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Předmluva 

 Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat některé vybrané knihovny, 

svým fondem zaměřené na hudební či divadelní problematiku a sloužící zejména 

studentům vysokých škol těchto oborů. Dále také zhodnotit jakým způsobem studenti 

vysokých uměleckých škol pracují s informacemi a využívají informačně 

knihovnických služeb z pohledu odborných pracovníků a zaměstnanců těchto institucí. 

Největší motivací pro zvolení tohoto tématu pro mne byla návaznost na moji 

bakalářskou práci, která se zabývala informačními potřebami a způsobem práce 

s informacemi u studentů vysokých uměleckých škol, a jejíž součástí byl i výzkum mezi 

studenty těchto škol. Výsledky tohoto výzkumu mne vedly k potřebě toto téma 

zpracovat i z jiného pohledu a pokusit se zjistit, jakým způsobem nahlížejí na tuto 

problematiku zaměstnanci takto zaměřených knihoven. Rozhodla jsem pro metodu 

kvalitativního výzkumu, která vede k detailnějším informacím a výsledky výzkumu je 

možno lépe interpretovat právě díky osobnímu setkání s respondenty. Toto téma mne 

také zajímá z důvodu mého dlouhodobého zájmu o tuto oblast, kterou jsem měla 

možnost zažít ze strany studenta umělecké školy i prostřednictvím pracovníka 

Knihovny Divadelního ústavu. 

Nejčastěji navštěvovanými knihovnami jsou knihovny veřejné (Hudební 

oddělení a Divadelní a filmové oddělení Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze), 

knihovny vysokoškolské (HAMU, DAMU, JAMU) a v neposlední řadě Knihovna 

Divadelního ústavu. Tyto knihovny jsou v této práci poměrně podrobně analyzovány. 

Zdánlivě dlouhá část, analyzující tyto knihovny, je však důležitá pro čtenáře, který není 

dobře seznámen s tímto prostředím. Podrobná analýza slouží k vytvoření dobré 

představy o jednotlivých knihovnách a lepšímu pochopení výsledků výzkumu. Také 

bylo nutné hlouběji zpracovat problematiku autorskoprávní, která ovlivňuje služby 

knihoven, zejména potom těch, které ve svém fondu mají hudebniny, hudební nosiče a 

audiovizuální nosiče. 

Pro mne velmi přínosnou na této práci byla samotná realizace výzkumu, díky níž 

jsem měla možnost hovořit s ředitelkami výše zmíněných knihoven, seznámit se 

službami a fondy těchto knihoven a poznat velmi zajímavé osobnosti, se kterými bych 

se bez realizace tohoto výzkumu pravděpodobně nesetkala.   
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1. Úvod 

V oboru informační vědy a knihovnictví se velmi často setkáváme s pojmem 

informační potřeba a jako informační pracovníci a knihovníci se zabýváme také 

uspokojováním těchto potřeb. Velmi dobrý pohled na tuto problematiku nabízí Dušan 

Válek: „Uspokojování informačních potřeb se děje velmi mnohotvárným způsobem. 

Každý uživatel získává potřebné informace nejrůznějšími cestami a pouze jedním ze 

zdrojů jsou informační služby poskytované informačními institucemi“. [Válek, D., 1981, 

s. 15]
1
  

Z výsledků výzkumu mezi studenty, který byl prováděn v rámci bakalářské 

práce, nebylo možno přesně určit, jaký je stupeň uspokojování jejich informačních 

potřeb. Bylo však velmi dobře vyhodnotitelné, jaký způsob získávání informací studenti 

využívají a nakolik jim tento způsob může přinést potřebné informace. „Ačkoliv ve 

způsobu získávání informací z oboru byl častěji uváděn internet, než klasické 

dokumenty, ze zjištění ohledně způsobů používání internetu lze předpokládat, že větší 

množství relevantních informací získávají studenti právě pomocí klasických dokumentů, 

tedy návštěvou knihovny. Přestože studenti navštěvují knihovny poměrně často, je velmi 

překvapivé, jak málo služeb knihoven využívají (většina respondentů uvedla, že 

knihovnu navštěvuje pouze za účelem výpůjčky)“. [Fialová, Z., 2009, s. 48]
2
  Právě tato 

zjištění vedla k potřebě realizovat výzkum v knihovnách a zjistit, jaký je pohled na tuto 

problematiku z pohledu těch, kteří informační a knihovnické služby této cílové skupině 

poskytují.  

Činnost knihoven je v České republice upravována tzv. knihovním zákonem  

č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb. Zákon upravuje podmínky poskytování veřejných knihovnických 

a informačních služeb a systém knihoven, které tyto služby poskytují. Klíčový pojem, 

který také kromě dalších zákon vymezuje, je pojem knihovna, kterou zákon v § 2 

odstavci a definuje jako: „…zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup 

                                                 
1
 VÁLEK, Dušan. Studijně rozborová činnost ve VTEI. Praha: Ústředí vědeckých, technických a 

ekonomických informací, 1981. 
2
 FIALOVÁ, Zuzana. Informační potřeby studentů uměleckých škol se zaměřením na dramatické a 

hudební umění. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 
2009. 58 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. 
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všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto 

zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven“. [Zákon č. 257/2001 Sb.]
3
  

Tento zákon není určen knihovnám provozovaným na základě živnostenského 

oprávnění. Systém knihoven je rozdělen do čtyř kategorií podle zřizovatele. Do první 

skupiny spadají knihovny zřízené Ministerstvem kultury České republiky - Národní 

knihovna České republiky, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská 

zemská knihovna v Brně. Dále jsou to krajské knihovny, kterou jsou zřízené příslušným 

orgánem kraje, základní knihovny, jejichž zřizovatelem je příslušný orgán obce, 

 a specializované knihovny. Problém se začleněním se do této struktury mají knihovny 

vysokoškolské, protože tyto knihovny zákon nezná. „Pro vysokoškolskou knihovnu je 

registrace jako základní knihovna podle § 12 nebo specializovaná knihovna podle § 13 

nevyhovující, nereflektuje její skutečné postavení a funkci v systému veřejných 

knihovnických a informačních služeb. Stejný problém s registrací mají kromě 

vysokoškolských i jiné druhy knihoven, např. zdravotnické, muzejní apod., protože 

vymezení funkcí v § 12 je příliš obecné a v § 13 příliš specializované…“. [Prochásková, 

I., 2002]
4
 

Ani další legislativní normy neusnadňují knihovnám jejich práci. Knihovny, 

jejichž fond je zaměřen právě na hudební a jiné umělecké tituly, se musí často potýkat 

se Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), který upravuje půjčování 

zvukových, zvukově obrazových záznamů a hudebnin. Této problematice je věnována 

část třetí kapitoly.   

 

 

 

                                                 
3
 Česká republika. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). 2001. Dostupné z: 
http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/knihovn__z_kon.doc 

 
4
 PROCHÁSKOVÁ, Iva. Zákon nereflektuje postavení vysokoškolské knihovny v systému veřejných 

informačních služeb. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 22.03.2012]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ikaros.cz/node/1220>. ISSN 1212-5075. 

http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/knihovn__z_kon.doc
http://www.ikaros.cz/node/1220
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2. Charakteristika knihoven s fondem zaměřeným na                                                 

hudbu a divadlo 

Studenti vysokých uměleckých škol se zaměřením na dramatické a hudební 

umění nejčastěji získávají informace v knihovnách, jejichž fond je zaměřen výhradně na 

tuto problematiku. Jejich posláním je shromažďování, uchovávání a zprostředkovávání 

odborných publikací, hudebnin, divadelních textů, odborných časopisů a 

multimediálních nosičů týkajících se divadelní, hudební, filmové problematiky a dalších 

příbuzných oborů. Své služby samozřejmě neposkytují jen studentům, ale i dalším 

odborníkům či jiným zájemcům o tuto oblast. Díky velkému zájmu o hudbu, divadlo a 

kulturu obecně, který má v Česku mnohaletou tradici, mají tyto knihovny bohatou 

historii a díky tomu taky velmi vzácné tituly ve svých fondech. Například počátky 

dnešního Hudebního oddělení Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze sahají až 

do roku 1893, vznik knihovny Janáčkovy akademie múzických umění v Brně datujeme 

rokem 1947. Zaměstnanci těchto knihoven jsou nejen knihovníci se zájmem o tuto 

oblast, ale také muzikologové, teatrologové a další odborníci, kteří se starají, aby fondy 

jejich knihoven byly doplňovány kvalitními tituly, které jejich čtenáři opravdu využijí a 

jsou důležité pro jejich umělecký rozvoj. Zejména vysokoškolské knihovny mají se 

svými studenty, čtenáři, velmi dobré vztahy a zajišťují jim například konkrétní notový 

materiál, který studenti požadují a který je nezbytný pro jejich úspěšné studium a 

uměleckou realizaci.  

2.1. Divadelní a filmový úsek Ústřední knihovny Městské 

knihovny v Praze 

Divadelní a filmový úsek Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze (dále jen ÚK 

MKP) je specializovaným úsekem ÚK MKP sídlícím v ústřední budově na Mariánském 

náměstí v Praze 1, zřizovatelem je Hlavní město Praha. Posláním divadelního a 

filmového úseku ÚK MKP je všestranné poskytování služeb odborné, i širokému 

spektru laické, veřejnosti. Knihovna je členem SIBMAS (Mezinárodní organizace 

divadelních knihoven a muzeí) a úzce spolupracuje s odbornými knihovnami - 

knihovnou Divadelního ústavu, Národního muzea, Archivu Národního divadla, 

knihovnou DAMU a dalšími. 
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2.1.1. Historie 

V červenci 1891 zahájila svoji činnost první veřejná knihovna v Praze, která tím 

navázala na aktivity spolkových knihoven. Na základě vyhlášky městské rady byla 

zřízena „Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy“, která byla 

určena všem obyvatelům hlavního města. Protože dosavadní budova nebyla pro účely 

nově vzniklé knihovny vyhovující, poskytla Pražská městská pojišťovna finanční 

prostředky a podle návrhu architekta Františka Roitha
5
 byla na Mariánském náměstí 

v letech 1925 – 1928 vystavěna budova nová. Byla první stavbou navrženou výhradně 

pro účely knihovny na území Československa. Budova je pro stejné účely využívána 

dodnes, proto můžeme říci, že se jednalo o stavbu nadčasovou a velmi zdařilou, sloužící 

nejen knihovnímu zázemí, ale také pro koncertní, výstavní a další kulturní činnosti.   

Divadelní a filmové oddělení ÚK MKP bylo otevřeno 1. 11. 1942 a od roku 

1998 je Divadelní a filmový úsek samostatným specializovaným úsekem Městské 

knihovny v Praze. V době otevření sídlil úsek na levé straně zvýšeného přízemí hlavní 

budovy na Mariánském náměstí. Po rekonstrukci se divadelní a filmový úsek 

přestěhoval na pravou stranu, kde je zachována galerie z dubového dřeva, která zde byla 

vestavěna dle návrhu architekta. Spodní část galerie dnes slouží volnému výběru, jsou 

v ní umístěny police na knihy. Horní část sloužila jako příruční knihovna a dnes je 

místem pro sklady (viz Příloha č. 1).  

