekt je dnes částečně financován z programu IN. AV ČR je 

v projektu přihlášena jako jeden celek a je jí zpřístupňována Kolekce 5 a ostatní 

předplácené tituly. Kolekce 5 zahrnuje 288 časopisů z oborů přírodních věd, 

techniky a medicíny. Na výběru titulů se podílely samotné ústavy AV ČR. 

Členové konsorcia jsou povinni udržet předplatné do roku 2008.

Databáze jsou přístupné na <http://www.sciencedirect.com>.

Springer-LINK: v tomto případě se jednalo o plošnou národní licenci 

pro neziskové organizace z oblasti vědy a výzkumu. Počet účastníků nebyl 

omezen. Služba LINK zpřístupňuje na 450 plných textů časopisů nakladatelství 

Springer, především z oblasti přírodních věd, technických oborů a medicíny. 

Jednorázová platba za roční celorepublikovou licenci byla plně hrazena 

z grantu. Členové konsorcia uzavíraly nejprve individuální smlouvy se Springer
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- Verlag, ty pak byly centrálně zastřešeny smlouvou mezi STK a nakladatelem. 

Přístup byl zahájen na podzim roku 2000.

Přístup na základě IP adres je zcela nekomplikovaný. Uživatel si buď 

vyhledá nebo z nabídky vybere obor svého zájmu. Po té se mu otevře nabídka 

titulů daného oboru s ikonkami, které zobrazují jaké služby může uživatel 

využít, jaké jsou licencí předplacené. (Svoboda, 2002)

V projektu programu 1N je konsorciu Springer umožněn přístup 

do 509 plnotextových časopisů. Retrospektiva sahá do roku 1996. Konsorcia se 

mohou účastnit ty knihovny, které byly přítomny i v minulém projektu.

V současné době mají na základě stávajících předplatných AV ČR přístup 

všechny ústavy AV ČR. Předplatné je rozděleno na konsorciální poplatek, 90 % 

ceny a poplatek za tištěnou verzi, 25 % ceny. Tištěnou verzi není nutné 

odebírat. Přístup je umožněn přes <http://!ink.springer.de>.

American Chemical Society - ACS: po zdlouhavých jednáních a 

postupném rozšiřování služeb ACS byla z prostředků grantu programu LI 

zakoupena plošná licence pro vstup do elektronické verze Web Edition 

v rozsahu dvaceti šesti titulů se čtyřletou retrospektivou a odebírání tištěných 

verzí časopisů ACS. Pochopitelně nej využívanější byly tyto databáze 

na VŠCHT. V licenčních podmínkách byla stanovena nutnost zakoupení tří tzv. 

Full Package a předplacení tištěných verzí časopisů v určité výši, které budou 

využívány v rámci služeb VPK. (Kolářová, 2001) Tím měly možnost získat 

potřebné tituly i další zájemci, Univerzita Pardubice, VUT Brno. V roce 2002 

bylo konsorcium ACS rozšířeno na osm členů, o rok později již na 43 členů.

V programu 1N byl nově přijat projekt konsorcia Kluwer. To tvoří 35 

institucí, včetně Knihovny AV ČR a některých ústavů AV ČR. Podmínkou 

přístupu do plných textů titulů nakladatelství Kluwer je nutnost zachování 

předplatných tištěných časopisů. Navíc předplatné musí být objednáno u firmy 

SUWECO CZ. Polytematická databáze KluwerOnline je částečně plnotextová,
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obsahuje 703 titulů s plnými texty s retrospektivou od roku 1997. V databázi se 

nacházejí i některé české odborné časopisy.

6.7.4. Projekt MEDVIK a MedGate

V projektu Medicínské virtuální knihovny - MEDVIK financované 

z programu LI se spojily Národní lékařská knihovna, NLK jako hlavní řešitel 

projektu, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Institut klinické 

a experimentální medicíny a Ústav hematologie a krevní transfúze. Cílem 

projektu bylo kooperativní vybudování virtuální knihovny pro síťové sdílení 

informačních zdrojů vědy a výzkumu a poskytování přístupu k těmto zdrojům 

prostřednictvím portálu.

K tomu mělo přispět rozšíření spektra dostupných bibliografických 

medicínských informačních zdrojů o CD-ROM databáze a dále pak získání 

přístupu do databázového centra s multioborovým záběrem STK - International 

do sekcí HEALTH obsahující 37 databází a MEDICINE obsahující 30 databází. 

K získávání plných textů z unikátních oborových periodik bylo využito 

něměcké služby dodávání dokumetů JASON.

Z prostředků grantu byly pro členy konsorcia hrazeny jednotlivé 

rešerše z databázového centra.

V roce 2001 byl implementován aplikační software pro virtuální 

knihovnu, byla vybudována centrální databáze MEDVIK. Testovací přístup 

měl začít v roce 2003, ovšem z technických důvodů to nebylo možné.

V programu 1N byl schválen pokračující projekt MedGate, informační 

brána pro výzkum a vývoj v medicíně. Cílem projektu je integrovat medicínské 

informační zdroje a zajistit platformu pro jejich efektivní využívání. Portál 

bude dále sloužit jako oborová informační brána. Nositelem projektu se stala 

NLK.
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6.7.5. Portál STM

Dalším významným projektem, jehož cílem nebylo jen elektronické 

informace zpřístupňovat, ale zároveň je pro uživatele přehledně integrovat byl 

projekt vybudování Portálu STM - Science, Technology, Medicine. Nositelem 

projektu se stala STK v Praze. Svou podstatou navázal na projekt VPK. 

Konsorcium tvořilo STK a dalších 12 členů. Cílem bylo nejen zajistit on-line 

přístup do plných textů časopisů nakladatelství Academic Press a Wiley 

pro konsorcium akademických institucí, ale také vytvořit místo, ze kterého by 

byl pomocí technologie Metalib/SFX z jednoho místa - navigačního portálu 

usnadněn přístup k síťovým informačním zdrojům, především elektronickým. 

Cílem je tedy především účelné propojování přístupů ke zdrojům způsobem, 

který umožní uživateli dostat se od jednoho nalezeného zdroje k řetězci dalších.

Zahrnuté zdroje jsou jak české, tak zahraniční volně dostupné i 

licencované. V průběhu programu LI zahrnoval tento katalog všechny zdroje 

zakoupené z tohoto programu s přístupem až na úrovni jednotlivých titulů 

časopisů a také informace o licenci samotné. Portál má dále řadu doplňkových 

funkcí a je přístupný na <http://www.portalstm.cz>.

Vedle úvodní stránky, která shrnuje odkazy pro oblasti STM, jsou 

pro vyhledávání a zpřístupňování použity 3 základní složky (Česko, 2005):

• JIB - Jednotná informační brána, využívající metavyhledavač MetaLib 

obsahuje databázi poskytovatelů on-line zdrojů a knihoven a umožňuje jejich 

souběžné prohledávání až na úroveň bibliografického záznamu v katalozích 

knihoven nebo přímo v databázích plných textů i jejich poskytovatelů

• TB - Terciární databáze obsahuje soupis všech nakoupených licencí a 

jejich poskytovatelů v rámci programu LI, později 1N a dále pak seznam 

dalších on-line zdrojů z oblasti STM dostupných v České republice. Obsahuje

98

http://www.portalstm.cz


doplňkové údaje o licencích i o samotných informačních zdrojích

• server SFX je společně s odkazovou databází dodáván firmou ExLibris. 

Po vyhledání elektronických informačních zdrojů v JIB nebo TB je 

k nalezenému elektronickému zdroji nabídnuto několik služeb, jako 

zpřístupnění textu, abstraktu, vyhledání, nákup, elektronická kopie atd. 

Do databáze SFX jsou průběžně doplňovány další zdroje.

Kromě toho zahrnoval projekt také nákup licence k plným textům 

nakladatelství Wiley & Sons, jejichž zpřístupňování pokračuje i v současné 

době s přispěním dotací programu 1N. Konsorcium tvoří 40 institucí, mezi nimi 

Knihovna AV ČR a 12 ústavů A V ČR. Jedná se o přístup do 161 plnotextových 

časopisů z celkového počtu 535 časopisů s retrospektivou od roku 1997. 

Členové konsorcia jsou povinni zachovat předplatné tištěných časopisů nebo 

platit konsorciální poplatek. Dále je umožněno objednat tištěnou verzi 

jakéhokoli konsorciálního časopisu za 10 % katalogové ceny. Členové 

konsorcia platí Content fee, e-fee je hrazen STK z prostředků grantu.

6.8. Významné projekty financované nově z programu 1N

Již v průběhu příprav projektů v programu LI byla identifikována 

většina důležitých polytematických informačních zdrojů. Během řešení těchto 

projektů se ukázal jejich význam a proto byly přijaty i v programu navazujícím.

U projektů zajišťujících přístup k oborově specializovaným databázím 

pokračují v současnosti jen některé. Ostatní nebyly k přijetí doporučeny, často 

z důvodů formálních chyb. V programu 1N bylo přijato i několik zcela nových 

projektů. Jedná se o projekty menší, konsorcium je často tvořeno jen několika 

institucemi v republice. Mezi takové projekty patří:

Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně: nositelem 

projektu se stala UK v Praze. Jedná se o zpřístupnění medicínských databází
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eFacts, Evidence Based Medicine Reviews, Lippincott, Williams and Wilkins 

Clinical Choice Collection, Impact Choice Collection a OVID Medline. 

Konsorcium dále tvoří MU v Brně a UP v Olomouci.

Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným 

informačním zdrojům: nositelem projektu je UK v Praze. K již dříve 

zpřístupňovaným geograficky zaměřeným databázím GeoBase a GeoRef 

přibyly dále Environment Base, Environment Sciences and Pollution 

Management Database a webová služba pro oblast přírodních věd Knovel. 

Z AV ČR se konsorcia účastní dva ústavy.

Licence na zpřístupnění databází technických oborů: nositelem se 

stala MU v Brně. Jedná se o plné texty vědeckých časopisů a konferenčních 

sborníků odborných společností Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, IEEE a Association for Computing Machinery, ACM. Přístup byl 

zakoupen do těchto zdrojů: IEEE Computer Society - Digital Library, ACM - 

Digital Library, Lecture Note in Computer Science, (LNCS) z oblasti Computer 

science a umělé inteligence. Konsorcium je tvořeno většinou technicky 

zaměřených akademických institucí.