„Paradoxně došlo k otevření divadelního a filmového oddělení MKP v jednom z 

nejtěžších období českého národa, v době německé okupace a Protektorátu Čechy a 

Morava. Tedy v období, kdy byly divadlo a film vnímány jako opora české společnosti, 

vděčné za každý projev nezávislosti, za každý jinotaj, za každé nadechnutí. Při 

slavnostním zahájení nechyběly tehdejší známé osobnosti – herečky Adina Mandlová, 

Růžena Šlemrová, Hana Vítová, Blanka Waleská, herec František Vnouček, filmový 

kritik Dr. Bedřich Rádl, houslový virtuóz Jaroslav Kocian a další. Otevření divadelního 

a filmového oddělení MKP bylo tedy jedním z důsledků tohoto nově probuzeného zájmu 

o divadlo a film“. [Valtrová, M.]
6
 

                                                 
5
 Narozen 1876 – zemřel 1942. Český architekt, představitel tzv. oficiální pražské architektury. Mezi jeho 

další díla patří budovy ministerstva financí na Malé Straně, ministerstva zemědělství na Těšnově nebo 

dnešní ústředí ČNB.  
6
 VALTROVÁ, Marie. MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE. Minulost budoucnosti: Divadelní a filmový 

úsek MKP. Praha. (Nepublikovaný dokument) 
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S historií Divadelního a filmového oddělení ÚK MKP je spojeno mnoho 

významných jmen a kulturních počinů. Počátky tohoto oddělení jsou spjaty se jmény 

dramatika Jaroslava Tumlíře
7
 a knihovníka Artura Salavy. Na přelomu 60. a 70. let byla 

vedením pověřena divadelní publicistka a historička Marie Paříková. Až do roku 1982 

bylo divadelní a filmové oddělení společně s oddělením hudebním součástí knihovny 

Bedřicha Smetany.  

Ve druhé polovině padesátých let se v městské knihovně pořádalo několik velmi 

proslulých kulturních akcí. Mezi dodnes nejznámější se řadí cykly Profily umělců 

Národního divadla a Poznáváme nové divadlo, v nichž vystupovali nejznámější herci 

pražských divadel. Jmenujme například Vlastu Fabianovou, Vlastu Chramostovou, 

Eduarda Cupáka nebo Karla Högera. Na tato vystoupení navázala počátkem šedesátých 

let nedělní matiné s ukázkami ze současné české i světové dramatické tvorby, jejichž 

vrcholem byl v roce 1964 zařazený cyklus „Absurdní drama“ představující díla Samuela 

Becketta, Eugena Ionesca nebo Václava Havla, pod režijním vedením Jana Grossmana 

či Josefa Henkeho.  

Divadelní a filmové oddělení se stalo samostatným úsekem po generální 

rekonstrukci a automatizaci ústřední knihovny 20. 4. 1998.  

 

2.1.2. Fond 

Na základě materiálů poskytnutých vedoucí Divadelního a filmového oddělení 

ÚK MKP můžeme fond charakterizovat následovně. Fond knihovny obsahuje divadelní 

a filmové encyklopedie, české i cizojazyčné dějiny divadla a filmu, publikace o teorii 

divadla a filmu, herectví, divadelní a filmové režii, kostýmnictví, scénografii a další 

specifickou literaturu s obory souvisejícími. Historicky cenná vydání divadelních her    

a publikací z dějin divadla a filmu. Úplnou produkci divadelních her z vydavatelství 

DILIA od roku 1949. Knižní vydání divadelních, loutkových a rozhlasových her, 

filmových a televizních scénářů. Divadelní a filmové časopisy, divadelní ročenky  

a kalendária z 19. a 20. stol. Cizojazyčnou literaturu (divadelní hry, teorii divadla  

a filmu), bohatou sbírku publikací o anglickém dramatu převzatou z fondu knihovny 

Britské rady. 

                                                 
7
 Narozen 28. 11. 1902 - zemřel 8. 7. 1977. Herec, dramaturg pražských divadel a mimopražských 

divadel. V letech 1929-1948 knihovník Ústřední knihovny hl. m. Prahy. Divadelní referent a kritik v 

kulturním týdeníku Praha v týdnu. Po roce 1948 dramaturg divadel: Divadlo města Žižkova, Divadlo 

S.K.Neumanna v Libni.  
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„Po otevření divadelního a filmového oddělení obsahoval fond pouhých 1 865 

svazků, dnes se pohybuje kolem 60 000 svazků, z toho zhruba 20 000 svazků českých a 

cizojazyčných divadelních her, 1 000 svazků filmových a televizních scénářů, 3 000 

svazků divadelních, filmových, televizních a rozhlasových časopisů a 36 000 svazků 

odborné literatury z dějin divadla, filmu a dalších zmiňovaných oborů“. [Valtrová, M.]
8
 

Tematické uspořádání fondu se dá rozdělit do následujících kategorií: 

 divadelní a filmové časopisy (pouze prezenční půjčování),  

 dějiny a teorie divadla,  

 dějiny a teorie filmu,  

 antické hry,  

 světová dramata,  

 česká dramata,  

 knihy o hercích, režisérech a divadelních souborech. 

 

Součástí doplňkového fondu jsou také soubory výstřižků divadelních, filmových 

a televizních recenzí, které oddělení zpracovává a prezenčně půjčuje, a také články 

o osobnostech z oborů divadla a filmu. Výstřižková služba týkající se divadelních a 

filmových osobností není dále rozšiřována. Naopak kolekce recenzí z denního tisku je 

dále pečlivě sledována a zpracovávána z důvodu velkého zájmu o tuto službu.  

 

2.1.3. Služby 

Divadelní a filmový úsek Městské knihovny v Praze navštěvují zájemci  

o divadlo, film, rozhlas, televizi, kostýmnictví a scénografii, dramaturgové, režiséři, 

odborná veřejnost, herci, studenti a pedagogové uměleckých škol. Knihovna je 

čtenářům k dispozici od pondělí do soboty, obvykle od 9 do 20 hodin, v pondělí od 13 

do 20 hodin a v sobotu od 13 do 18 hodin. Veškeré tituly je možno vyhledávat v online 

katalogu MKP
9
 nebo v katalogu Koniáš přímo v knihovně. 

Divadelní a filmový úsek poskytuje konzultační služby z oborů divadla, filmu, 

rozhlasu, televize, kostýmnictví a scénografie (kartotéky článků z odborného tisku, 

kartotéky divadelních monologů pro muže a ženy).  

                                                 
8
 VALTROVÁ, Marie. MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE. Minulost budoucnosti: Divadelní a filmový 

úsek MKP. Praha. (Nepublikovaný dokument) 

 
9
 http://search.mlp.cz/#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:-amp:viewMode-eq:full 

http://search.mlp.cz/%23/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:-amp:viewMode-eq:full
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Výpůjčky z tohoto oddělení se řídí pravidly MKP, proto je třeba mít průkaz 

čtenáře či OpenCard, oba průkazy platí do všech poboček MKP, roční registrace stojí 

80,-Kč a je možno se registrovat i pomocí online formuláře na stránkách MKP.  

V této knihovně je možné půjčování knih a objednávání ze skladů na požádání, 

prezenční půjčování divadelních a filmových časopisů, objednávání vázaných 

divadelních a filmových časopisů ze skladů. Zpřístupnění divadelních, filmových a 

televizních recenzí z výstřižkové služby, poskytování informací o divadelních, 

filmových a televizních festivalech českých i zahraničních z výstřižkové služby. 

Půjčování článků o osobnostech z výstřižkové služby je možné pouze prezenčně. 

Vyhledávání článků o osobnostech z vázaných divadelních a filmových časopisů a také 

poskytování meziknihovní výpůjční služby.  

Dále Divadelní a filmové oddělení ÚK MKP doporučuje a umožňuje využívání 

databází Film Index International, FIAF a American Film Institute Catalog. Díky nově 

zřízenému vzdálenému přístupu však registrovaní čtenáři mohou vyhledávat v těchto 

databázích i mimo knihovnu.  

 

2.2. Hudební úsek Ústřední knihovny Městské knihovny 

v Praze 

Hudební úsek Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze (dále jen ÚK MKP) 

patří k nejstarším a největším veřejným hudebním knihovnám v Evropě. Slouží jak 

odborné, tak i laické veřejnosti a všem zájemcům o tuto oblast, knihovna slouží zejména 

amatérským i profesionální hudebníkům, studentům hudebních oborů i jejich 

pedagogům, dramaturgům, publicistům, odborné muzikologické veřejnost i 

příležitostným zájemcům o hudbu. Stejně jako Divadelní a filmové oddělení, je 

zřizovatelem Hudebního oddělení Hlavní město Praha a sídlí v hlavní budově na 

Mariánském náměstí v Praze 1.  

Oddělení je aktivním členem nejen českých, ale i zahraničních sdružení 

hudebních knihoven.  

 

2.2.1. Historie 

Hudební oddělení existuje již od roku 1893, kdy bylo součástí Obecní knihovny. 

V dobách Rakousko - Uherska se knihovna nevyvíjela příliš rychle a mohla svým 

http://fiaf.mlp.cz/
http://filmafi.mlp.cz/
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čtenářům nabídnout poměrně malý fond o zhruba 4000 svazcích hudebnin a knihách o 

hudbě. K velkým změnám v oblasti hudebních knihoven došlo po roce 1919, kdy byly 

veřejné obecní knihovny v obcích, s více než 10.000 obyvateli, povinny zřídit v těchto 

obecních knihovnách hudební oddělení s nabídkou hudebnin a knih o hudbě. V roce 

1922 se hudební oddělení Veřejné knihovny hl. města Prahy, pod vedením Josefa 

Plzeňského, přejmenovalo na Knihovnu Bedřicha Smetany a tento název si ponechalo 

až do roku 1996.  

V době první republiky se knihovně výjimečně dařilo a její fond se rozrostl až na 

60.000 svazků. Od roku 1969 se datuje budování zvukové části knihovny, v tomto roce 

si čtenáři poprvé mohli z fondu knihovny Bedřicha Smetany zapůjčit LP desky.  

V 90. letech až do celkové rekonstrukce knihovny na Mariánském náměstí, kdy 

fond dosáhl velikosti kolem 210.000 exemplářů, procházel postupnou revizí. V této 

době byly z fondu systematicky vyřazovány některé nadbytečné multiplikáty a 

exempláře již nezpůsobilé k půjčování. Po celkové rekonstrukci a po přechodu na plně 

automatizované knihovní služby byl hudební úsek v roce 1998 začleněn do jednotného 

automatizovaného knihovního provozu v rámci Ústřední knihovny MKP.  

 

2.2.2. Fond 

Informace o fondu Hudebního oddělení ÚK MKP pochází z vlastního výzkumu, 

který jsem v této knihovně realizovala. Ve fondu najdeme přibližně 150.000 svazků 

hudebnin ve formě partitur, klavírních výtahů i jednotlivých sólových partů. Fond je 

dále tvořen více než 30.000 českých i zahraničních knih o hudbě a vázaných hudebních 

časopisů. Fond zvukových materiálů reprezentuje, dnes již pouze prezenčně přístupný, 

fond gramofonových desek, cca 12.000, který je však postupně digitalizován. Do 

budoucna bude možno si přehrávat digitalizované hudební záznamy na jakékoliv 

pobočce MKP. Dále fond tvoří magnetofonové kazety, CD a DVD nosiče, celkem je 

hudebních nosičů cca 50.000. Základem je však notový materiál a partitury. Hudební 

oddělení doplňuje do svého fondu také cizojazyčné muzikologické tituly, encyklopedie 

a monografie zabývající se všemi hudebními žánry. Tituly, které již nejsou na trhu nebo 

nejsou v dobrém stavu, jsou k dispozici pouze prezenčně a je připravována jejich 

digitalizace.  

Fond je doplňován také z darů. Výjimečným darem je například 150 titulů z 

Vídeňské městské knihovny týkající se operety a děl W. A. Mozarta. Dále fond 
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Hudebního oddělení doplňují sami autoři a interpreti, kteří věnují knihovně své partitury 

či nahrávky.  

 

2.2.3. Služby 

Služby Hudebního oddělení se ve velké míře shodují se službami Divadelního a 

filmového oddělení – tedy v otevírací době, poplatcích za služby nebo využívání on-line 

katalogů či vzdálených přístupů do odborných databází. Mezi specifické služby 

Hudebního oddělení patří půjčování hudebnin a hudebních materiálů, poslechy hudby 

ze všech nosičů, které knihovna nabízí, sledování záznamů operních a baletních 

představení na DVD nosičích. Dále mají návštěvníci Hudebního oddělení možnost 

přehrávání zapůjčených notových materiálů na digitálním pianě Yamaha (viz Příloha   

č. 2) a samoobslužné kopírování tištěných materiálů v rámci platného autorského 

zákona a s ohledem na aktuální stav a historickou hodnotu dokumentu. Svým čtenářům 

Hudební oddělení zajišťuje přístup do databází Music Online, IIMP a Oxford Music 

Online.  

 

2.3. Knihovna Divadelního ústavu  

Jako základní poslání považuje Knihovna Divadelního ústavu shromažďování, 

zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování veškeré bohemistické divadelní literatury a 

periodik. Výběrově také divadelní literaturu zahraniční. Informační systém knihovny 

přímo navazuje na činnost oddělení bibliografie a dokumentace. Knihovnu Divadelního 

ústavu využívají pracovníci ústavu, teatrologové, pedagogové, studenti, odborná 

veřejnost a domácí i zahraniční zájemci o divadelní kulturu. 

Knihovní fond obsahuje odbornou divadelní literaturu, divadelní texty, literaturu 

příbuzných oborů a periodika. Fondy knihovny se rozrůstají zejména nákupem, 

případně výměnou a dary. Mnohé zahraniční materiály získává knihovna díky 

spolupráci s Mezinárodním divadelním ústavem (ITI) i jinými mezinárodními 

divadelními organizacemi a také je členem SIBMAS (Mezinárodní organizace 

divadelních knihoven a muzeí).  

Knihovna je rozdělena na tři úzce propojená oddělení - oddělení služeb, 

půjčovna, oddělení časopisů a studovna.  

 

http://alexander.mlp.cz/
http://iimp.mlp.cz/
http://oxfordmusic.mlp.cz/
http://oxfordmusic.mlp.cz/
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 Oddělení služeb 

V oddělení služeb se provádí evidence čtenářů, zprostředkovávají se zde 

bibliograficko-informační služby a čtenářům jsou zde k dispozici katalogy a příruční 

knihovna.  

 Půjčovna 

V půjčovně jsou čtenářům nalezeny podle donesených signatur požadované 

dokumenty, které si mohou po podepsání vytištěného potvrzení půjčit buď absenčně, 

nebo do studovny.  

 Oddělení časopisů a studovna 

V oddělení časopisů a ve studovně jsou čtenářům k dispozici prezenčně 

jednotlivá čísla periodik z posledního roku, vybrané svázané ročníky a příruční 

knihovna. 

 

2.3.1. Historie 

Institut umění – Divadelní ústav je státní příspěvkovou organizací zřízenou 

Ministerstvem kultury České republiky. Divadelní ústav byl založen roku 1959 a od 

poloviny 70. let 20. století sídlí v Manhartském paláci v Celetné ulici v Praze 1. V roce 

2007 došlo ke změně názvu a Divadelní ústav byl přejmenován na Institut umění – 

Divadelní ústav.  

Knihovna Divadelního ústavu vznikla koncem 50. let. Základem fondů knihovny 

se stala sbírka strojopisných divadelních her z majetku znárodněných divadelních 

agentur spolu s rozmnoženými texty Československého divadelního a literárního 

jednatelství, dnešní DILIA.  

V roce 1975 byl Divadelní ústav sloučen se Scénografickým ústavem a knihovna 

obohatila své fondy o teatralia jeho scénografické knihovny. Dnes patří knihovna 

Divadelního ústavu k největším evropským knihovnám zaměřeným na oblast divadla.  

 

2.3.2. Fond 

Na základě výroční zprávy
10

 můžeme říci, že po revizi v roce 2006 činil fond 

k datu ukončení revize 112 971 svazků odborné divadelní literatury, divadelních textů, 

                                                 
10

 Divadelní ústav (Praha, Česko), ČERNÝ, Ondřej, ed. Divadelní ústav: výroční zpráva za rok 2006. 

Praha: Divadelní ústav, 2007. 96 s. ISBN 978-80-7008-207-2. 
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literatury příbuzných oborů a periodik. V současné době knihovní fond obsahuje přes 

118 500 svazků. Dokumentový fond je zpřístupňován systémem klasických jmenných, 

názvových, předmětových a systematických katalogů a zároveň prostřednictvím on-line 

katalogu (OPAC) automatizovaného knihovnického systému KPwinSQL, který 

knihovna užívá. Knihovna má fond divadelních textů, fond odborné divadelní literatury, 

fond periodik a také fond kabaretních výstupů a písniček, fond kostýmních grafických 

listů a fond hudebnin, který obsahuje zejména klavírní výtahy oper a operet. Fondy 

knihovny se rozrůstají zejména nákupem, případně výměnou a dary, průměrný roční 

přírůstek je 1 200 svazků. 

 

 Fond divadelních textů 

Obsahuje přes 60 000 textů divadelních her (včetně duplikátů) v různých 

variantách, vydáních, úpravách a překladech. Snahou knihovny je soustředit všechna 

česká vydání divadelních her, velmi často se totiž liší buď textovými úpravami autora, 

nebo upravovatele, anebo obsahují cenné doslovy či předmluvy.  

Dále také fond obsahuje texty někdejších agentur, z nichž některé jsou ještě 

ručně opisované. Knihovna shromažďuje v co největší úplnosti i rozmnožené texty 

divadelních her vydávaných agenturou DILIA či nově vznikajícími agenturami, 

případně rozmnožovaných divadly pro vlastní potřebu. Právě tyto texty jsou jedinečné a 

často obsahují zásadní úpravy inscenátorů. Fond je také doplňován co nejvíce 

cizojazyčnými překlady divadelních her českých autorů. Hry zahraničních autorů jsou 

ve fondu obvykle obsaženy i v jazyce originálu. V originální verzi se knihovna snaží 

získávat zejména kritická vydání děl klasiků a významná díla moderních renomovaných 

autorů světového divadla. Rozhlasové a televizní hry jsou zařazovány pouze doplňkově.  

 

 Fond odborné divadelní literatury 

Obsahuje téměř 25 000 svazků domácí, zahraniční, soudobé a historické odborné 

literatury. Jeho součástí jsou všeobecné i speciální encyklopedie, slovníky a 

bibliografie, které jsou stále doplňovány. Tento fond obsahuje výběrově i literaturu 

hraničních oborů - výtvarné umění, hudba, architektura, etnografie, film, rozhlas, 

televize atd. V úplnosti se uchovávají samozřejmě publikace Divadelního ústavu. Bylo 

jich vydáno přes pět set.  
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 Fond periodik 

Knihovna ročně obdrží kolem 65 titulů českých a slovenských časopisů a asi 57 

titulů časopisů cizojazyčných. Většina z nich je kompletována a ve vázaných ročnících 

uchovávána ve fondu obsahujícím okolo 23 000 svazků současných i zaniklých 

časopisů. 

 

Fondy knihovny jsou uživatelům zpřístupňovány systémem katalogů. Knihovna 

Divadelního ústavu buduje pro své čtenáře následující katalogy:  

 elektronický,  

 jmenný, 

 jmenný autorský,  

 názvový, 

 předmětový, 

 systematický, 

 samostatný pro fond časopisů, hudebnin, kabaretních textů, kostýmních 

listů, 

 kartotéka české a do češtiny přeložené dramatické tvorby. 

 

Divadelní hry, včetně úplných textů publikovaných v domácích i zahraničních 

časopisech, jsou zaznamenávány ve jmenném autorském a názvovém katalogu. 

Rozšiřování názvového katalogu bylo zastaveno v roce 1998.  

Odborná naučná literatura je zpracována v katalogu jmenném, předmětovém a 

systematickém podle vlastního třídění knihovny. Tvorba předmětového a 

systematického katalogu byla zastavena v roce 1998.  

Samostatné katalogy jsou budovány pro fond časopisů, hudebnin, kabaretních 

textů a kostýmních listů.  

 Kartotéka české a do češtiny přeložené dramatické tvorby zahrnuje asi 50 000 

záznamů tištěných i rozmnožených původních nebo do češtiny přeložených činoherních 

textů. Nezpracovány zůstaly texty publikované pouze časopisecky. Dramatická tvorba 

je zpracována do roku 1972. 

Všechny záznamy elektronického katalogu jsou souběžně zpřístupněny na 

webových stránkách knihovny jako OPAC. 
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2.3.3. Služby  

Knihovna je pro své čtenáře otevřena třikrát týdně. V pondělí a v pátek od 9 do 

16 hodin, ve středu od 9 do 18 hodin. Výpůjční služby jsou pouze pro registrované 

čtenáře knihovny. Pro registraci je třeba občanský průkaz, vyplnění přihlášky a 

zaplacení registračního poplatku (200 Kč, studenti 120 Kč). Zájemci, kteří nemají v ČR 

trvalý pobyt, složí stálou kauci (500 Kč), která je jim po vyrovnání všech pohledávek 

vrácena. Čtenářská legitimace platí jeden rok od data vystavení.  

Publikace s výjimkou těch, které jsou určeny pouze k prezenčnímu půjčování 

(vybrané tituly se dají po zaplacení zálohy také půjčit) a publikací z konzervačního 

fondu, se půjčují na dobu čtyř týdnů, pokud není předem stanovena lhůta kratší. Na 

požádání vypůjčovatele může být výpůjční doba prodloužena, pokud titul není žádán 

jiným zájemcem. Prodloužit výpůjční lhůtu lze osobně, písemně, telefonicky, e-mailem 

a prostřednictvím webového formuláře dostupného na webových stránkách Divadelního 

ústavu. Nevrátí-li čtenář vypůjčené publikace ve stanovené lhůtě, zaplatí čtenář sankční 

poplatky. Dále knihovna půjčuje tituly ze svých fondů prostřednictvím meziknihovní 

výpůjční služby.  

Ke studiu prezenčních dokumentů a periodik je určena studovna a čítárna. Ve 

studovně periodik jsou také uloženy svázané ročníky časopisů v katalogu označené 

„přír. B“ a jednotlivá čísla časopisů aktuálního roku. Tento fond je stále k dispozici 

přímo na místě. 

Jako doplňkové služby poskytuje knihovna na požádání svým čtenářům také 

služby reprografické, které si žadatel hradí podle příslušného ceníku. Elektronické kopie 

nebo kopie článků z časopisů, které nejsou ve fondu knihovny, lze získat 

prostřednictvím služeb Virtuální polytechnické knihovny
11

 a jsou hrazeny podle 

platného ceníku VPK. Elektronickou kopii volných děl lze též získat prostřednictvím 

služby EOD (e-Books on Demand). Digitalizované dokumenty z fondu knihovny DÚ 

jsou přístupné v systému Kramerius.
12

 

 

                                                 
11

 http://www.techlib.cz/cs/262-vpk 
12

 http://kramerius.divadlo.cz/kramerius/Welcome.do 

http://www.techlib.cz/cs/262-vpk
http://kramerius.divadlo.cz/kramerius/Welcome.do
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2.4. Knihovna Janáčkovy akademie múzických umění 

v Brně (JAMU)     

Knihovna JAMU informačně zabezpečuje studium, vědecké a umělecké činnosti 

na JAMU a poskytuje své služby všem studentům, pedagogům, zaměstnancům JAMU i 

odborné veřejnosti. Zřizovatelem knihovny je Janáčkova akademie múzických umění 

v Brně a sídlí v Novobranské ulici v centru Brna. Knihovna je členem SIBMAS. 