Informační zdroje pro oblast fyziky plazmatu, plazmatických 

technologií a jimi připravovaných materiálů: nositelem grantu je Univerzita 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jedná se o přístup do plných textů pěti 

elektronických časopisů zpřístupňovaných technicky zaměřeným vysokým 

školám a vědeckým pracovištím.

Licence na on-line přístup do periodik z oblasti biologických a 

lékařských věd: nositelem projektu je Fyziologický ústav AV ČR. 

Zpřístupňováno je 13 titulů vydavatelství Nature Publishing Group, 4 tituly 

vydavatelství Cell Press, 7 řad časopisů American Journal of Physiology a 

časopis Science. Konsorcium tvoří většina fakult vysokých škol a 

akademických institucí se zaměřením na přírodní vědy a lékařství.
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6.9. Některá doporučení Asociace knihoven vysokých škol

V průběhu řešení projektů programu LI bylo Asociací knihoven 

vysokých škol, AKVŠ, formulováno stanovisko k otázkám strategie 

zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a 

vývoje vycházející z dosavadních zkušeností s konsorciálními projekty.

Hlavní charakteristiky konsorcií je možné formulovat ve dvou 

aspektech. Konsorcium je určitá forma sdružování finančních prostředků a 

lidských kapacit nutných k získání a udržování přístupových práv k danému 

informačnímu zdroji. Jeho podmínkou je seriózní a prokazatelná potřeba 

informačního zdroje pro instituci vycházející z konkrétního zájmu o vědní 

obor.

Podle AKVŠ by měla být jednoznačně preferována konsorciální forma 

zpřístupňování informačních zdrojů, pokud tomu nebrání vážné důvody.

Konsorciální forma spolupráce předpokládá u akademických institucí 

určitou míru vzájemné solidarity. Větší instituce věnující se oborům v širším 

rozsahu, s větším rozpočtem přispívají, ale i využívají informační zdroj více 

než malé akademické ústavy s několika pracovníky. Statistiky o rozsahu 

využívání databází mohou pomoci při dalších jednáních o rozložení plateb 

mezi jednotlivými členy a tím přispět k optimálnímu poměru mezi vkladem a 

jeho využitím.

Důležitým bodem konsorciální spolupráce je otázka, zda by se měly 

členové konsorcia finančně podílet na platbách nebo by měly být plně hrazeny 

z prostředků vládních programů. Finanční participace pochopitelně ukazuje 

na skutečný zájem o daný informační zdroj a vede většinou k větší ekonomické 

efektivitě vyjednaného způsobu zpřístupňování. U rozsáhlých vědeckých 

databází je jejich cena často tak vysoká, že i nízká procentuální finanční 

participace je nad možnosti menších institucí. Jedná se o částky, které jsou
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nakonec pro celkovou finanční bilanci konsorcia prakticky bezvýznamné.

Je tedy navrhováno, aby nej významnější multioborové a oborové 

bibliografické zdroje v jejich základních verzích byly financovány bez přispění 

členů konsorcia a rozšířené verze byly naopak financovány z jejich zdrojů. 

Otázky finanční participace se pochopitelně liší případ od případu, ale 

u programů účelové podpory by měla být vytvořena jasná koncepce a strategie 

financování, která by byla známa již v průběhu příprav programu.

Ve světě je většinou přijímán názor, že nákladné informační zdroje 

sloužící vědě a výzkumu by měly být, alespoň částečně dotovány ze státem 

vyhlašovaných podpůrných programů.

V otázkách financování elektronických informačních zdrojů se 

objevují různé možnosti, které je třeba zvážit. Jedním z nich je návrh, aby např. 

vysoké školy dostávaly určitou podporu pro získání přístupu k informačním 

zdrojům a záleželo by pouze na nich, do jakého informačního zdroje by 

investovaly. Podpora by mohla být odvozována podle počtu výzkumných 

pracovníků či doktorandů nebo počtu jejich publikací. Návrhem je také 

konkretizovaná podpora, která by byla určena přímo na některou část práce 

s informačními zdroji, např. získávání dokumentů prostřednictvím 

elektronického dodávání dokumentů.

Pro zajištění co nej většího efektivního využívání zakoupených 

informačních zdrojů pro vědu a výzkum je nutná dobrá vzájemná 

informovanost i podpora státu. Dále je nezbytná systematická příprava 

uživatelů a lepší hodnocení využívání a přínosu těchto zdrojů.

Při jednáních s monopolním producentem o nákupu licence 

ke konkrétnímu informačnímu zdroji, který nelze jiným zdrojem nahradit, 

rozhodují kromě financí skutečné potřeby pracovníků. V těchto případech jsou 

doporučována jednání přímo s producentem, nikoli se zprostředkovatelem. 

Velcí producenti už dnes dávají při vyjednávání licenčních podmínek přednost
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přímému kontaktu s institucemi, protože tím sami získávají cenné informace 

pro svůj další rozvoj. Využití zprostředkovatelů je třeba zvážit, jejich role by 

měla být převážně administrativního či technického rázu.

Jako velmi výhodné se jeví konsorciální sdílení předplatného založené 

na sdružení odběrů jednotlivých institucí. Tím mají všichni členové přístup 

do elektronických verzí všech titulů odebíraných členy konsorcia.

Informační zdroje zpřístupňované v národní licenci, přístupné 

pro akademické či veřejné instituce, většinou neomezenému počtu současně 

pracujících uživatelů, bez finanční spoluúčasti institucí by měly být pečlivě 

vybírány a hodnoceny podle skutečných potřeb daného informačního zdroje a 

dobrého odhadu možností jeho využívání v neziskovém sektoru daného 

regionu. Koncepce národních licencí zpřístupnění elektronických zdrojů 

pro výzkum a vývoj nemusí být vždy efektivní, snaha o pokrytí širokého 

oborového spektra může vést ke kompromisům v oblasti kvality. Je spíše 

preferováno dojednávání licencí pro definovaný počet institucí s jasným 

zájmem o daný informační zdroj.

U sekundárních bází dat se objevuje skutečnost, že některé z nich jsou 

zpřístupňovány několika konkurenčními databázovými systémy najednou. 

Rozdíl v práci s těmito databázemi může být v jednotlivých systémech značný. 

Je nutné věnovat zvýšenou pozornost tzv. „packages,, - balíčkům produktů - 

souborům sekundárních informačních zdrojů. Velmi často se jedná o jeden 

významný informační zdroj, se kterým je prodáváno i několik zdrojů méně 

významných, často samostatně neprodejných.

Je dále nutné vnímat současný trend, kdy jsou menší producenti 

pohlcováni většími. Ti pak vytvářejí velké soubory informací a postupně 

propojují záznamy sekundárních databází s plnými texty. V takové situaci je 

dobré se v rychlém vývoji orientovat a přizpůsobovat mu svou strategii.

Instituce by měly dobře zvažovat, zda je pro ně výhodnější zakoupit
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přístup pro neomezený počet současně pracujících uživatelů nebo stanovit 

jejich pevně daný počet. Počet současně pracujících míst je pro výslednou cenu 

licence velmi důležitý. U některých informačních zdrojů je jeden nebo několik 

současně pracujících uživatelů naprosto dostačující. Podle statistik využití je 

pak možné jejich počet zvyšovat.

Současná dobrá kvalita síťového přístupu prostřednictvím české 

akademické sítě umožňuje a této formě je také dávána přednost, aby v licencích 

zakoupené elektronické zdroje byly zpřístupňovány přímo ze serveru jejich 

producenta či zprostředkovatele. Tím odpadají potíže a náklady na udržování 

lokálního přístupu.

Také personální otázka by neměla být zanedbávána. Celá problematika 

zpřístupňování elektronických informačních zdrojů přináší velké nároky 

na organizační, administrativní, právní a manažerské schopnosti pracovníků. 

Vyžaduje praktické zkušenosti z technických oblastí. Tyto činnosti by měly být 

zajišťovány k tomu určenými pracovníky a ve mzdových prostředcích by na to 

mělo být pamatováno.

Dále by neměly být opomenuty další činnosti, které umožňují 

informační zabezpečení vědy a výzkumu. Jedná se o poskytování navazujících 

služeb jako je získávání plných textů, vytváření technologických a celkově 

dobrých předpokladů pro efektivní využívání nakoupených zdrojů. Nakonec je 

pro efektivní využívání zakoupených informačních zdrojů důležitá odborná 

podpora velkých knihoven ve formě seminářů a konzultací a ze strany 

knihoven pochopitelně propagace, systematická příprava uživatelů i schopnost 

hodnocení využívání.

6.10. Ostatní konsorciální projekty

Kromě projektů, kdy jsou licenční poplatky pro konsorcium
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financované do jisté míry státem, se připravují a rozvíjejí i další konsorciální 

aktivity zpřístupňování elektronických zdrojů pro vědu a výzkum.

Jsou to zejména ty projekty, které byly dotovány v podpůrných 

vládních programech již dříve a nyní jsou licenční poplatky hrazeny plně 

z prostředků konsorcia. To je např. již zmíněné konsorcium ke zpřístupnění 

služby ProQuest 5000 nebo konsorcium k databázím MathSci. Některá 

konsorcia dokonce vznikla a jsou financována zcela samostatně, nezávisle 

na státních programech, např. Konsorcium pro přístup k přírodovědným titulům 

do vybraných kolekcí nakladatelství Blackwell, které zprostředkovává firma 

SUWECO CZ.

6.10.1. Projekt JSTOR

Zajímavým případem konsorcia, které existuje bez finanční podpory 

státu, ale s finanční přispěním zahraničních subjektů, v tomto případě nadace je 

projekt JSTOR - Journal Storage. Jedná se o mezinárodní nevýdělečné 

konsorcium zaměřené na digitalizaci a zpřístupňování vybraných amerických 

vědeckých časopisů. Mezi obory je zastoupena botanika, ekonomie, 

matematika, finance, historie, filosofie, politologie nebo sociologie.

Od poloviny roku 2000 je součástí tohoto konsorcia také Knihovna AV 

ČR, která je garantem tohoto projektu pro celou AV ČR, dále UP v Olomouci a 

Slezská univerzita v Opavě. Přístupu do JSTOR využívá již 15 ústavů AV ČR.