 

2.4.1. Historie 

Knihovna JAMU byla založena společně s Janáčkovou akademií múzických 

umění v Brně v roce 1947 zákonem č. 168/1947 Sb. a její první sídlo bylo v budově 

pojišťovny na třídě Obránců míru. Fondy knihovny byly budovány v souladu se 

studijními obory, kterými během prvních dvaceti let existence školy byly skladba a 

dirigování, operní dramaturgie, režie a herectví, hudební teorie, hra na orchestrální 

nástroje a operní zpěv. Poprvé se knihovna stěhovala na Gorkého ulici v roce 1965.  

V té době již knihovna nezajišťovala nejen běžný provoz, ale také zařizovala výpůjčky 

potřebných materiálů pro studentskou divadelní scénu - Studio Marta, půjčování 

orchestrálních materiálů pro studentské a absolventské koncerty, zajištění rozpisů 

orchestrálních partů, stejně jako obstarávání hudebních materiálů pro Operní studio. 

Složitým obdobím pro knihovnu byly léta 1992-1995. Po roce 1989 byl dům, který 

knihovna obývala, v restituci vrácen majiteli a následně prodán České pojišťovně. Po 

dobu generální opravy zůstaly veškeré knihovní fondy na místě a náhradní provoz 

probíhal v Mozartově ulici v budově Divadelní fakulty.  

V druhé polovině 90. let knihovna ve spolupráci s divadelní a hudební fakultou 

vypracovala projekt transformace. V této době divadelní fakulta rozšířila studijní obory 

o divadelní manažerství, dramaturgii, rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku, 

scénografii a výchovnou dramatiku pro neslyšící. Hudební fakulta o studium duchovní 

hudby, hry na cembalo a hudební manažerství. Obě fakulty pak v akademickém roce 

1993/94 otevřely doktorandské studium. Absence moderního technického vybavení 

neodpovídala současným nárokům na informační proces na vysoké škole a také 

znesnadňovala knihovnickou práci. V letech 1996 a 1997 získala knihovna finance na 

rozvoj díky grantům a mohla tak zpřístupnit studovnu pro čtenářskou veřejnost s lokální 

počítačovou sítí a posluchárnu CD a videokazet. V průběhu roku 1997 dokončila 
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knihovna první etapu své transformace. Informační, výukové a ubytovací Centrum – 

Astorka na Novobranské 3, kde knihovna dodnes sídlí, bylo postaveno v roce 1998 na 

základě projektu architektonického Ateliéru 3. V nových prostorách zahájila knihovna 

provoz počátkem roku 1999. Díky této nové budově dostala knihovna k dispozici 

prostory v prvním patře budovy a depozitní sklad o velikosti 112 m2. Plocha podlaží je 

rozdělena do dvou částí, z nich větší část byla věnována půjčovně a studovně s volným 

výběrem knih, encyklopedií, hudebních katalogů, slovníků, odborného tisku, ale hlavně 

nové multimediální studovně a počítačové studovně. Zbývající prostory knihovny tvoří 

zázemí pro zpracovatelskou činnost.  

 

2.4.2. Fond 

Informace o fondu knihovny JAMU jsou uváděny na základě informací získaný 

v průběhu výzkumu, který byl v této knihovně realizován v prosinci 2011. Fond 

knihovny tematicky pokrývá obory hudba, divadlo, film, tanec, rozhlas, televize, 

výtvarné a užité umění, doplňkově také pedagogika, psychologie, filozofie, literatura a 

manažerství. Fond je tvořen podle informačního profilu akreditovaných studijních oborů 

a realizovaných vědeckých a uměleckých záměrů JAMU. Dle výroční zprávy za rok 

2010 tvoří fond 104 592 knihovních jednotek. Ve fondu čtenáři mohou najít naučné, 

encyklopedické, teatrologické a muzikologické knihy, odborné i jazykové slovníky, 

učební texty, světovou beletrii, skripta a sborníky. Hudebniny - partitur, klavírních 

výtahů, libreta, skladby pro jednotlivé nástroje českých i světových skladatelů. Odborné 

časopisy české i zahraniční a absolventské práce. Zvukové dokumenty na CD a LP 

nosičích a audiovizuální dokumenty na videokazetách a DVD.   

Část fondu tvoří i tzv. Fond umělecké dokumentace, který je uložen ve skladu a 

dokumentuje uměleckou činnost školy – fotografie, audiovizuální záznamy 

studentských představení a z festivalů, plakáty nebo programy.   

Fondy jsou doplňovány na základě akviziční strategie, dary, meziknihovní 

výměnou a nákupem ze zdrojů mimo rozpočet knihovny, např. z grantů.  

 

2.4.3. Služby 

Služby knihovny jsou určeny registrovaným čtenářům, pro studenty slouží jako 

čtenářský průkaz platná karta ISIC, zaměstnancům jejich zaměstnanecký průkaz, 
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externím uživatelům knihovna vystaví čtenářský průkaz. Studenti JAMU platí za 

registraci 50,-Kč, zaměstnanci 60,-Kč, externí uživatelé 120,-Kč na jeden rok. Zájemci 

o prezenční služby mohou studovat v knihovně i bez registrace. Knihovna je otevřena 

od pondělí do čtvrtka od 10 do 18 hodin, v pátek od 10 to 16 hodin. 

Knihovna kromě prezenční a absenční výpůjčky nabízí studentům meziknihovní 

výpůjční službu, rešeršní a referenční služby. Dále online katalog Aleph, plné texty 

absolventských prací od roku 2006 v elektronické podobě, přístup do databází Music 

Online a Oxford music online (Grove). 

Uživatelům je k dispozici několik počítačů, veškerá technika potřebná pro 

poslech či sledování zvukových a audiovizuálních dokumentů (viz Příloha č. 3) a také 

mají možnost kopírování a využití stroje na kroužkovou vazbu. 

 

2.5. Knihovna Hudební fakulty Akademie múzických 

umění v Praze (HAMU) 

Hlavním cílem knihovny HAMU je informační zabezpečení studia a odborné, 

vědecké a umělecké činnosti hudební fakulty. Knihovna HAMU buduje své fondy ve 

shodě s posláním Hudební fakulty AMU a s cílem poskytovat informace zejména 

z oblasti vážné hudby a tanečního umění. Slouží především studentům a pedagogům 

Hudební fakulty AMU, je ale přístupna i veřejnosti. Spolu s knihovnami Divadelní 

fakulty AMU (DAMU) a Filmovou a televizní fakultou AMU (FAMU) tvoří Knihovnu 

AMU, která je knihovnicko-informačním pracovištěm největší umělecké vysoké školy v 

ČR. Knihovna HAMU sídlí v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí 13 na 

Praze 1.  

 

2.5.1. Historie 

Za rok vzniku původní knihovny HAMU můžeme označit rok 1950, kdy se 

hudební fakulta AMU stala samostatnou fakultou v rámci Akademie múzických umění. 

V té době sídlila knihovna v Rudolfinu a byla propojena s archivem konzervatoře. 

Z Rudolfina se knihovna přestěhovala do Valentinské ulice roku 1967.  

Součástí dnešní knihovny HAMU je i fonotéka, která se však až do roku 1993 

fungovala odděleně od knihovny. Fonotéka byla zpočátku součástí Zvukového studia 

HAMU a k jejímu osamostatnění došlo až počátkem 60. let. I fonotéka se stěhovala 
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z Rudolfina, ale až v roce 1989. V té době probíhala v Rudolfinu rekonstrukce, a tak se 

fonotéka, stejně jako celá fakulta, přestěhovala do Korunní ulice.  

Na konci 80. let bylo rozhodnuto o rekonstrukci Lichtenštejnského paláce, pro 

potřeby HAMU, která započala na konci května 1991. Tento zásah palác nejen 

rekonstruoval, ale vlastně i dostavěl. Rok 1993 se stal pro knihovnu HAMU 

významným, došlo ke spojení knihovny a fonotéka a vznikla tak podoba knihovny, jak 

ji známe dodnes (viz Příloha č. 4). V této době knihovna zaznamenala velkou proměnu. 

Všechny fondy byly sloučeny na jednom místě, což usnadnilo práci zaměstnancům a 

využívání fondu čtenářům. Knihovna byla také nově vybavena potřebným mobiliářem, 

přehrávači a kompaktními regály. V roce 1993 byla v knihovně zahájena také 

automatizace. Katalog knihovny byl v roce 1997 převeden do počítačové podoby 

formou scanování a v této podobě je on-line přístupný. V roce 1998 knihovna zahájila 

jako první na AMU provoz nového knihovního systému Tinlib, včetně 

automatizovaného půjčování.  

 

2.5.2. Fond 

Na základě informací uváděných na webu knihovny AMU
13

 a osobní konzultace 

s ředitelkou knihovny HAMU je možné fond této knihovny charakterizovat následovně. 

Fond knihovny HAMU se sestává z hudebnin, a to všech typů tištěných vydání včetně 

rukopisných prací absolventů. Knih - obecných i hudebních encyklopedií, encyklopedií 

jiných uměleckých oborů, monografií, prací z oborů hudební teorie, teorie tance, 

psychologie, pedagogiky, estetiky. Dále ve fondu nalezneme bibliografie, tematické 

soupisy děl, skripta, diplomové práce, odborná periodika. Součástí fonotéky jsou CD, 

LP desky, DVD a také malá videotéka, která se však rozšiřuje. V roce 2011 knihovna 

odebírala 38 titulů periodik. 

Celkem fond tvoří 113 807 knihovních jednotek. V knihovně je asi 90 423 

jednotek, fonotéku představuje 23 350 jednotek, z toho největší podíl mají LP desky.  

Za rok 2011 se knihovní fond zvětšil o 1 237 jednotek včetně darů.  

 

                                                 
13

 http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu 

http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu
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2.5.3. Služby 

Otevírací doba knihovny je poměrně špatně zapamatovatelná. Zpravidla je však 

otevřeno od 10 do 16 nebo 17 hodin, v pondělí od 13 do 17 hodin a v pátek od 11 do 13 

hodin. Zaměstnanci knihovny jsou ale velmi ochotní a často otevírají zájemcům i mimo 

otevírací dobu. Registrovaný uživatel si může absenčně vypůjčit skripta, hudebniny, 

knihy i zvukové dokumenty. Všichni zájemci o služby knihovny, i neregistrovaní, 

mohou prezenčně studovat časopisy, tituly z příručního fondu, hudebniny, zvukové 

záznamy, audio vizuální záznamy i absolventské práce. Prezenční poslech i 

videoprojekce je umožněn všem zájemcům ve studovnách k těmto účelům vybaveným. 

Dále knihovna umožňuje studentům a pedagogům HAMU v prostorách knihovny 

zkoušky a konzultace s pedagogy (např. studenti dirigování) nebo pořádání seminářů.  

Knihovna poskytuje také referenční služby, konzultace, rešerše a informuje své 

uživatele o interních i externích oborových informačních zdrojích. Uživatelé mají také 

možnost využívat výpočetní techniku, kterou je knihovna vybavena. Od října 2011 má 

knihovna nový katalog. Zájemcům o elektronické informační zdroje umožňuje knihovna 

přístup k databázím Oxford Music online (Grove), Music Online a Naxos Music Library.    

 

2.6. Knihovna Divadelní fakulty Akademie múzických 

umění v Praze (DAMU) 

Knihovna DAMU má stejné poslání jako knihovna HAMU a také stejnou 

akviziční politiku. Knihovna se nachází v budově Divadelní fakulty AMU v Karlově 

ulici 26, Praha 1. 

 

2.6.1. Historie  

Knihovna DAMU byla otevřena spolu s Divadelní fakultou. Fakulta zahájila 

provoz v akademickém roce 1947/48, knihovna počátkem roku 1948. Základ knihovny 

tvořily fond knihovny tehdejší Státní konzervatoře, soukromé dary umělců a později i 

některé pozůstalosti. Díky tomu lze najít ve fondu knihovny knihy o divadle a divadelní 

hry vydané v 18. a 19. století. Knihovna po celou dobu své existence sídli v Karlově 

ulici, jen jí byly postupně přidělovány jiné prostory v rámci budovy. První větší 

stěhování zažila knihovna v roce 1995, kdy dostala prostory v prvním patře budovy. 

Výpůjční pult, studovna, počítačová pracovna i dva depozitáře byly přestěhovány na 
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jedno patro. Na počátku roku 2001 probíhala v budově v Karlově ulici oprava stropů a 

knihovna se musela z tohoto důvodu kompletně vystěhovat do provizorních prostor v 

Řetězové ulici, kam byla z kapacitních důvodů přestěhována jen malá část fondu. 

Ostatní fondy a lístkové katalogy byly dočasně přemístěny do skladiště v Berouně a po 

dobu rekonstrukce byly nepřístupné. Do opravených prostor se knihovna vrátila v létě 

roku 2002. V srpnu však přišla povodeň a knihovna ztratila více než polovinu fondů, 

právě nově uložených ve sklepním depozitáři. Stejně jako jiné knihovny postižené 

povodní, se i Knihovna DAMU vzpamatovávala z této pohromy jen velmi pomalu a 

nenahraditelnou ztrátou se pro fond knihovny staly zejména absolventské práce. Díky 

rekonstrukci v roce 2002 přibude knihovně nová počítačová studovna a depozitáře se 

přemístí a navazují přímo na knihovnu.  

Stejně jako v knihovně HAMU, i do knihovny DAMU, byl od roku 1998 

zaveden Tinlib a provedena konverze záznamů.  

 

2.6.2. Fond 

Stejně jako v případě knihovny HAMU jsou informace o fondu získány 

z webových stránek Knihovny AMU. Fond Knihovny DAMU tvoří především knihy, 

tedy obecné encyklopedie, speciální encyklopedie a encyklopedie dalších uměleckých 

oborů, monografie, práce z oborů historie, divadelní teorie a kritiky, divadelní historie, 

scénografie, herectví, loutkářství, pedagogiky. Skripta, divadelní hry, diplomové práce, 

odborná periodika. Dále jsou ve fondu DVD, CD a CD ROMy s divadelní a příbuznou 

tématikou. Knihovna odebírá přibližně 31 titulů periodik.  

Celkem fond tvoří 32 433 knihovních jednotek z toho audiovizuálních titulů je 

více než 1600.   

 

2.6.3. Služby 

Otevírací doba knihovny je od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin, v pátek od 

10 do 13. Pro využívání služeb v Knihovně DAMU platí stejná pravidla jako 

v Knihovně HAMU. Po bezplatné registraci mohou čtenáři využívat absenčních 

výpůjček, prezenčních služeb lze využívat i bez registrace. Absenčně je možné si 

z knihovny vypůjčit některé knihy a skripta. Prezenčně podle kapacitních možností 

studoven knihovna půjčuje CD a CD ROMy, videokazety, DVD, časopisy, noviny, 
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vysokoškolské kvalifikační práce, encyklopedie, slovníky a další knihy i z příručního 

fondu. Vysokoškolské kvalifikační práce jsou dostupné také v digitálním repozitáři 

AMU v systému DSpace
14

, pokud k tomu autor udělí oprávnění. Dále knihovna 

poskytuje referenční a informační služby, informace o oborových informačních zdrojích 

interních i externích, konzultace, rešerše, případně bibliografie a anotace. Před 

knihovnou je k dispozici stroj pro samoobslužné kopírování, tisk a skenování. 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 https://dspace.amu.cz/jspui/ 

http://dspace.amu.cz/
https://dspace.amu.cz/jspui/


  

 

 

28 

  

3. Typologie informačně knihovnických služeb  

Rozsah informačně knihovnických služeb je u každé knihovny individuální. O 

jejich rozsahu se můžeme zpravidla informovat ve výpůjčním řádu, na webových 

stránkách nebo o nich informuje pověřený pracovník či pracovnice v případě registrace 

do dané knihovny. Čím více je fond knihovny specializovaný, tím více specifických 

služeb, nad rámec těch, které můžeme označit za běžné, svým uživatelům poskytuje. 

Informačně knihovnické služby mají samozřejmě také svou historii a jejich vývoj jde 

ruku v ruce s vývojem knihoven. V dnešní době knihovny nabízejí svým uživatelům 

velké a rozmanité spektrum služeb, které se i nadále vyvíjí, aby pokrylo všechny 

požadavky a potřeby uživatelů. „Knihovnicko-informační služby představují proces (i 

místo), v němž se uskutečňuje vlastní funkce knihovny, proces i místo, v němž dochází 

k uspokojování informačních potřeb čtenářů, kde se jim umožňuje využívání dokumentů 

a informací v nich obsažených, poskytují se jim potřebné dokumenty a informace. Zde je 

soustředěna péče a starost knihovny o společenské využívání dokumentů a informací“. 

[Vodičková, H., 2009]
15

 

Dle Dušana Válka lze: „informační potřeby uživatelů, které má informační 

služba uspokojovat rozdělit do dvou hlavních kategorií: 

informace sloužící k doplňování poznatkové základny uživatele, 

informace, které uživatel potřebuje ke splnění zcela konkrétního úkolu (k řešení 

zcela konkrétního problému)“. [Válek, D., 1981, s. 15]
16

  

Ať už uživatel navštíví knihovnu z prvního či druhého důvodu, nejčastěji 

využívanými službami jsou služby dokumentové, tedy ty, při nichž jsou čtenáři 

zpřístupňovány primární dokumenty. Dále jsou to služby dokumentografické 

(bibliograficko-rešeršní, referenční), propagační, digitální a speciální.  

„Informační potřebu lze uspokojovat v zásadě trojím způsobem: 

a) Průběžným poskytováním pramenů obsahujícím nové poznatky, ať již 

v originále, kopiích nebo jen ve výtazích (referátech apod.). 

b) Poskytováním souhrnných přehledů o nových poznatcích (novinkách v podstatě 

libovolné povahy) v přiměřených časových intervalech. 

                                                 
15

 VODIČKOVÁ, Hana. Nástin druhové klasifikace knihovnicko-informačních služeb. Knihovna plus 

[online]. 2009, č. 2 [cit. 2012-03-22]. Dostupný z WWW: 

<http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/vodic.htm>. ISSN 1801-5948. 
16

 VÁLEK, Dušan. Studijně rozborová činnost ve VTEI. Praha: Ústředí vědeckých, technických a 

ekonomických informací, 1981. 

%3chttp:/knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/vodic.htm%3e.%20ISSN%201801-5948
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c) Poskytováním specializovaných signálních informací o významných novinkách 

s minimálním časovým prodlením.“  [Válek, D., 1981, s. 15]
17

 

 

3.1. Dokumentové služby 

Jako historicky nejstarší a nejoblíbenější můžeme označit výpůjční služby. 

Součásti výpůjčky bývá i rezervační služba a může být také realizována prostřednictvím 

meziknihovní výpůjční služby nebo mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Podle 

způsobu zpřístupnění se dělí na:  

a) absenční – čtenář si může dokument zapůjčit i mimo prostory knihovny 

b) prezenční – čtenáři je umožněna práce s dokumentem pouze 

v prostorách knihovny (přes výpůjční protokol i z volného výběru 

v prostorách knihovny). 

Méně obvyklou, ale zejména ve vědeckých knihovnách realizovanou, formou výpůjční 

služby je  c) cirkulační výpůjční služba - dokument obíhá buď mezi čtenáři dané 

knihovny, nebo v dalších knihovnách podle připraveného schématu.  

Další často využívanou službou v knihovnách je možnost kopírování 

dokumentů. Kopii dokumentu si může pořídit sám čtenář, pokud to knihovna umožňuje, 

nebo si kopii objednat u knihovníka a uhradit dle platného ceníku. V současné době je 

tato služba rozšířena o reprografické služby, tedy vytištění digitálního dokumentu.  

Okrajově také některé knihovny nabízí překladatelsko-tlumočnické služby, 

které mají čtenáři umožnit získání dokumentů v jazyce pro něj srozumitelném. Tuto 

službu poskytují především knihovny institucí, pro jejichž uživatele je porozumění 

cizojazyčnému textu zásadní v jejich práci.  

 

3.2. Dokumentografické (bibliograficko-rešeršní) a 

referenční služby 

Mezi bibliograficko – rešeršní služby řadíme ty služby, které uživatele přivádějí 

k primárním dokumentům. V rámci této kategorie služeb patří mezi nejvyužívanější 

přístup ke katalogům. Jedná se i o katalogy lístkové, které knihovny od přechodu na 

                                                 
17

 VÁLEK, Dušan. Studijně rozborová činnost ve VTEI. Praha: Ústředí vědeckých, technických a 

ekonomických informací, 1981. 
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automatizaci nedoplňují, ale pro své čtenáře je stále mnohé z nich zpřístupňují. Běžnou 

formou katalogu je dnes katalog typu OPAC či katalogy skenované.  

Další službou, kterou řadíme mezi služby bibliograficko – rešeršní, je 

poskytování bibliografických soupisů. Ty mohou být jednorázové i periodické a jsou 

zaměřeny na konkrétní témata zajímající širší okruhy čtenářů dané knihovny. 

Vypracování rešerší se mezi uživateli všech typů knihoven těší stále větší oblibě. Ať 

už se jedná o jednorázovou rešerši či uživatel využívá rešerše průběžné (SDI – select 

dissemination of information). V Národní knihovně Česká republiky tuto službu v roce 

2007 využívalo 17% uživatelů. Při výstupnímu zpracování rešerše jsou bibliograficko-

katalogizační záznamy, původně vzniklé pro potřebu knihovny, modifikovány. 

Bibliografický záznam může být rozšířen nebo i zkrácen, zpravidla se k záznamu 

připojuje potřebný referát nebo pouze stručná anotace. Rešerše může být i negativní, 

což však poukazuje na fakt, že téma nebylo zpracováno. Ve většině knihoven bývá 

vypracování rešerše službou placenou.  

Se službami typu current contents a novinkovou službou se ve veřejných nebo 

vysokoškolských knihovnách běžně nesetkáváme. V obou případech se jedná o služby, 

které informují čtenáře o novinkách. V případě novinkové služby se jedná o zpracování 

seznamu přírůstků knihovny nebo nabídky novinek pro jednotlivé kategorie uživatelů či 

pro konkrétního uživatele s konkrétním tematickým nebo druhovým požadavkem. 

V případě služby typu current contents se jedná o průběžné informování o novinkách 

literatury v oboru nebo v tématu, které si čtenář určí, zajištěné kopírováním „obsahů“ 

z určitého časopisu. 

 

3.2.1. Referenční služby 

Referenční služby by měly uspokojit všechny dotazy uživatelů, týkající se 

činností knihovny, v níž je knihovník (někdy zvláště vyhrazený pracovník, referenční 

knihovník) zaměstnán, a jejího fondu. A dále zprostředkovat tazateli požadovanou 

informaci i občanského či komunálního charakteru, ať už přímo, nebo odkazem na 

způsob, jak ji získat, kde ji získat, nebo odkazem na konkrétní pramen informací. 