S podporou Mellonovy nadace provozuje tento archiv univerzita 

v Michiganu od roku 1994. V současné době obsahuje digitální archiv kolem 

250 titulů rozdělených v osmi oborových řadách. Celá AV ČR má přístup 

do těchto vybraných kolekcí: Arts & Sciences I a II (117 a 122 titulů), Ecology

& Botany (29 titulů), Business (46 titulů), General Science (7 titulů). Dále jsou 

v JSTOR přístupné řady Language & Literature (57 titulů), Mathematics &
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Statistics (30 titulů), Music (32 titulů). Oborové řady jsou neustále 

aktualizovány, připravují se řady Arts & Sciences III,IV a Complement. 

Retrospektiva časopisů sahá často k počátečnímu datu vycházení časopisu a 

končí podle dohody s vydavateli většinou jeden až pět let od současnosti tak, 

aby nebyly omezovány aktuálně vycházející časopisy.

Výše konsorciálního poplatku je odvozena od velikosti instituce, počtu 

kupovaných českých i zahraničních časopisů. Původně byla až do roku 2004 

dotována ze tří čtvrtin Mellonovou nadací. V současné době je přístup hrazen 

z prostředků Knihovny AV ČR, v budoucnu se předpokládá určitá finanční 

spoluúčast ústavů AV ČR. Databáze jsou zpřístupněny z webové stránky 

<http ://ww w. i sor. org>.

6.11. Elektronické informační zdroje a konsorcia v knihovnách AV ČR

Z předchozích kapitol je patrné, že systém účelového financování 

pomocí vládních programů je již velmi využívanou formou získávání 

finančních prostředků pro vědu a výzkum i v AV ČR.

Fondy KNAV nejsou úzce profilovány k žádnému vědnímu oboru, 

protože na rozdíl od knihoven ústavů AV ČR neslouží konkrétně zaměřené 

vědecké komunitě, ale spíše všem vědcům, pedagogům, studentům a ostatním 

uživatelům. Proto obsahují základní díla a příručkovou literaturu většiny oborů, 

nikoli však specializovaně. Svým způsobem tyto fondy doplňují fondy všech
v

ústavních knihoven AV CR.

Stejně tak jsou vybírány a nakupovány elektronické zdroje. Oborově se 

jedná buď o díla polytematická a to zaměřená jak na humanitní a společenské 

vědy (EBSCO, ProQuest) či přírodní vědy (ScienceDirect, Springer) nebo úzce 

specializovaná např. na biologii, chemii, knihovnictví a informační vědu.
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Knihovna AV ČR je nejen nositelem jednoho z nejvýznamnějších 

projektů Web of Science a JCR, aleje také členem mnoha konsorcií a dále také 

sama nakupuje některé elektronické zdroje. Díky tomu zpřístupňuje nyní velmi 

bohatý výběr zdrojů pro vědu a výzkum i některých doplňkových informačních 

zdrojů. Tyto zdroje slouží často nejen uživatelům KNAV, ale i všem 

pracovníkům ústavů AV ČR.

Ve většině projektů, které jsou určeny celé AV ČR vystupuje tedy 

Knihovna AV ČR za všechny akademické ústavy. Tím je zjednodušeno 

administrativní spravování konsorcií i vyjednávání licenčních smluv. Statistiky 

jsou potom vytvářeny za celou AV ČR, nikoli za jednotlivé ústavy. Proto není 

možné hodnotit využívání konkrétních elektronických zdrojů porovnáváním 

různých ústavů AV ČR u oborově zaměřených zdrojů by to ani nebylo účelné.

V současné době zpřístupňuje KNAV svým uživatelům a pracovníkům 

tyto online databáze :

• Web of Knowledge, Journal Citation Report - (celá AV ČR)

• EBSCO - (celá AV ČR)

• JSTOR - (několik ústavů A V ČR)

• ProQuest - (několik ústavů AV ČR)

• OCLC FirstSearch

• SpringerLink (Springer + Kluwer) -

• ScienceDirect

• InterScience (Wiley)

• ACS Publications -  American Chemistry Society

• RSC -  Royal Society of Chemistry

• Biological Abstracts, Zoological Abstracts - (celá AV ČR)

• Ulrich’s Periodical Directory - (celá AV ČR)

• Literature Online - (celá AV ČR)
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• Oxford Reference Online - (celá AV ČR)

• BioMed Central - (celá AV ČR)

• Knovel

• databáze pro oblast knihovnictví a informační vědy LISA, LLIS, ELIS-

(celá AV ČR), ISTA (KNAV)

Kromě toho jsou celé A V ČR zkušebně přístupné další databáze, 

o jejichž nákupu se může jednat. Sami producenti těchto produktů již většinou 

akademickým institucím nabízejí vytvoření určité formy konsorcií, mají 

připraveny několik verzí a cenových modelů. V současné době jsou v celé AV 

ČR zkušebně přístupné např.

• Oxford University Press -  kolem 180 časopisů s plnými texty 

nakladatelství Oxford University Press s retrospektivou od roku 1996. Časopisy 

jsou zaměřené na humanitní a společenské vědy, právo, matematiku, fyziku, 

lékařství, life sciences

• Scopus -  bibliografická a citační databáze s abstrakty od Elsevier 

Science, excerpující kolem 14 tisíc odborných periodik, 180 tisíc webových 

stránek a 4 patentové databáze. Více než polovina excerpovaných zdrojů je 

evropské provenience, 75 titulů pochází z České republiky, 28 titulů 

ze Slovenské republiky. Databáze je denně aktualizovaná

• Databáze UNESCO EOLSS -  Encyclopedia of life support systém

6.11.1. Elektronické zdroje a konsorcia v knihovnách ústavů AV ČR

Odlišná situace od KNAV je u informačních zdrojů v knihovnách 

jednotlivých ústavů AV ČR. Ve fondech knihoven sloužících těmto 

specializovaným pracovištím převažuje vědecká literatura konkrétního vědního 

oboru, kladoucí důraz na vysokou informační hodnotu a aktuálnost. Podobně
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také oborové zaměření u jejich elektronických zdrojů není žádané v širším 

měřítku v jiných akademických institucích kromě několika fakult či kateder 

vysokých škol.

Výběr elektronických informačních zdrojů je kromě konkrétních potřeb 

uživatelů prováděn v souladu se stanovenou vědní koncepcí ústavu AV ČR, 

dále podle informačních zdrojů získaných oborově příbuznými institucemi a 

dále je ovlivňován konkrétní cenovou nabídkou producentů, které akademické 

instituce často sami oslovují.

Jednotlivé ústavy AV ČR zpřístupňují svým uživatelům online 

databáze buď zcela individuálně nakoupené, dále získané pro celou AV ČR, 

nejčastěji spravované KNAV nebo získané v jiných konsorciích. Konsorcia 

jsou pak nejčastěji tvořena určitými ústavy AV ČR a několika fakultami 

vysokých škol příbuzného oboru. Taková konsorcia začala být formována 

v přípravách projektů do programu LI.

Z programu LI byly podpořeny některé individuální projekty ústavů 

AV ČR s cílem technologicky zabezpečit a standardizovat zpřístupňování 

elektronických informací nebo zajistit přístupy k oborově specializovaným 

elektronickým informačním zdrojům pro tyto instituce samotné. Pokud se 

jednotlivé ústavy sdružily do konsorcia s dalšími oborově příbuznými 

institucemi, především vysokými školami, nositelem projektu se 

z administrativních důvodů stala spíše větší instituce.

Pozitivní zkušenosti z programu LI se v programu 1N promítly 

do rostoucího počtu projektů s konsorciálním zázemím a se zapojením více 

ústavů. V několika případech se samotné ústavy staly v programech LI i 1N 

nositeli projektů. V programu 1N to jsou:

• Fyziologický ústav AV ČR -  projekt Licence na online přístup 

do periodik z oblasti biologických a lékařských věd

• Sociologický ústav AV ČR -  projekt Implementace Mezinárodního
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dokumentačního standardu DDI a nové technologie pro správu a distribuci dat 

v Sociologickém datovém archivu

• Ústav pro klasická studia AV ČR -  projekt Digitalizace knižního 

katalogu Ústavu pro českou literaturu a zpřístupnění databáze osobností české 

literatury

• Ústav pro klasická studia AV ČR -  projekt Česká elektronická knihovna 

- Poezie básníků debutujících v rozmezí let 1800-1918

• Ústav informatiky AV ČR (1N) - projekt Vědecko-informační brána 

pro informatiku.

Kromě přístupu k databázím spravovaných KNAV zmíněných 

v předešlé kapitole o elektronických zdrojích v KNAV, přístupných 

pro všechny ústavy AV ČR, jsou oborové zdroje, nejčastěji zakoupené 

z prostředků programu 1N zpřístupňované v ústavech AV ČR z těchto projektů: 

Projekt programu 1N Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu 

k přírodovědných informačním zdrojům, jehož nositelem je Přírodovědecká 

fakulta UK v Praze. Konsorcium tvoří několik ústavů AV a další přírodovědně 

zaměřené fakulty vysokých škol. Jedná se o tyto informační zdroje 

zpřístupňované online :

• GeoBase - Geofyzikální ústav AV ČR, Geologický ústav AV ČR, Ústav 

struktury a mechaniky hornin AV ČR

• GeoRef - Geofyzikální ústav AV ČR, Geologický ústav AV ČR, Ústav 

struktury a mechaniky hornin AV ČR

• EnvironetBase -  Geologický ústav AV ČR

• Environmental Sciences & Pollution Management Database -  

Geologický ústav AV ČR

Projekt programu 1N Konsorciální zpřístupnění základních 

uměleckohistorických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální
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umění a architekturu, nositelem je MU v Brně. V konsorciu jsou dále např. 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeská univerzita v Plzni, 

Národní galerie v Brně, Universita Palackého v Olomouci. Jsou to tyto online 

databáze :

• Art Index Retrospective 1929-1984 -  Ústav dějin umění AV ČR

• Art Full Text - Ústav dějin umění AV ČR

• Grove Art Online - Ústav dějin umění AV ČR

Projekt Informační zdroje pro podporu výzkumu v informatice, 

programu 1N, jehož nositelem je MU Brno. Konsorcium tvoří technické vysoké 

školy.