Referenční služby můžeme rozdělit na: 

a) Poradenské služby – tedy ty, které poskytují individuální informace o 

službách knihovny, jejích fondech a databázích. Pověřený zaměstnanec 

odpovídá na přímé dotazy, ať již jsou kladeny tradiční formou nebo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
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formou virtuální (e-mail, ICQ, instant messaging). V rámci 

poradenských služeb se poskytuje i služba lokačně-informační služba, 

která slouží k lokalizování dokumentů ve velkých knihovnách nebo pro 

potřeby MVS a MMVS. Představitelem tohoto typu služeb v ČR je 

kooperační informační systém „Ptejte se knihovny“.  

b) Faktografické služby zpřístupňují čtenářům informace biografického, 

věcného a encyklopedického charakteru, ale také informace občanského 

či komunálního charakteru, jako jsou jízdní řády, mapy měst, kulturní a 

společenské programy, informace o státní správě a samosprávě apod. 

c) V rámci elektronických služeb je čtenářům  umožňován bezplatný 

přístup na internet, bezdrátové připojení k internetu, přístup 

k bibliografickým a faktografickým databázím, e-knihám a e-časopisům 

(včetně používání přehrávacího či čtecího zařízení).   

 

3.3. Propagační služby 

Na propagační služby bývá ve většině knihoven kladen velmi malý důraz, 

ačkoliv právě tyto služby upozorňují na existenci knihovny potencionální zájemce a 

přivádí nové čtenáře. Jako propagační služby můžeme označit nejen samotnou 

prezentaci knihovny, ale také kulturní a vzdělávací akce, ediční činnost knihoven 

nebo propagaci samotného čtenářství. Nejznámější akcí tohoto druhu u nás je Noc 

s Andersenem.  

V současné době se prezentace knihovny nejčastěji realizuje pomocí webových 

stránek knihovny. Mezi formy prezentace knihovny můžeme zařadit pořádání exkurzí, 

úvodní instruktáže pro nové čtenáře, které slouží k seznámení nejen s prostorem 

knihovny, ale i jejími službami a fondy. Důležité je čtenáře zorientovat v knihovně, 

seznámit ho s vyhledáváním v katalozích, používáním techniky a představit mu pro něj 

důležité procesy, které se v knihovně odehrávají. Některé knihovny pro nové uživatele 

připravují i různé letáčky, které jim základní a nejdůležitější informace shrnují. Takový 

leták má pro své nové uživatele například i knihovna JAMU (viz Příloha č. 5). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://cs.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging
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3.4. Digitální služby 

Z pohledu uživatelů jsou nejčastěji ve veřejných a vysokoškolských knihovnách 

využívány tzv. primární digitální služby. Jedná se zejména o služby, které zajišťují 

online i offline přístup k primárním dokumentům. Konkrétně se jedná o přístup do 

databází plných textů, e-knih a e-časopisů. K těmto službám si obvykle čtenáři hledají 

cestu složitěji a velmi záleží, jestli umí knihovník uživatele k jejich využití navést a 

případně vysvětlit, jak s těmito zdroji zacházet. „Je také překvapující, že ačkoliv školní 

knihovny (např. knihovna AMU) studentům zprostředkovávají používání odborných 

databází, ti je téměř vůbec nevyužívají … Dle výročních zpráv knihovny AMU výjimku 

tvoří studenti FAMU…  Malé využívání odborných databází (ačkoliv vysoké školy 

umožňují svým studentům přístupy do těchto databází) není jen problémem studentů 

uměleckého zaměření. Je to všeobecná situace na českých vysokých školách, která 

pramení z nevědomosti o možnostech získávání informací a ne příliš dobré schopnosti 

s těmito zdroji pracovat.“ [Fialová, Z., 2009, s. 49]
18

 S využíváním těchto zdrojů je 

spojeno použití dalších služeb knihovny, jako je technické zabezpečení nebo např. 

reprografické služby.  

V rámci Virtuální polytechnické knihovny, projektu Národní technické 

knihovny, je nabízena služba dálkové dodávání dokumentů, někdy také elektronické 

dodávání dokumentů, služba je realizována již od 80. let 20. stol. Tato služba slouží 

čtenářům k dodání článku, který jej zajímá. Uživatel si vyhledá článek v souborném 

katalogu periodik, elektronicky si text objedná a ten je mu do 72 hodin od objednání 

doručen elektronickou cestou. Originál, z něhož obdržel e-kopii, může být tištěný nebo 

elektronický. Text článku může být také doručen formou xerokopie poštou.  

Naskenované digitální kopie vybraných dokumentů slouží ke studiu např. 

vzácných rukopisů, prvotisků, starých tisků, starých novin, historických map, vzácných 

pragensií apod. Digitalizace takových materiálů je předem plánována a jedná se o 

dlouhodobé a finančně náročné projekty. Tímto způsobem je umožněn přístup 

k vzácným dokumentům širšímu okruhu zájemců a současně se zabraňuje poškození 

originálů. 

                                                 
18

 FIALOVÁ, Zuzana. Informační potřeby studentů uměleckých škol se zaměřením na dramatické a 

hudební umění. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 
2009. 58 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. 
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Reprezentantem takových služeb je projekt Národní knihovny ČR skládající se 

ze tří částí, internetové prostředí pro práci s historickými fondy, virtuální studovnou a 

digitální knihovnou. Jako první je možno jmenovat Manuscriptorium
19

. Toto 

internetové prostředí spojuje katalog s digitalizovaným fondem včetně náhledů do 

rukopisů. Na projektu spolupracují knihovny, muzea a archivy nejen z ČR, ale také 

z Polska, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Litvy a dalších zemí. Skrze 

Manuscriptorium je zájemcům umožněn přístup k více než pěti milionům digitálních 

dokumentů (rukopisům, starým tiskům, historickým mapám). 

Další částí tohoto projektu je digitální knihovna Kramerius
20

, která obsahuje 

více než osm milionů stran naskenovaných plných textů periodik a monografií. Třetí 

částí projektu je digitální archiv českých webových zdrojů WebArchiv
21

 

 

3.5. Speciální služby 

V některých knihovnách jsou čtenářům nabízeny různé speciální služby. Patří 

k nim např. tzv. studijní činnost, kterou obvykle poskytují vědecké knihovny. Příklad 

speciálních služeb nalezneme i v Národní technické knihovně, která přiděluje číslo 

ISSN a udržuje a zpřístupňuje databázi těchto publikací vydávaných v ČR, stejně tak 

plní funkci českého národního střediska pro ISSN, přiděluje toto číslo seriálovým 

publikacím vydávaným v ČR, udržuje a zpřístupňuje bázi dat těchto publikací a 

poskytuje čtenářům bibliografické a referenční informace ze světové báze dat 

seriálových publikací. Obdobné služby poskytuje Národní knihovna ČR, která 

představuje národní agenturu pro ISBN, ISMN a z části i pro ISSN (tituly 

z netechnických oborů). 

Při výzkumu, který jsem realizovala v knihovnách, s hudebně a divadelně 

zaměřeným fondem, jsem otázku o jejich speciálních službách pokládala zaměstnancům 

těchto knihoven. Každá knihovna oceňuje a za speciální považuje jinou službu, kterou 

svým čtenářům nabízejí. Knihovna DAMU si například nejvíce cení celkového zaměření 

svého fondu a za největší přínos pro své čtenáře považuje právě obsah fondu. 

Knihovna Divadelního Ústavu za nejlepší službu považuje svůj online katalog, 

ve kterém je sto procent literatury, kterou si uživatelé mohou půjčit absenčně, 

                                                 
19

 http://www.manuscriptorium.com 
20

 http://kramerius.nkp.cz 
21

 http://www.webarchiv.cz 

http://www.manuscriptorium.com/
http://kramerius.nkp.cz/
http://www.webarchiv.cz/
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v současnosti jsou do něj zpracovávány časopisy. K záznamům v katalogu jsou také 

přidávány naskenované full texty, které se digitalizují a jsou v knihovně přístupné. 

Druhou specifickou informační službou Knihovny Divadelního ústavu je bibliografická 

databáze pravidelně excerpovaných divadelních časopisů (průřez veškerou českou 

divadelní produkcí) nejenom tištěných, ale také elektronických.  

Knihovna HAMU za svoji největší přednost považuje přizpůsobení akvizičního 

plánu potřebám studentů nebo profesorů HAMU. Také si váží dobrého vztahu, který 

uživatelé jejich knihovny k nim mají, a jsou ochotni přizpůsobit otevírací dobu nebo 

otevřít knihovnu mimo otevírací hodiny, pokud si čtenář zazvoní.  

V Divadelním a filmovém oddělení ÚK MKP považují za svou nejlepší službu 

schopnost i při letmém nastínění tématu nabídnout základní literaturu a odkázat na další 

informační zdroje. Váží si schopnosti vyjasnit si se čtenářem téma jeho zájmu a poradit 

mu, jakým směrem se ubírat a v které oblasti je dostatek studijních materiálů.  

Hudební oddělení ÚK MKP je hrdé na své zvládnutí retrokonverze, na možnost 

vyhledání si veškerých dokumentů z fondu v online katalogu (výjimku tvoří LP desky) 

a dále na rychlost dodání vybraných dokumentů. Běžnou objednávku ze skladu, 

v jakékoliv šíři, dodají čtenářům do 45 minut. Pokud uspokojují náročnější objednávku, 

dostanou se požadované dokumenty ke čtenáři během jedné hodiny. Za plus pro své 

čtenáře také považují zpřístupňování celého fondu opravdu na počkání bez nutnosti 

čekání např. jeden či více dní, jak je to běžné v jiných knihovnách s velkým fondem.  

Knihovna JAMU jako svou speciální službu svým čtenářům – studentům 

zajišťuje objednávky hudebního, orchestrálního, materiálu v Českém hudebním fondu, 

v Českém rozhlase, anebo u agentur, které mají zastoupení u agentury DILIA, formou 

MVS i MMVS. Tyto služby jsou velmi finančně náročné, protože v sobě zahrnují 

půjčovné a autorské licenční poplatky. Jsou však hrazeny z rozpočtu knihovny, čtenář 

má na ně nárok ze svého statutu studenta/zaměstnance JAMU.  

Služby knihoven s hudebním zaměřením výrazně také ovlivňuje zákon č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), který velmi striktně omezuje půjčování a 

množení notového materiálu a audio vizuálních děl. 
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3.6. Autorský zákon a jeho vliv na výpůjční služby 

Právo k výsledkům tvůrčí činnosti se přiznává fyzickým osobám a patří k 

základním lidským právům, prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům 

po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu. Autorské právo nechrání 

myšlenky, ale pouze konkrétní vyjádření těchto myšlenek, tedy dílo v objektivně 

vnímatelné podobě. Vedle autorského práva jsou chráněna také práva související s 

právem autorským - práva výkonného umělce k vlastnímu výkonu, práva výrobců 

zvukových a zvukově obrazových záznamů, právo rozhlasového a televizního vysílatele 

a právo nakladatele. 

V České republice autorské právo upravuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon)
22

, který nabyl účinnosti k 1. 12. 2000 a je dále upravován zákonem č. 

81/2005 Sb., ze dne 23. 2. 2005 a novelou autorského zákona ve Sbírce zákonů ke dni 

22. května 2006, jejíž přijetí bylo důležité v souvislosti se členstvím České republiky 

v Evropské unii. Zákon komplexně upravuje autorská práva a práva související 

s právem autorským a díky tomuto zákonu se podařilo vytvořit podmínky umožňující 

přistoupení České republiky k mezinárodním smlouvám upravujícím oblast autorských 

práv, jež jsou spravovány Světovou organizací duševního vlastnictví WIPO (World 

Intellectual Property Organization)
23

.  