• Lecture Notes in Computer Science -  Ústav informatiky AV ČR

• ACM Digital Library - Ústav informatiky AV ČR

• IEEE Computer Science Digital Library - Ústav informatiky AV ČR

Projekt programu 1N Licence na online přístup do periodik z oblasti 

biologických a lékařských věd, nositelem projektu se stal Fyziologický ústav 

AV ČR společně s Národní lékařskou knihovnou. Jedná se o konsorciální 

zpřístupnění asi 30 oborových elektronických časopisů vydavatelství Nature 

Publishing, APS a AAASCell Press.

Z elektronických zdrojů, které jsou nakupovány ať už individuálně, 

konsorciálně, samostatně či s podporou veřejných prostředků je patrné, že více 

jich je zaměřeno na technické, lékařské a přírodovědné obory a také 

v programu 1N získaly takové projekty určitou převahu. To je pochopitelně 

dáno charakteristickými rozdíly mezi přírodovědnými a humanitními obory, 

ve kterých se mnohem je rychlost měnících se poznatků
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7. Výhledy do dalších let v oblasti konsorcií a zpřístupňování

elektronických informačních zdrojů

7.1. Trendy v oblasti elektronických informačních zdrojů

Rychlý vývoj v oblasti nových informačních technologií v několika 

posledních desetiletích pochopitelně ovlivňuje situaci elektronických 

informačních zdrojů. Cílem komerčních producentů těchto zdrojů je

pochopitelně jejich co nej širší využívání, proto jsou používané technologie 

stále modernější, směřující k co nej většímu zjednodušení a uživatelsky co 

nejpřívětivějšímu prostředí. Snahou již není jen zpřístupňovat bibliografické 

databáze, ale zároveň záznamy propojovat s primárními texty a vytvářet

pro uživatele co nejpohodlnější přístup k informacím, integrovat získané

informační zdroje do knihovních i souborných katalogů a portálů.

Příkladem mezinárodního projektu, který registruje a integruje přístupy 

do elektronických verzí periodik jednotlivých spolupracujících knihoven, je 

německý projekt Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB univerzitní 

knihovny v Regensburgu přístupný pro všechny evropské odborné knihovny. 

V současné době je do projektu zapojeno přes 270 institucí, v České republice 

je to NK ČR, STK, některé univerzitní knihovny, ústavy AV ČR a další 

instituce. Do EZB jsou zahrnuty informační zdroje zpřístupňované některým 

českým knihovnám v rámci programu 1N jako jsou EBSCO, Literature Online, 

Science Direct, SpringerLINK, časopisy nakladatelství Wiley, Kluwer a dále 

některé samostatně nakupované plnotextové čaopisy.

V oblasti konsorcií, která jsou považována za významný znak 

novodobého knihovnictví je předpokládána stále těsnější spolupráce knihoven, 

nejen při financování přístupů k informačním zdrojům či sdílení technického 

vybavení. Tato spolupráce bude pro knihovny samotné stále důležitější a
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využívanější. V některých větších zahraničních knihovnách jsou již dnes 

zaměstnáváni pracovníci, kteří se dobře orientují v konsorciální problematice a 

jejich úkoly jsou omezeny pouze na správu konsorciálních aktivit dané 

knihovny. Čím dál více využívají knihovny také služeb právníků, zejména 

v oblasti licenčního práva. Tento jev bude stále častější.

Mezi současné strategické cíle a úkoly konsorcií se vedle získávání a 

zpřístupňování elektronickým zdrojů přidávají další služby spojené se 

zasíláním dokumentů, vytvářením statistik, digitalizačních programů, archivací 

a dlouhodobou konzervací, vývojem a implementací metavyhledavačů, 

prezentací informačních zdrojů a portálů, popisem elektronických zdrojů apod. 

(Nová, 2004a)

Problémem je již zmiňovaný rychlý rozvoj informačních technologií, 

který musí producenti akceptovat. Tím jsou vytvářeny nároky i na instituce, 

které se musí snažit s jejich technologiemi udržet krok. Nakonec i nároky 

na orientaci knihovníků v rostoucím počtu informačních zdrojů a v nových 

technologiích se zvyšují.

Ačkoli tomu bylo dříve naopak, v současnosti je hlavní podobou 

odborných časopisů jejich elektronická forma a tištěné verze jsou za nižší cenu 

předpláceny. Jsou nakupovány jak z jisté tradice a setrvačnosti, jako doplněk 

nebo informační zdroj sloužící po ukončení licence nebo kvůli budování 

archivu. Tato činnost by měla být dobře koordinována, aby nedocházelo 

ke zbytečným duplicitám. Optimální by bylo postupné vytváření 

elektronických archivů periodik. Finanční nároky na takové archivy jsou zatím 

mimo možnosti institucí i konsorciálních sdružení, ale elektronické archivy 

plných textů jsou ve světě již budovány na základě dohod vydavatelů s velkými 

knihovnami dané země a jsou také předmětem centrálně koordinovaných a 

financovaných projektů. Také v České republice by měla být vytvořena 

celostátní koncepce budování elektronického archivu s odpovídající finanční
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podporou. Je třeba nejprve vyřešit otázky právní, technické a organizační.

7.2. Statistické údaje

Jednou z výhod elektronických informačních zdrojů je snadná možnost 

zjištění jejich finančního zhodnocení. Nej využívanější formou zjišťování 

efektivity vynaložených finančních prostředků a dalšího finančního plánování 

je vytváření statistických údajů.

Uživatelské statistiky jsou pro knihovny velmi cennými informacemi 

o uživatelských potřebách, v případě státní účelové podpory jsou významné 

pro jejího vyhlašovatele. Hrají důležitou roli při rozhodování o prodloužení 

licenčních smluv. V neposlední řadě jsou cenné pro samotné producenty těchto 

zdrojů.

Využívání takových zdrojů v knihovnách je podmíněno informovaností 

potencionálních uživatelů o možnostech přístupu k nim a dále schopnostmi 

uživatelů s těmito zdroji pracovat, tedy jejich informační gramotností a 

pochopitelně také jazykovou vybaveností, jelikož je angličtina většinovým 

jazykem zahraničních informačních zdrojů. Důležitá je také vhodná propagace 

zakoupených zdrojů.

Sledování statistických údajů je ovlivněno typem informačního zdroje, 

personálními i technickými možnostmi knihovny i sjednanými licenčními 

podmínkami.

Problematika statistických údajů není dodnes celosvětově uspokojivě 

vyřešena. Bylo zjištěno, že velká část statistických údajů dodávaných 

producenty elektronických zdrojů je v podstatě nevyhovující, vzájemně 

neporovnatelná nebo není dodávána vůbec.

Touto problematikou se zabývalo několik pracovních skupin v rámci 

různých projektů, mimo jiné jsou známé směrnice pro statistické měření

114



využívání elektronických zdrojů asociace ICOLC, dále ARL e-metrics nebo 

NISO Standard Z39.7. V nich jsou definovány minimální požadavky 

na uživatelské statistiky, které by zajistily jejich kompatibilitu. Na některé 

aktivity navázal mezinárodní projekt COUNTER - Counting Online Usage of 

Networked Electronic Resources, který se v současnosti jeví jako nejvýraznější 

při tvorbě mezinárodního standardu pro statistiky využívání on-line 

informačních zdrojů.

Na základě výzkumů byla v rámci COUNTER projektu vytvořena 1. 

verze Code of Practice s platností do konce roku 2004. Je zaměřena na měření 

využívání on-line časopisů a databází a poskytuje další doporučení, např. 

frekvenci zasílání statistik, jejich formát, nutné údaje pro identifikaci časopisů, 

zásady zachování diskrétnosti. Druhá verze, rozšířená o další typy dokumentů, 

má být dokončena v březnu 2005. Předpokládá se neustálé aktualizování Code 

of Practice v návaznosti na zpětné vazby od knihovníků a producentů. 

(Smetanová, 2003)

Problematika statistik byla zmíněna i na 5. konferenci e-ICOLC v roce 

2003 v Dánsku. Zde bylo zahájeno vytváření seznamu těch producentů, kteří 

splňují podmínky COUNTER. O jejich zařazení do seznamu se starají nezávislí 

auditoři. Odběratelům elektronických zdrojů je již dnes doporučováno, aby byl 

formát statistik tohoto projektu zmiňován ve smlouvě s producentem dat.

7.2.1. Statistické údaje v České republice

Také při zpřístupňování databází financovaných z programu LI byly 

institucím k dispozici statistiky. Ty byly v určité formě vytvářeny a dodávány 

producenty informačních zdrojů. Na žádost institucí vytvářely někteří 

producenti i specializované statistiky. Tím byl také u nás identifikován problém 

neporovnatelných statistických údajů v nevyhovujících formátech.

115



U informačních zdrojů na CD-ROM instalovaných ve studovně jedné 

instituce musí být statistiky sledovány a vytvářeny samotnými knihovníky. Zde 

záleží pochopitelně na jejich schopnostech.

U informačních zdrojů pořízených v síťové licenci a zpřístupňovaných 

v rámci interní sítě, pokud takový „síťový CD-ROM,, nemá žádný 

protokolovací či sledovací software, lze využít některé z technických či 

softwarových vybavení. Kvalita takových statistiky záleží opět na schopnostech 

technických pracovníků i na technickém vybavení samotném.

U některých konsorcií jsou CD-ROM databáze zpřístupněny ze serveru 

umístěném buď u jednoho ze členů konsorcia nebo u některé ze servisních 

firem. Zde je pro vytváření statistik možné využít serverové programy.

Nejčastějším problémem u on-line informačních zdrojů je, že 

producenti dodávají institucím statistické údaje v neporovnatelných formách, 

v nevhodných formátech a s nízkou vypovídací schopností neboje nedodávají 

vůbec. (Katolická, 2004)

V létě roku 2001 prováděla Katolická na vysokých školách šetření 

stavu statistického sledování využívání elektronických zdrojů zakoupených 

v projektech programu LI. Byl zjištěn nevyhovující stav statistik daný 

především jejich nejednotností a tím vzájemnou neporovnatelností. V několika 

případech nebyly k dispozici žádné statistiky nebo takové, které neměly 

pro knihovnu takřka žádný význam. (Katolická, 2002)

Některé statistiky sledovaly pouze počet přístupů do databáze (Web of 

Science), jiné počet zobrazených dokumentů (EBSCO, ProQuest, LINK, 

Springer) nebo počet hledání (PCI Web) či dokonce finanční hodnotu přístupu 

(Dialog).