Práva autora lze, dle dualistických principů, rozdělit na dvě skupiny - výlučná práva 

osobnostní a výlučná práva majetková. Osobnostní práva souvisí s osobností autora, 

jsou nepřevoditelná a trvají do smrti autora, kdy zanikají. Po autorově smrti je však 

nadále chráněno autorství samo. Majetková práva poskytují autorovi výlučné právo na 

rozhodování o užívání jeho díla a trvají, ve většině států světa, po dobu autorova života 

a dále pak 70 let po jeho smrti. Dle § 14 odstavce 4 autorského zákona: „Právem dílo 

užít je: 

a) právo na rozmnožování díla (§ 13), 

b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), 

c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), 

                                                 
22

 Česká republika. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 2000. Dostupné z: 
http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/07-1212000.pdf 
 
23 

WIPO je organizace OSN, založena 1967, se sídlem v Ženevě.  Vykonává dozor v oblasti ochrany 

autorských práv. V současnosti je členem 185 států. 

http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/07-1212000.pdf
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d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), 

e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), 

f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména  

1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos 

provozování díla (§ 19 a 20), 

2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21), 

3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22), 

4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23).“ 

[Zákon č. 121/2000 Sb.] 

Dílo, u kterého uplynula doba ochrany majetkových práv, nazýváme volným 

dílem a může být volně užito kýmkoliv za podmínek, že bude uveden autor a dílo 

nebude užito způsobem snižujícím jeho hodnotu. Majetková práva jsou také 

nepřevoditelná, jsou však předmětem dědictví a lze k nim udělovat licence, pomocí 

kterých je možno dosáhnout účinku podobného převodu. 

 

3.6.1. Evropská legislativa související s autorským zákonem 

Autorský zákon č. 121/2000 Sb. je úzce propojen s dalšími legislativními 

normami Evropské unie a mezinárodními smlouvami ratifikovanými Českou 

republikou. Jedná se zejména o Bernskou úmluvu, tzv. Evropskou dohodu a několik 

dalších evropských směrnic.  

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl vytvořená již roku 

1886 ve švýcarském Bernu zajišťuje jednotný minimální základ pro ochranu autorských 

práv ve všech státech, které smlouvu podepsaly. Bernská úmluva byla mnohokrát 

upravována, od roku 1967 se její správou zabývá WIPO. Česká republika podepsala 

úmluvu poprvé v roce 1921, tehdy jako Československá republika, podruhé roku 1993. 

Autorsko-právní problematika je natolik obsáhlá, že ji není možné upravit 

jednotným evropským nařízením. Vzhledem k požadavkům určité harmonizace je tato 

oblast upravována směrnicemi Rady, jejichž plné znění v české i anglické jazykové 

verzi je dostupné na webu Ministerstva kultury České republiky.
24

 Jedná se o 

následující směrnice: 

                                                 
24

 http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/evropska-unie-a-autorske-pravo/smernice-eu-o-autorskem-

pravu-a-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-113141/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%A9_d%C3%ADlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%A9_d%C3%ADlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Licence
http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/evropska-unie-a-autorske-pravo/smernice-eu-o-autorskem-pravu-a-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-113141/
http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/evropska-unie-a-autorske-pravo/smernice-eu-o-autorskem-pravu-a-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-113141/
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 Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně 

počítačových programů.  

 Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na 

pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního 

vlastnictví souvisejících s právem autorským, v platném znění.  

 Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých 

předpisů týkajících se práva autorského a práv s ním souvisejících při 

družicovém vysílání a kabelovém přenosu.  

 Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby 

ochrany práva autorského a určitých práv s ním souvisejících, v platném 

znění.  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 

1996 o právní ochraně databází.  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 

května 2001 o harmonizaci určitých aspektů práva autorského a práv s 

ním souvisejících v informační společnosti.  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 

2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého 

díla.  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 

dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví. 

 

3.6.2. Kolektivní správa a ochranné organizace 

Podle novely autorského zákona smí kolektivní správu autorských práv 

vykonávat pouze občanská sdružení se sídlem v České republice pověřená 

Ministerstvem kultury ČR. Kolektivní správce spravuje práva, která mu k výkonu 

přidělí ministerstvo, vždy se však jedná o danou skupinu autorů. Kolektivní správce 

disponuje ze zákona řadou pravomocí a výkon určitých práv provádí jako tzv. zákonný 

zástupce ve prospěch všech autorů. Pravidlem je vždy pouze jeden kolektivní správce 

pro stejnou kategorii práv v každé zemi. Z autorského zákona vyplývají pro organizace 

zabývající se kolektivní správou přesně definované pravomoci a povinnosti. Patří mezi 

ně např. zastupovat umělce při výkonu jejich práv, které ze zákona nebo podle smlouvy 

kolektivně spravuje, a to za rovných podmínek; vést rejstřík děl; uzavírat s uživateli za 
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přiměřených a rovných podmínek smlouvy o užití děl; domáhat se nároku na náhradu 

škody; vybírat v souladu se zákonem a smlouvami odměny, rozdělovat je a vyplácet je; 

vést evidenci vybraných odměn a příjmů z vydaného bezdůvodného obohacení a 

umožnit kontrolu správnosti výše vyplacených odměn; vyhotovovat do 30. června 

každého roku výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý kalendářní rok atd. 

Tyto povinnosti a vztahy k nositelům práv vycházejí ze studie WIPO. 

Zákon také podle § 98 a 99 vymezuje právo Ministerstva kultury k odnětí 

oprávnění k výkonu kolektivní smlouvy. Vyjmenovává povinné náležitosti žádostí, 

vymezuje zákonné lhůty v řízení o udělení oprávnění. Jmenuje případy, kdy 

kolektivnímu správci může byt oprávnění odejmuto. Ministerstvo má dle § 103 právo na 

dozor nad dodržováním povinností kolektivního správce, při jejichž porušení může 

správci uložit pokutu až ve výši 500 000 Kč.  

V České republice vykonávají kolektivní správu autorských práv následující 

ochranné organizace. 

 

 OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.
25

 

Sdružení autorů hudebních děl a hudebních nakladatelů vznikl v roce 1996, 

ačkoliv jako datum založení na svém webu uvádí již rok 1919. Práva kolektivního 

správce získal v roce 2001. Zastupuje více než 7.000 domácích a více než 1.000.000 

zahraničních nositelů autorských práv. OSA je zakládajícím členem Mezinárodní 

konfederace ochranných autorských společnosti CISAC (Confederation Internationale 

des Societes d’Auteurs et de Compositeurs) a Mezinárodní organizace pro ochranu práv 

k mechanickým záznamům děl BIEM (Bureau International des Societes Gerant les 

Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mecanique).  

Legislativou vymezená činnost se týká zejména vytvoření filmového, televizního 

nebo ideografického díla, jeho veřejné promítání a jiné šíření či sdělování. Trvalé 

zachycení k výrobě zvukových a zvukově obrazových snímků, jejich šíření prodejem, 

pronájmem, půjčováním apod. Ukládání hudebních děl do paměti počítačů, skladováni 

těchto děl v pamětech a databázích a jejich vyvoláváni odtud. Prodej a dovoz 

nenahraných zvukových a zvukově obrazových nosičů, prodej a dovoz přístrojů, 

umožňujících rozmnožování nahrávek aj.  

 

                                                 
25

 http://www.osa.cz 

http://www.osa.cz/
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 INTERGRAM - nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců 

zvukových a zvukově obrazových záznamů o. s. 
26

 

INTERGRAM byl založen roku 1990 profesními organizacemi výkonných 

umělců a národní skupinou mezinárodního sdružení výrobců IFPI ČR (Mezinárodní 

federace hudebního průmyslu České republiky).
27

 a jeho hlavní činností je ochrana práv 

výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a další 

povinnosti plynoucí z autorského zákona a podobných legislativních norem. 

INTERGRAM je nezisková organizace, vybrané odměny jsou příjmem výkonných 

umělců a výrobců, jejichž práva INTERGRAM zastupuje a jejich výplata probíhá 

jednou ročně. INTERGRAM spravuje svěřená práva především na základě smluv o 

zastupování práv. Vlastní činnost občanského sdružení INTERGRAM je kryta režijním 

poplatkem strhávaným z vybraných odměn. 

 

 DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské 

sdružení 
28

 

Občanské sdružení DILIA, založené roku 1949, je zaměřeno na ochranu 

autorských práv z oblasti divadla, literatury a médií a dále vykonává také agenturní 

činnost.  

Činnost kolektivní správy zastává na základě oprávnění přidělených 

Ministerstvem kultury ČR. Uzavírání licenčních smluv na užití děl českých i 

zahraničních autorů zprostředkovává DILIA v rámci své agenturní činnost. Dále pak 

jednotlivá oddělení poskytují konzultační činnost, vydávají divadelní texty a pronajímají 

hudební materiál k českým a zahraničním hudebně-dramatickým dílům.  

DILIA je členem mezinárodních organizací CISAC (International 

Confederation of Authors and Composers Societies), IFRRO (International Federation 

of Reproduction Rights Organisations) a SAA (Society For All Artists). 

 

Dalšími subjekty, které Ministerstvo kultury ČR pověřilo správou kolektivních 

práv, jsou OOA-S (Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného  

umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o. s.), GESTOR - ochranný 

svaz autorský (kolektivní správce autorského práva na odměnu při opětném prodeji 

                                                 
26

 http://www.intergram.cz/cs/ 
27

 http://www.ifpicr.cz/ 
28

 http://www.dilia.cz 

http://www.intergram.cz/cs/
http://www.ifpicr.cz/
http://www.dilia.cz/
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originálu výtvarného díla uměleckého) a OAZA (Ochranná asociace zvukařů – autorů, 

o. s.). 

Ochranou práv umělců se zabývají i další občanská sdružení, která nebyla 

ministerstvem pověřena správou kolektivních správ, jedním z nich je i SAI. 

 

 SAI – svaz autorů a interpretů
29

 

Občanské sdružení založené roku 1989 hájí zájmy profesionálních i amatérských 

umělců v oblasti hudby - autorů, zpěváků, interpretů, skladatelů, textařů, vydavatelů, 

organizátorů kulturních akcí apod. Členem se může stát kdokoliv po zaplacení 

členského poplatku.  

SAI pořádá mnoho kulturních a vzdělávacích projektů, které jsou financovány 

z grantů Ministerstva kultury ČR, patří k nim různé besedy, hudební semináře, odborné 

konference, festivaly nebo se stará o lepší technické vybavení hudebních škol. Podílí se 

také na tvorbě právních předpisů, jedná s kolektivními správci a dalšími zástupci 

nositelů práv podle autorského zákona.  

Členem SAI jsou nejen umělci, ale také například Konzervatoř Jaroslava Ježka a 

další školy.  

 

3.6.3. Vybraná ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb. týkající 

se knihovnicko-informačních služeb a jejich změn vlivem 

novelizace 

Zákon č. 121/2000 Sb. byl novelizován přijetím novely č. 216/2006 Sb.
30

 Tato 

novela harmonizuje české autorské právo a práva související, se směrnicemi 

Evropského parlamentu a Rady, které byly přijaty až po přijetí autorského zákona č. 

121/2000 Sb. Povinnost jejich začlenění vyplývá pro Českou republiku z členství 

v Evropské unii. Na přípravě novely se podílela i knihovnická obec. Dále byl autorský 

zákon upraven zákonem č. 168/2008 Sb., tyto změny se však nijak netýkají 

knihovnicko-informačních služeb.  