Dalším problémem bylo sledování statistik buď za celou republiku, ne 

podle přihlášených institucí, nebo za celou univerzitu, ne podle jednotlivých 

fakult.
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Na závěry z tohoto průzkumu bylo upozorněno a po doporučeních se 

situace do jisté míry zlepšila. Problémem však zůstávalo, že většina smluv mezi 

knihovnami a producenty neurčovala povinnost tyto statistiky dodávat.

Další šetření bylo provedeno od května do srpna roku 2002. Statistiky 

dodané řešiteli projektů programu LI byly porovnány se směrnicí pro statistické 

údaje ICOLC, která byla v té době jedinou normou udávající minimální 

požadavky na dodávané statistiky.

Z průzkumu vyplynulo, že statistiky u pouhých 3 % elektronických 

zdrojů na pevném nosiči odpovídaly směrnici ICOLC. Jednalo se o ty zdroje 

zpřístupněné na ERL serveru společnosti Aip. U 36 % byly údaje nedostatečné, 

nevyhovující či neporovnatelné. U 61 % zdrojů se statistiky vůbec nesledovaly 

nebojsou teprve připravovány.

U 14 % elektronických zdrojů přístupných on-line vyhovovaly 

statistiky doporučení ICOLC, u 27 % byly nevyhovují či neporovnatelné a 

u 56% on-line zdrojů se vůbec nesledovaly. U 3 % neposkytly řešitelé pro 

účely průzkumu ani po několika urgencích informace o statistických údajích. 

(Smetanová, 2003)

Bylo tedy zjištěno, že statistiky jsou vcelku opět nevyhovující. Kvalitní 

statistiky poskytovaly především dodavatelé největších databází, tedy 

ProQuest, EBSCO, u oborově zaměřených nakladatelství Elsevier či Wiley.

Nakonec bylo v programu 1N knihovnám doporučeno zohlednit Code 

of Practise v licenčních podmínkách s producentem.

7.3. Propagace informačních zdrojů

Faktorem ovlivňujícím využívání informačních zdrojů je povědomost 

o jejich existenci u potencionálních uživatelů, o informovanosti o možnostech 

přístupu k nim a o jejich obsahu. V tomto případě je důležitá aktivita samotné
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knihovny či instituce, která zdroje zpřístupňuje. Jedná se o jejich propagaci. Ta 

musí být účelná a srozumitelná. Používanou formou jsou různé prezentace 

zdrojů, zejména na webových stránkách knihoven. Zde je kladen důraz 

na jejich přehlednost a intuitivní vyhledávání. Používaný termín elektronické 

informační zdroje je pro neknihovnické uživatele málo informativní, odkazy 

na zdroje musí být snadno najitelné, umístěné nejlépe na hlavní stránce 

knihovny nebo na dalších frekventovaných stránkách instituce. Podle zprávy 

European Library Automation Group, ELAG z roku 2002 zaručují přehlednost 

také portály a informační brány.

7.4. Informační výchova

Významným faktorem při využívání elektronických informací a tedy 

jejich efektivního využívání jsou schopnosti a dovednosti uživatelů s těmito 

zdroji pracovat. Nejedná se jen o dovednost práce s počítačem, internetem, ale 

především o schopnosti a znalosti kriticky vybírat a třídit relevantní i 

nepodstatné informace, být jazykově vybaven, vědět, kdy a jaké informační 

zdroje použít. Pro tyto schopnosti se začal používat termín informační 

gramotnost. Odborníci se shodují, že v dnešním světě exponenciálního nárůstu 

informací bude informační gramotnost jednou z významných schopností 

určující úspěch.

Právě v situaci, ve které se u nás nabídka moderních informačních zdrojů 

nebývale rozrostla je nepřipravenost uživatelů mnohem viditelnější, lze říci, že 

rozhodně není přímoúměmá škále možností, které se jim naskytují. Ovšem je 

nutné připustit, že množství informačních zdrojů, rozmanitost forem i jejich 

obsahu klade na uživatele nebývalé nároky, které dříve zvládali pouze 

specializovaní knihovníci, většinou ve vědeckovýzkumných informačních 

institucích.
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Zpřístupněním elektronických informačních zdrojů se podstatně zlepšily 

podmínky přístupu k aktuálním výsledkům vědy a výzkumu, ale teprve jejich 

aktivní využívání povede k růstu a ke zvýšení odborné znalosti uživatelů.

Vysoké školy jako vzdělávací instituce zodpovídají za budoucnost vědy 

jako takové. Je tedy nutné, aby si studenti osvojili práci se zdroji a naučili se 

pravidelně sledovat novinky ze svého oboru. Velkou roli v tomto procesu hrají 

vysokoškolské knihovny. Mluvíme-li o dostatečné informační vybavenosti 

uživatelů z oblasti vědy, vzdělávání a výzkumu, je podle Tkačíkové nutné 

přiznat, že většina vysokoškolských studentů odpovídajícími schopnostmi 

vybavena není. (Tkačíková, 2002)

Problémy jsou velmi rozdílné podle oborového zaměření. V zásadě se 

u humanitních oborů projevuje větší nedostatek v práci s počítačem, 

u technicky zaměřených oborů je častější nedostatečná jazyková vybavenost. 

Orientace v klasických i elektronických informačních zdrojích a schopnost 

práce s nimi je nejvíce využívána lidmi z oborů, u nichž se předpokládá 

neustálé sledování aktuálních informací z oboru a vzdělávání se, tedy lékaři a 

chemici.

Z průzkumu provedeného v roce 2001 vyplynulo, že právě 

na veterinárních, farmaceutických a lékařských fakultách bylo pořádáno nejvíce 

školení pro práci s elektronickými informačními zdroji. (Katolická, 2002)

U vysokoškolských uživatelů je doporučováno zařadit do výuky pečlivě 

připravené, pravidelné lekce informační výchovy, ve kterých se studenti naučí 

samostatně pracovat s informacemi, seznámí se s informačními zdroji ze svého 

oboru a naučí se je  využívat. Tkačíková upozorňuje, aby se v takových lekcích 

bralo v potaz neknihovnické vzdělání studentů a aby byl kladen důraz 

na praktické využití znalostí.

Dále je navrhováno, aby vyučující zařazovaly do povinné studijní 

literatury zdroje dostupné pouze v elektronické formě z těchto zdrojů a
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v bibliografiích diplomových a jiných prací vyžadovaly rovněž tento typ 

literatury. U humanitních oborů je doporučováno zaměřit se na výuku práce na 

PC nebo si uvědomit, zda je výuka angličtiny dostačující také k využívání 

elektronických zdrojů.

Ani u některých vysokoškolských pedagogů není informační gramotnost 

a míra nezbytných znalostí potřebných k využívání elektronických zdrojů 

uspokojivá. Je navrhováno formou školení, jednorázových seminářů či kurzů 

potřebné znalosti doplňovat.

Zavedení informační výchovy do výuky je dlouhodobou záležitostí, 

stejně jako situace, kdy bude možné konstatovat, že většina uživatelů knihoven 

je schopná se v informačních zdrojích orientovat.

Od roku 1999 funguje na ČVUT Skupina pro informační výchovu a 

informační gramotnost na vysokých školách, která se později rozrostla 

v odbornou komisi při AKVŠ sdružující dnes již 15 vysokých škol. Během 

jejího působení se postupně podařilo prosadit informační výchovu do výuky 

na několika vysokých školách. Informační výchova je specializovaným 

mezioborovým tématem, který se úzce dotýká např. oblasti pedagogiky, 

elektronického, distančního a celoživotního, vzdělávání.
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8. Závěr

Cílem rigorózní práce byla podrobná analýza počátků a dalšího vývoje 

konsorciálních aktivit knihoven v České republice, především za účelem 

nákupu licencí na zpřístupňování elektronických informačních zdrojů jako 

nezbytné pomůcky pro vědu a výzkum. Z této práce lze vyvodit některé obecné 

závěry.

Knihovny sloužící vědě a výzkumu na celém světě jsou svým posláním 

více než ostatní předurčeny k poskytování stále kvalitnějších služeb a 

aktuálních odborných informací, na jejichž základě jsou věda a výzkum 

prováděny, mimo jiné i pomocí moderních informačních technologií.

Snahy o poskytování kvalitnějších služeb, nárůst počtu elektronických 

dokumentů, snižování rozpočtů knihoven a nárůst cen odborných periodik 

zapříčinil nejprve ve Spojených státech, později v západní Evropě vznik 

konsorcií knihoven, která sdružují několik knihoven či neziskových organizací 

s předem určeným společným cílem tak, aby spoluprací mezi sebou, zejména 

při vyjednávání licenčních podmínek s vydavateli elektronických informačních 

zdrojů, získaly výhodnější postavení vůči dodavatelům a ušetřily finanční 

prostředky.

Konsorciální uskupení knihoven především z akademické sféry jsou 

v současnosti považována za významný znak informačního trhu i významnou 

formu knihovnické spolupráce a očekává se jejich vzrůstající vliv a počet. Jsou 

identifikovány určité charakteristické rysy a modely konsorcií, ale celkově je 

způsob organizace, struktura, velikost, financování a podoba výsledné 

konsorciální licence velmi individuální.

V odborné literatuře jsou budoucí konsorcia vnímána nejen jako 

sdružení za účelem úspory financí při nákupu licencí, ale je jisté, že možnosti
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spolupráce se budou stále více rozšiřovat o další aktivity.

Světové trendy v konsorciálních aktivitách sledují některé projekty 

typu informačních portálů a bran, jejichž cílem je integrovat přístup 

k zakoupeným informačním zdrojům a informovat uživatele o možnostech 

přístupu k nim. Objevují se snahy o zamezení duplicit nakupovaných zdrojů a 

celkovou koordinaci konsorciálních aktivit. Někteří vydavatelé spolupracují 

s velkými knihovnami na tvorbě elektronických archívů periodik. Dále je 

zmiňována potřeba lepší připravenosti uživatelů, propagace informačních 

zdrojů.

Je zdůrazňováno, aby do knihoven byli přijímáni pracovníci, kteří 

budou určeni přímo k vyjednávání o konsorciích i licenčních podmínkách, kteří 

budou konsorcium spravovat. K těmto činnostem je zapotřebí schopností a 

znalostí z mnoha oborů, mimo jiné znalosti licenčního práva.

Celosvětový trend, kdy jsou menší vydavatelé a producenti odborných 

informací pohlcování velkými společnostmi, přispívá sice k propojování 

bibliografických záznamů s plnými texty, ale se vznikem těchto v podstatě 

monopolních společností jsou podmínky pro vyjednávání konsorciálních slev 

stále obtížnější. Dále nevznikají pouze konsorcia knihoven, ale také konsorcia 

vydavatelů odborných časopisů a publikací či producentů odborných databází. 

Tato uskupení se nepřetržitě mění a stejně jako v jiných odvětvích je často 

obtížné sledovat vývoj vlastnictví určitého produktu.

Od počátku devadesátých let do současnosti prodělaly instituce vědy, 

výzkumu, vzdělávání a současně i jejich knihovny a informační instituce 

v České republice značné změny. Tyto změny byly podmíněny několika 

faktory, bez nichž by nástin vývoje počátků českých knihovních konsorcií 

nebyl úplný. V devadesátých letech změnily sféru vědy a výzkumu nově přijaté 

legislativní dokumenty, které upravily oblast vědy a výzkumu, daly těmto
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institucím určitou autonomii a především stanovily nutnost vícezdrojového 

financování této sféry, které by mělo zajistit efektivnější hospodaření se 

získanými prostředky. To se týká zejména účelového financování těchto 

institucí, vědeckých týmů i jednotlivých pracovníků, které formou veřejné 

soutěže s předem stanovenými pravidly předurčuje financování pouze 

nejkvalitnějších projektů.

Výše státní podpory výzkumu a vývoje je však od počátku 

devadesátých let považována v kontextu Evropské unie i Spojených států za 

velmi nízkou a ani některé závazky vlády v podobě Zásad vlády pro oblast 

výzkumu a vývoje a Národní politika výzkumu a vývoje v ČR výši podpory 

dostatečně nezvýšily.

Také knihovny sloužící vědě a výzkumu musely na počátku 

devadesátých let projít transformací do efektivnější podoby. Byla zrušena celá 

soustava VTEI i s většinou svých knihoven. Celá AV ČR prošla na základě 

hodnocení svojí činnosti zeštíhlením, některé ústavy byly zcela zrušeny a 

s nimi i jejich knihovny. Jejich rozpočty byly v té době neúměrně snižovány. 

Od poloviny devadesátých let se také v knihovnách rozvíjí systém 

vícezdrojového financování. Knihovny mohou psát přihlášky 

do vyhlašovaných podpůrných programů účelové podpory. Celá devadesátá 

léta je možné sledovat v knihovnách snahu o jejich automatizaci, budování 

informační infrastruktury a knihovnických sítí. Některým knihovnám se 

podařilo získat finanční dotace od zahraničních nadací a dalších institucí.

Zmíněná situace, vytvořené podmínky pro zpřístupňování 

elektronických informačních zdrojů v českých vědeckovýzkumných institucí a 

knihovnách napomohla již v polovině devadesátých let ke snahám o vznik 

prvního českého konsorcia s cílem zakoupit licenci pro přístup k chemické 

databázi CrossFireReaction. Ukázalo se, že sdružování knihoven do konsorcií 

může přinést finanční výhody, ale zároveň bylo zjištěno, že ani přes tyto
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výhody nejsou české akademické instituce, zejména malé, schopny platit 

konsorciální poplatky pouze ze svých rozpočtů.

V souvislosti s účelovou podporou sféry vědy a výzkumu byl v té době 

vyhlášen podpůrný program určený zejména projektům s cílem rozvíjet 

informační infrastrukturu ve výzkumu a vývoji. Několik přijatých projektů bylo 

zaměřeno na konsorciální zpřístupnění odborných elektronických zdrojů. 

Řešením těchto projektů získaly instituce první zkušenosti s konsorciálními 

aktivitami.

Výsledky těchto projektů ukázaly velký zájem o odborné zahraniční 

informace v moderní podobě. To přispělo k tomu, že Ministerstvo školství, 

mládeže a tělesné výchovy ČR vyhlásilo zcela průlomový program 

s pracovním názvem LI, z jehož finančních prostředků bylo akademickým 

institucím zpřístupněno množství on-line bibliografických databází i plných 

textů elektronických časopisů s několikaletou perspektivou. Většina projektů 

byla plně hrazena z prostředků programu. Knihovny získaly podstatné 

zkušenosti s psaním projektových přihlášek,s organizováním konsorcií i se 

spoluprací mezi sebou obecně.

Díky programu LI lze mluvit o rozmachu českých konsorcií. 

Problematika konsorcií se mezi knihovníky stala koncem devadesátých let 

velmi aktuálním tématem. Na program LI navázal podobně postavený program 

označený jako 1N, ze jehož finančních prostředků jsou některé informační 

zdroje financovány nadále, ve více případech již s určitou finanční spoluúčastí 

zúčastněných institucí. V projektech programu 1N lze sledovat určité změny 

vyplývající z větších zkušeností a znalostí této problematiky všech 

zúčastněných.

Celkově jsou tyto programy účelové podpory hodnoceny pozitivně, 

situace v přístupu k odborných databázím je považována vcelku 

za srovnatelnou s úrovní ve vyspělých státech. Je také zřejmé, že od konce
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devadesátých let se finanční situace knihoven nezlepšila natolik, aby mohly 

všechny své informační zdroje platit ze svých rozpočtů a nakonec i celosvětově 

je přijímán názor, že pro vědu a výzkum by měly být alespoň částečně 

informační zdroje hrazeny z vládních podpůrných programů.

Nově se otevírá otázka, jaká bude situace po skončení programu 1N 

v roce 2008. Zatím neexistuje jednotná celostátní strategie přístupu 

k elektronickým informačním zdrojům, která by koordinovala vznik konsorcií a 

rovnoměrné pokrytí vědních oborů, fungují pouze roztříštěné aktivity, jednou 

z nich je projekt Koordinátor STK. Očekáván je nový Národní program 

výzkumu vycházející z Národní politiky výzkumu a vývoje v ČR.

Zdá se, že je nutné, aby knihovny získaly větší povědomí 

o možnostech a výhodách spolupráce v konsorciích, které vyplývají i z jiných 

cílů než je úspora finančních prostředků při nákupu licencí. Je účelné, aby 

konsorcia knihoven nebyla jen dočasnými aktivitami, které jsou spjaty 

s trváním vládních podpůrných programů, ale aby se jejich spolupráce 

rozšiřovala i do dalších oblastí.
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Seznam zkratek

ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací

CASLIN - Czech and Slovac Library Information Network

CECUP - Central and Eastern European Copyright User Platform

CELIP - Central and Eastern European Licensing Information Platform

CEP - Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje

CESNET - Czech Educatuon and Scienfitic Network

CEZ - Centrální evidence výzkumných záměrů

DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft

EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation 

Association

ECUP - European Copyright User Platform

elFL - Electronic Information for Libraries

ELAG - European Library Automation Group

ELIS -  Encyclopedia of Library and Information Science

EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek

ICOLC - International Coalition of Library Consortia

ISTA - Information Science and Technology Abstracts

JIB - Jednotná informační brána

JSTOR - Journal Storage

KOLÍN - Košice Library Information Network

LINCA - Library Network of the Czech Academy

LISA -  Library & Information Science Abstracts

LLIS -  Library Literature & Information Science

MOLIN - Moravian Library Information Network
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OCLC - Online Computer Library Centre
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RIV - Rejstřík informací o výsledcích
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YES - Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji
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Instituce
Institucionální

Rok 2005 
Účelové Výdaje Institucionální

Rok 2006 
Účelové Výdaje

Úřad vlády
výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem

12 794 5 000 17 794 14 824 5 970 20 794
Bezpečnostní informační 
služba 0 4 530 4 530 0 5 500 5 500

Ministerstvo 14 000 6 881 20 881 14 274 5 978 20 252zahraničních věcí 
Ministerstvo obrany 133 647 355 932 489 579 127 886 353 806 481 692
Národní bezpečnostní 
úřad 0 21 000 21 000 6 000 21 712 27 712

Ministerstvo práce a 50 062 72 523 122 585 53 235 42 500 93 538sociálních věcí 
Ministerstvo vnitra 13 350 57613 70 963 1 820 10 250 12 070
Ministerstvo životního 
prostředí 230 000 330 488 560 488 228 008 173 563 401 571

Ministerstvo pro místní 0 31 500 31 500 0 31 500 31 500rozvoj
Grantová agentura České 
republiky
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu

26 610 1 299 000 1 325 610 27 940 1 370 670 1 398 610

0 1 830 802 1 830 802 0 2 186 000 2 186 000

Ministerstvo dopravy 24 040 143 037 167 077 31 512 136 681 168 193
Ministerstvo zemědělství 414 847 309 319 724 166 449 259 317 860 767 119
Ministerstvo školství, 4 118 228 1 360 244 5 478 472 4 210 930 2 555 388 6 766 318
mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo kultury 75 159 13 889 89 048 82 541 10 582 93 123
Ministerstvo
zdravotnictví 220 994 629 476 850 470 148 596 721 790 870 386

Ministerstvo 0 0 0 0 0 0
spravedlnosti 
Ministerstvo informatiky 8 200 14 140 22 340 8213 14 125 22 338
Český úřad zeměměřický 27 405 0 27 405 28 664 0 28 664
a katastrální 
Český báňský úřad 0 28 917 28 917 0 28 917 28 917
Akademie věd České 
republiky
Státní úřad pro jadernou

3 975 341 464 439 4 439 780 4 089 059 600 000 4 689 059

17 950 33 050 51 000 19 240 33 090 52 330
bezpečnost
SOUČET 9 362 627 7 011 780 16 374 407 9 542 001 8 625 882 18 167 883

Příloha č. 5: Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2005 a 2006 (v tis. Kč.)
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Oblast véd 
o neživé přírodě }

1. sekce matematiky, fyziky 
a informatiky

Astronomický ústav 
fyzikální ústav 
Matematický ústav 
ústav informatiky 
Ostav lademé fyziky 
ústav tacwio rťormaco 
a automatizace

I
2. sokco aplikovaně fyziky

(ŮFM)

•88
A
(ÚRE)

Ústav fy? ky materiálů 
ústav tyzKy plazmatu 
Ústav pro elektrotechniku 
Ústav pro Hydrodynamiku 
Ústav přístrojové techniky 
ústav radiotechn ky 
a elektroniky 
ústav toorotcx* 
a aplikované mechaniky (
Ústav termomechaniky

I
3. sekce věd o Zorni

Geofyzikální úskiv (GKÚ)
Geologický ústav (GLÚ)
Ústav fyz ky atmosféry (ŮFA)
ústav geoniky (UGN)
Ústav struktury a mechaniky 
hornin (ÚSMH)

VĚDNÍ OBLASTI  )

! )
Oblast věd o živé přírodě 

a chemických věd

(ASÚ)

(Mu)
,(UI)

(UJFí

(ÚT|A)

4. sekce chemických véd

Ústav analytické chemie (ÚJACH) 
Ústav anorganické chemie (ÚACH) 
Ústav fyzikální chemie 
Jaroslava Heyrovského (ÚFCH JH) 
Ústav cnemických procesů (ÚCHP) 
Ústav makronůlekulární 
chemie jÚMCH)
Úsrav organické chemie 
a oiocherme IÚOCHB)

I
5. sekce biologických 

a lékařských věd

Biofyzřkál ni ústav íBFÚt
Entomologický ústav (EMTU:
Fyziologický ústav (FGÚ)
Mikrobiologický ústav (MBÚ)
Ústav experimentální botaniky (Úf.B) 
Ústav experimentální med cíny (ÚEM) 
Ústav molekulární bwlogte 
rostlin (ÚMBR)
Ústav molekulám! genetiky {CMC} 
Ústav i  voériné fyziologie 
a genetiky (ÚŽFG)

6. sekce biologicko- 
ekologických véd

Botanický ústav {Bú)
Hydrobtologický ústav (HBÚ)
Parazitologický ustav (PAÚ)
Ústav ekologie krajiny (ÚEK)
Ústav Diidní biologie {ÚPBi
Ústav biologie obratlovců (ÚBO)

Oblast humanitních 
a společenských věd

7. sekce sociálně- 
ekonomických věd

Masafykův ústav (MSÚ)
Národohospodářský ústav (NHÚ)
Psychologický ústav (PSÚ)
Sociologický ústav (SOÚ)
Ústav státj a práva (ÚSPi

I
8. sekce historických véd

Archeologický ústav. Brno (ARÚB)
Archeologický ústav, PrahiB (ARÚ)
Archiv {A)
Historický ústav (HÚ)
Ústav déjin umént (M ^ j
Ústav pro soudobé dějiny (ÚSOÍ

9. sekco humanitních 
a filologických věd

F ilozoíický ústav (FlQ)
Orientální ústav (OÚ)
Ústav pro feskou literaturu (UČL;>
f  tnolog cky ústav (EÚ)
Ústav p'o jazyk český (UJÍ)
Slovanský ustav fStÚ)

Příloha č. 6: Organizační struktura AV ČR
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kapacity připojení GEANT
říjen 2005

S  S 5  S |
LD rM ^  o  LnO * ̂  N ï- in Vp- (S f  O M

— Bulharsko 
Česko 
Estonsko 
Francie 
Chorvatsko 
Irsko 
Itálie 
Litva 
Lotyšsko 
Lucembursko 
Maďarsko

■Německo 
•Polsko 
Portugalsko 
Rakousko 
Rumunsko 
Řecko 

■Slovensko 
Slovinsko 

-Španělsko 
-Švýcarsko 
Velká Británie

páteřní síť

■ ■ ■ ■  10 Gb/s 
— —  1-2,5 Gb/s
.........  622 Mb/s
——  100-155 Mh/s
---------  nižší
----------  zpožděno

Příloha č. 7: Kapacity připojení k páteřní síti GÉANT v evropských státech v říjnu 
2005

vin



Zastoupení jednotlivých typů knihoven ■ počet rešerší 
(březen - prosinec 2001)

Ostatní knihovny 
30,32%

Státní správa 
0 ,07%

Knihovny muzeí a 
archívů 
0 ,28%

Veřejné knihovny 
2 ,48%

Lékařské knihovny 
8 ,14%

VS knihovny 
49 ,66%

Knihovny AV CR a 
výzkumných ústavů 

3 ,77%

Krajské knihovny J  
5 ,28%

Příloha č. 8 : Využívání databází EBSCO v projektu elFL Direct v jednotlivých 
typech institucí v období březen až prosinec 2001.
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Příloha č. 1

Ústavy AV ČR a další výzkumné ústavy
Ol 02 03 04 OS 06 07 08 09 10 Celkem

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž 33 25 67 49 5 6 6 0 5 3 199

Výzkumný ústav bavlnářský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Český hydrometeorologický ústav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fyzikální ústav AV ČR 228 63 208 120 58 176 94 142 189 126 1404

Ústav živočišné fyzioloqie a qenetiky AV ČR 1 4 10 10 1 7 5 7 3 1 49

Biofvzikální ústav AV ČR 33 80 32 15 24 20 45 11 10 7 277

Ústav orqanické chemie a biochemie AV ČR 124 115 118 104 37 210 88 62 25 31 914

Sociologický ústav AV ČR 458 333 295 385 580 265 486 267 227 441 3737

Ústav klasických studií AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ústav analytické chemie AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ústav dějin umění AV ČR 0 0 12 0 2 2 0 0 0 0 16

Ústav fyziky atmosféry AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Botanický ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ústav informatiky AV ČR 14 41 7 16 17 43 2 5 1 9 155
Ústav experimentální botaniky AV ČR 2 7 26 30 70 3 0 0 0 8 146
Ústav anorganické chemie AV ČR 12 14 9 27 1 5 6 8 4 2 88
Ustav makromolekulám! chemie AV ČR 59 121 88 36 72 64 67 47 44 124 722

Ústav fyziky materiálů AV ČR 20 96 20 90 8 390 173 57 13 79 946

Fyzioloqický ústav AV ČR 217 225 310 229 193 165 170 353 207 268 2337
Ústav fyziky plazmatu AV ČR 7 0 0 0 0 6 13 0 0 0 26
Ústav termomechaniky AV ČR 8 14 8 3 0 28 0 0 7 16 84
Ústav biologie obratlovců AV ČR 17 50 88 73 152 23 19 235 358 166 1181

Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR 22 0 2 0 10 0 0 0 0 9 43

Masarykův ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matematický ústav AV ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ústav jaderného výzkumu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Výzkumný ústav qeodetický, topoqraf. A kartoqr. 88 19 37 30 139 8 0 16 0 0 337

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR 28 20 17 9 8 13 22 9 2 21 149

Výzkumný ústav veterinárního lékařství 47 34 38 31 33 26 24 40 22 52 347

Součet 1418 1261 1392 1257 1411 1460 1220 1259 1117 1363
1 : Počet rešerší z databází EBSCO v knihovnách A V ČR a ostatních výzkumných ústavech (leden-říjen 2005)
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Agrotest 0 0 8 0 1 1 2 8 13 16 22 24 95
Akademie věd ČR 8 545 7 774 8 312 7 304 7 071 6 472 6 033 5 390 6 734 4 782 6311 6511 81 239
Česká geologická služba 225 177 242 228 166 141 74 140 148 135 178 212 2 066
Česká zemědělská univerzita 370 333 435 411 348 259 206 216 396 451 598 473 4 496
České vysoké učení technické 225 289 195 252 368 412 175 194 263 406 393 322 3 494

Jihočeská univerzita 924 1 017 1 264 1044 759 630 433 413 721 1 183 1 233 800 10 421

Masarykova univerzita 1 415 1 293 2 064 1502 1 425 1 500 813 844 1 212 1295 1 645 1 034 16 042

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 587 724 783 622 705 497 443 304 498 624 504 504 6 795

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 5 9 2 7 12 10 3 11 4 44 14 122

Moravská zemská knihovna 34 42 49 47 35 40 15 18 30 42 51 29 432

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 11 8 4 0 3 14 5 1 4 11 7 3 71

Národní knihovna ČR 30 34 34 28 20 34 9 34 35 41 30 41 370
Národní lékařská knihovna 58 35 43 27 45 33 22 10 28 7 16 36 360

Slezská univerzita 60 76 93 58 64 60 43 23 65 103 102 52 799

Státní technická knihovna 37 45 54 25 30 37 21 26 37 36 20 19 387

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 19 11 2 30 8 3 0 1 5 4 12 9 104
Technická univerzita Liberec 51 87 77 56 49 66 23 11 19 34 40 48 561
Technický ústav požární ochrany 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4

Univerzita Hradec Králové 20 14 44 36 27 9 9 10 36 40 15 15 275
Univerzita J. E. Purkyně 55 66 66 40 48 55 24 18 41 30 26 35 504
Univerzita Karlova 4 501 2 717 4 310 3686 3198 4 288 2 814 3 056 3878 5 510 5 653 3 838 47 449

Univerzita Palackého 1 277 1 168 1 430 1682 1 041 933 687 483 1019 1 047 1 444 1 198 13 409
Univerzita Pardubice 496 513 691 460 604 374 350 195 372 320 321 321 5 017
Univerzita Tomáše Bati 167 175 212 117 111 92 96 71 96 177 130 130 1 574

XIII



Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Úřad vlády ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7

Ústav hematologie a krev transfuze 10 46 19 25 13 13 6 13 18 52 13 32 260

Ústav jaderného výzkumu Řež 8 7 8 5 10 10 9 9 9 6 9 5 95

Vědecká knihovna v Olomouci 0 0 7 3 5 9 1 2 3 2 1 1 34

Veterinární a farmaceutická univerzita 472 580 1 047 464 468 349 269 242 295 674 381 383 5 624

Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně 0 0 0 40 73 67 53 46 39 39 51 51 459

Vysoká škola báňská -  Technická univerzita Ostrava 0 0 0 0 0 0 2 17 64 87 104 86 360

Vysoká škola ekonomická 30 105 147 121 79 24 15 14 44 72 358 264 1 273
Vysoká škola chemicko-technologická 526 546 913 782 805 429 279 289 569 547 667 569 6 921

Vysoké učení technické 470 536 373 424 258 232 197 195 238 308 407 196 3 834

Výzkumný ústav bramborářský 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 13 3 37

Výzkumný ústav pícninářský 25 4 3 18 14 64

Výzkumný ústav potravinářský 45 30 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 103

Výzkumný ústav rostlinné výroby 48 55 44 35 44 32 48 55 46 22 69 22 520
Výzkumný ústav veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 0 0 318 217 206 234 234 1 209

Výzkumný ústav živočišné výroby 246 184 218 174 221 164 144 204 176 222 263 196 2 412

Západočeská univerzita 65 66 94 58 186 72 29 27 72 77 76 72 894

Celkem 21 028 18 758 23 313 19 794 18 295 17 363 13 359 12 933 17 462 18 623 21 465 17 799 220192

Příloha č. 12: Počet přihlášení do Web of Science (leden/prosinec 2004)
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
Agrotest 0 0 24 0 1 1 59 106 61 122 186 160 720
Akademie věd ČR 31 405 34 476 35155 28 858 30191 32 455 28 412 24 967 32114 23 485 29 749 30 535 361 802
Česká geologická služba 1 069 592 1 199 1 288 896 512 470 798 698 783 914 892 10111
Česká zemědělská univerzita 1 791 1 434 2 313 2 405 2 097 1 149 888 974 1 725 2 296 2 896 2 438 22 406
České vysoké učení technické 1 025 1 412 950 1 089 1 603 1 611 939 1 119 1 330 1 865 2126 1 770 16 839
Jihočeská univerzita 4 861 5 877 6239 4 980 3 855 2 984 2 465 2 361 2 963 7 646 6 002 3 933 54166
Masarykova univerzita 5 479 5 080 6629 6181 5 805 4 765 3 890 3 898 5 241 5 691 7 063 4 546 64 268
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2 290 2 966 3 042 2 691 3224 2 426 2 090 1 210 1 778 2 999 2 482 2 482 29 680
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 11 19 59 31 19 80 66 5 42 5 330 69 736
Moravská zemská knihovna 146 86 118 119 78 105 23 31 91 189 209 75 1 270
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 265 65 19 0 45 206 42 4 6 43 55 42 792
Národní knihovna ČR 189 178 178 86 58 169 14 68 116 125 103 143 1 427
Národní lékařská knihovna 473 207 281 192 344 256 628 13 262 106 125 348 3 235
Slezská univerzita 270 657 294 282 224 270 275 117 312 379 422 197 3 699
Státní technická knihovna 350 126 101 97 166 97 65 25 211 119 77 23 1 457
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 192 43 2 268 37 6 0 6 41 14 93 50 752
Technická univerzita Liberec 241 527 471 155 198 311 202 75 132 159 185 218 2 874
Technický ústav požární ochrany 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 12
Univerzita Hradec Králové 163 26 232 135 76 25 25 35 274 195 149 149 1 484
Univerzita J. E. Purkyně 164 170 170 116 125 154 136 91 191 101 78 121 1 617
Univerzita Karlova 23 649 12 349 15311 15812 14 693 21 244 15 333 18511 19 935 24 717 23 790 19 401 224 745
Univerzita Palackého 4 773 4 717 6 479 5 551 3 851 3953 3 266 3 053 5612 5 258 8102 5 372 59 987
Univerzita Pardubice 1 865 2 592 2 605 1 939 2107 1 485 1 695 996 1 792 1 811 1 790 1 790 22 467
Univerzita Tomáše Bati 959 1 177 1 042 452 564 391 435 369 559 836 757 767 8 308
Úřad vlády ČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 14
Ústav hematologie a krev transfuze 49 73 49 123 38 85 17 67 96 91 38 165 891
Ústav jaderného výzkumu Řež 18 15 40 11 34 22 12 26 21 6 16 9 230
Vědecká knihovna v Olomouci 0 0 72 5 21 155 0 10 14 22 22 1 322
Veterinární a farmaceutická univerzita 1 952 2183 5 206 1 837 1 738 1 312 1 450 1 189 1 278 3 811 1 900 1 909 25 765
Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně 0 0 0 223 293 212 664 294 152 184 314 314 2 650

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
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Vysoká škola báňská -  Technická univerzita Ostrava 0 0 0 0 0 0 3 154 222 516 510 360 1 765
Vysoká škola ekonomická 74 209 1 003 601 580 77 32 64 149 216 2144 2 973 8122
Vysoká škola chemicko-technologická 2 455 2 098 4 517 3 880 4 573 3 077 1 666 1 934 3197 2 566 3210 2 640 35 813
Vysoké učení technické 1 803 2 356 1 662 1 478 1 244 1 043 1 700 1 373 1 293 1 760 1 872 1 065 18 649
Výzkumný ústav bramborářský 0 0 0 0 0 0 0 8 17 17 28 3 73
Výzkumný ústav picninářský 97 43 5 89 103 337
Výzkumný ústav potravinářský 64 155 105 22 0 0 0 0 0 0 0 0 346
Výzkumný ústav rostlinné výroby 309 247 116 110 103 165 197 208 202 69 306 61 2 093
Výzkumný ústav veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 0 0 1 326 628 640 1 233 1 233 5 060
Výzkumný ústav živočišné výroby 1 220 1 326 1 253 961 1 150 829 684 807 908 1046 1 526 915 12 625
Západočeská univerzita 237 277 375 145 613 337 126 133 260 206 313 321 3 343
Celkem 89 811 83 722 97 312 82123 80 644 81 969 67 969 66 528 83 976 90102 101 268 87 602 1 013 026

Příloha č. 13 : Počet zadaných dotazů do Web of Science (leden/prosinec 2004)
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Sub-
sessions Queries

Citation
Events

Records
Viewed

Records
Exported

Records
Saved

Records
Printed

Records
Emailed

Total Items 
Requested

Leden 21 028 89 811 35 318 65 326 19 099 31 810 16 408 5 346 137 989
Únor 18 760 83 722 30 063 68174 21 046 16015 11 721 9 923 126 879
Březen 23 314 97 312 29 900 74 012 27151 25 310 17 642 4 406 148 521
Duben 19 794 82123 26 703 60159 16411 17 993 16 200 3 731 114 494
Květen 18 295 80 644 27 513 58 327 12 638 23 040 18912 8 386 121 303

Červen 17 363 81 969 34101 57 672 14 863 32 759 24 306 4 571 134171
Červenec 13 359 67 969 25 922 50 381 18 279 25 954 22 309 2 240 119163
Srpen 12 933 66528 24 284 50 990 12 724 17 828 7119 1 567 90 228
Září 17 464 83 976 29 532 66 624 18 069 20 695 28 371 5 434 139193
Říjen 18 626 90102 30 309 72 738 22 760 38 776 14616 6 518 155 408
Listopad 21 479 101 268 32 509 81 739 17 774 42 320 53193 3 712 198 738
Prosinec 17 799 87 602 31 956 69 464 27 762 31 235 21 640 8 952 159 053
Celkové využití: 220 214 1 013 026 358110 775 606 228 576 323 735 252 437 64 786 1 645140
Průměrné využití 18 351 84 419 29 843 64 634 19 048 26 978 21 036 5 399 137 095

Příloha č. 14 : Využití Web of Science (leden/prosinec 2004)
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Leden Unor Březen Duben Květen Červen Červenec Sroen Září Ríien ListoDad Prosinec Celkem Průměrně
American Association of Pharmaceutical Scientists 1 1 2 0.17
Biomed Central Ltd. 3 3 5 4 5 2 22 1,83
Blackwell Publishing 10 5 18 22 42 24 121 10,08
Blackwell Publishing 4 4 8 0,67
BMJ Publishing Group 1 1 0,08
Brill Academic Publishers 16 4 20 1,67
Cambridge University Press 5 2 6 8 21 1,75
EDP Sciences 1 4 13 4 22 1,83
Elsevier 99 93 110 120 194 197 813 67,75
Elsevier Academic Press 1 5 3 9 0,75
Highwire Free 1 1 0,08
Chemical Society of Japan 0,00
Japan Society of Mechanical Engineering 2 2 0,17
Japanese Pharmacological Society 3 1 4 0,33
Japanese Society of Applied Entomology & Zoology 1 1 0,08
Japanese Society of Breeding 1 1 0,08
Japanese Society of Veterinary Science 9 1 3 2 15 1,25
John Wiley & Sons 4 5 11 7 12 23 62 5,17
Kluwer 1 1 0,08
MIT Press 2 1 3 0,25
Nature 3 6 9 0,75
Nature Publishing Group 1 1 0,08
NCBI DNA 1 4 5 5 6 3 24 2,00
NCBI Protein 6 2 4 1 13 1,08
No Publisher ID is found 3 3 0,25
Oxford University Press 2 3 4 1 2 12 1,00
Pharmaceutical Society if Japan 1 4 6 5 4 6 26 2,17
Public Library of Science 1 3 1 1 6 0,50
SciELO 5 7 9 23 7 7 20 78 6,50
ScienceDirect 1 009 1 026 663 1 061 1 186 1 035 612 847 1 139 1 105 1 316 1 117 12116 1 009,67
Society of Chemical Engineerings Japan 2 1 1 4 0,33
Society of Polymer Science, Japan 0,00
Springer 106 153 116 201 175 165 97 113 219 173 267 256 2 041 170,08
Springer Verlag 32 24 69 43 78 54 300 25,00
Taylor & Francis Group 14 10 24 2,00
Ulrich 15 22 8 12 62 25 144 12,00
VRI 10 15 25 2,08
Wiley 126 178 96 189 163 147 161 161 156 206 261 217 2 061 171,75
Celkem 1 241 1 358 875 1 451 1 524 1 353 1 057 1 301 1 787 1 726 2 336 2 007 18 016 1 501.33

Příloha č. 15 : Počet stažených fulltextů z časopisů ve Web of Science (leden/prosinec 2004)
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Web of Science

Počet při h lášen í P očet zad aných dotazů
2002 219 353 2002 1 038 566
2003 216 330 2003 1 031 093
2004 2 2 0 1 9 2 2004 1 013 026

Journal Citation Reports

P očet při hlášení P očet zad aných dotazů
2003 28 094 2003 31 752
2004 4 3 1 2 9 2004 48 881

Příloha č. 16: Celkový počet využití Web of Science a Journal Citation Reports
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