                                                 
29

 http://www.sai.cz/ 
30

 Česká republika. Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a některé další zákony. 2006. Dostupné z www: http://www.mkcr.cz/assets/autorske-

pravo/03-2162006.pdf 

http://www.sai.cz/
http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/03-2162006.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/03-2162006.pdf
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Za důležité z hlediska služeb poskytovaných knihovnami považuji následující 

ustanovení a pro přehlednost srovnávám jejich změnu s přijetím novely č. 216/2006 Sb. 

 

§ 13 Rozmnožování díla je zákonem definováno jako dočasné, trvalé, přímé a 

nepřímé rozmnoženiny díla ve formě tiskové, fotografické, zvukové, obrazové, zvukově 

obrazové atd. i ve formě elektronické (analogové i digitální) za účelem zpřístupňování 

díle skrze tyto rozmnoženiny. Autorský zákon také § 18 definuje sdělování díla 

veřejnosti, do nějž spadá z pohledu knihoven zasílání těchto digitálních dokumentů 

uživatelům prostřednictvím e-mailu, zpřístupňování dokumentů na intranetu knihovny 

nebo na jejích internetových stránkách.  

 

§ 16 Půjčování je dle autorského zákona zpřístupňování díla (originálu nebo 

rozmnoženiny) zařízením přístupným veřejnosti (dle autorského zákona se takovým 

zařízením rozumí knihovna, archiv nebo školská, vzdělávací a kulturní nevýdělečná 

zařízení), ne však za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu.  

 

§ 20 Provozování ze záznamu a jeho přenos - „Provozováním díla ze záznamu 

se rozumí zpřístupňování díla ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí 

přístroje, s výjimkou užití díla způsoby podle § 21 až 23.“ [Zákon č. 121/2000 Sb.]        

§ 21 až § 23 se rozumí vysílání rozhlasem nebo televizí. 

Tento paragraf se tedy dotýká knihoven v oblasti prezenčního půjčování 

zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich zpřístupňování uživatelům 

prostřednictvím technických zařízení umístěných v prostorách knihovny.  

 

§ 25 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní 

potřebu úzce souvisí s  § 30 Volná užití, oba tyto paragrafy byly novelizovány 

zákonem č. č. 216/2006 Sb.  

Dle § 30 zákona č. 121/ 2000 Sb. se volným užitím rozumí užití díla pro osobní 

potřebu (neplatí pro rozmnoženiny počítačového programu nebo elektronické databáze). 

Toto volné užití povoluje zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny díla 

pro svou osobní potřebu i bez citování autora a pramene (výjimku mají výtvarná díla). 

Odstavec 3 tohoto paragrafu dále říká, že „do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo 

zhotoví na objednávku pro osobní potřebu objednatele tiskovou rozmnoženinu díla…“ 

[Zákon č. 121/2000 Sb.] Pro knihovny z této definice vyplývá, že mohou pro osobní 
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potřebu uživatele zhotovovat tiskové kopie, pokud uhradí roční poplatek podle § 25. 

Výši odměn stanovuje Sazebník odměn a odvádí se jednou ročně kolektivnímu správci. 

Tento paragraf se týká také autorů, jejichž dílo (zvukový nebo zvukově obrazový 

záznam) byly přeneseny na nenahrané nosiče záznamu pro osobní potřebu. Jak jsem již 

zmínila výše, oba tyto paragrafy byly novelizovány.  

§25 byl zpřesněn v souladu se Směrnicí 2001/29/ES a rozšiřuje právo na odměnu 

v souvislosti s rozmnožováním díla na papír také pro vnitřní potřebu právnické osoby, 

avšak rozmnožování zvukových, zvukově obrazových nebo jiných záznamů na 

nenahrané nosiče prostřednictvím přístroje je možné pouze pro osobní potřebu fyzické 

osoby. Knihovny zpřístupňující svým uživatelům přístroje umožňující kopírování, 

odvádějí jednou ročně odměny kolektivnímu správci. Protože však není možná evidence 

a posuzování každé rozmnoženiny, mohou knihovny uzavřít dle § 100 kolektivní 

licenční smlouvu podle odst. 1 písmene h) s kolektivním správcem práv.  

§ 30a upravuje volné užití díla rozmnožováním pro osobní potřebu následovně: 

„Do práva autorského nezasahuje  

a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu, 

b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastni 

vnitřní potřebu,  

c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby, 

d) ten, kdo na objednávku pro vlastni vnitřní potřebu právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír 

nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s 

podobnými účinky...“ [Zákon č. 216/2006 Sb.]  

Za rozmnožování díla na papír nebo podobný podklad náleží autorovi odměna 

podle § 25. Volně rozmnožovat se nemohou notové záznamy hudebního či hudebně 

dramatického díla. 

 

§ 37 Užití díla rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin, tzv. knihovní 

licence. Nevýdělečné instituce poskytující služby veřejnosti na základě tohoto paragrafu 

vybírají poplatky ve výši nákladů vynaložených na tuto činnost a zhotovováním 

rozmnoženin děl pro své archivní a konzervační účely nezasahují do autorského práva. 

Tato licence je však nevyužitelná v případě doplňování fondů i v situaci, kde je kniha 

zničena nebo ukradena a na trhu je nedostupná. V této situaci je možné zhotovení 
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dočasné nebo náhodné rozmnoženiny díla v elektronické podobě na základě bezúplatné 

licence (§ 37 odstavec 2).  

Novela autorského zákona na základě bezúplatné zákonné licence obsažené v  

§ 37 povoluje knihovnám (a podobným institucím) zhotovit rozmnoženinu díla pro své 

archivní a konzervační účely a takto zhotovené rozmnoženiny zpřístupňovat veřejnosti 

prostřednictvím technických zařízení, nacházejících se v prostorách knihovny. Stejný 

systém platí pro rozmnoženinu díla nahrazující ztracenou nebo poškozenou 

rozmnoženinu. Knihovna tedy může zpřístupnit, prostřednictvím svého technického 

vybavení v prostorách knihovny, jakékoliv zveřejněné dílo, které vlastní ve svých 

sbírkách, v nehmotné podobě, pro účely výzkumu nebo soukromého studia uživatelů. 

Dle § 25 se platí odměna za zhotovenou tiskovou rozmnoženinu příslušnému 

kolektivnímu správci.  

Odstavec 2 § 37, omezuje právo autora na půjčování podle § 16 a nařizuje 

institucím, které absenčně půjčují originály nebo rozmnoženiny děl, zaplatit odměnu, 

která přísluší autorům v rámci zákonné licence úplatné. Z povinnosti platit autorům jsou 

vyjmuty některé knihovny – Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, 

Státní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Národní pedagogická knihovna 

Komenského, Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Knihovna 

Národního filmového archivu, Parlamentní knihovna ČR a dále školní a vysokoškolské 

knihovny. Odměna bude hrazena prostřednictvím Národní knihovny ČR kolektivnímu 

správci, kterým je DILIA a který má za povinnost rozúčtování odměn mezi autory. 

Úplatná zákonná licence se nevztahuje na absenční výpůjčky zvukových a zvukově 

obrazových materiálů a počítačových programů. Zvukové záznamy lze absenčně 

půjčovat pouze na základě licenční smlouvy uzavřené mezi kolektivními správci a 

Národní knihovnou v roce 2004.  

Odstavec 4 § 37 upravuje bezúplatnou licenci pro užití děl v katalogu sbírek, 

což pro knihovny znamená, že mohou do svého katalogu naskenovat obálku nebo 

tematický obsah knihy. Tyto rozmnoženiny však musí být zabezpečeny před 

zhotovením kvalitní kopie.  

 

§ 38 Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo rozmnoženiny, 

odstavec 1 a 2 tohoto paragrafu stanovuje zákonnou výjimku týkající se knihoven a 

podobných zařízení a umožňuje jim půjčování originálů či kopií vydaných děl. Výjimku 

tvoří počítačové programy a rozmnoženiny zvukových a zvukově obrazových záznamů. 
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Ty je možné půjčovat či pronajímat pouze pro potřeby osob zdravotně postižených 

v souvislosti s jejich postižením. Autoři v tomto případě neobdrží za půjčování odměnu, 

jelikož se jedná o bezúplatnou zákonnou licenci. 

V novele je § 38 nově zaveden, jako §38 Licence pro zdravotně postižené, při 

čemž se jedná o komplexní úpravu zákonné licence k užití díla pro potřeby zdravotně 

postižených. Podmínkou užití je výhradní užití pro potřeby zdravotně postižených, 

v rozsahu odůvodněném jejich postižením.  

 

3.6.4. Půjčování zvukových záznamů, zvukově obrazových záznamů 

a hudebnin v knihovnách 

Vzhledem k tématu této práce považuji za důležité popsat vliv legislativních 

norem na zpřístupňování zvukových, zvukově obrazových záznamů a hudebnin 

v prostředí knihoven a poskytování těchto dokumentů uživatelům v rámci knihovnicko-

informačních služeb.   

V roce 1994 byla Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a 

kolektivními správci autorských práv uzavřena první smlouva týkající se půjčování 

zvukových dokumentů (Smlouva o půjčování zvukových dokumentů (fonogramů) 

zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a jiné zvuky).  Tato 

smlouva stanovovala pravidla pro půjčování těchto dokumentů v knihovnách, které 

zastupoval SKIP.  Na základě této smlouvy bylo pro osobní potřebu uživatelů 

umožněno půjčování LP desek, magnetofonových pásek nebo CD nosičů, na nichž byla 

zachycena hudební, dramatická a hudebně dramatická díla, další umělecké výkony nebo 

jiné zvuky. Půjčování těchto dokumentů bylo bezplatné nebo za manipulační poplatek. 

Po novelizaci smlouvy v roce 1997 bylo určeno, že odměny se budou každý rok 

navyšovat o oficiální míru inflace v roce předchozím. Smlouvu mezi SKIPem a 

kolektivními správci autorských práv zrušil až knihovní zákon č.257/2001 Sb.
31

 Tento 

zákon zmocnil k zastupování knihoven, při jednání s kolektivními správci autorských 

práv v oblasti úhrady odměn za užití autorských děl, Národní knihovnu ČR.  

Počátkem roku 2004 byla mezi kolektivními správci a Národní knihovnou ČR 

uzavřena nová Kolektivní licenční smlouva o půjčování zvukových záznamů 

                                                 
31

 Česká republika. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). 2002. Dostupné z www: 

http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Zakon-c--257-2001.doc 

 

www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Zakon-c--257-2001.doc
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zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a jiné zvuky a 

nahrazuje smlouvu z roku 1994. Knihovny půjčující zvukové záznamy prezenčně, musí 

tuto skutečnost oznámit Národní knihovně ČR. Knihovny, které půjčují zvukové 

záznamy absenčně a tuto službu pro své uživatele zpoplatňují, musí tuto skutečnost 

oznámit písemně Národní knihovně ČR a občanskému sdružení INTERGRAM. 

Z vybraných poplatků platí knihovny odměnu na účet INTERGARMU ve výši 40% 

z vybrané částky. 

Absenční půjčování zvukových záznamů je na základě smlouvy omezeno tzv. 

odkladnou lhůtou. Zvukový záznam je možné vypůjčit až po devíti měsících od jeho 

vydání. Tato odkladná lhůta se nevztahuje na půjčování zvukových záznamů zdravotně 

postiženým uživatelům, v případě, že výpůjčka souvisí s jejich postižením (audioknihy 

pro nevidomé). Výjimku mají také zvukové záznamy, které jsou nedílnou součástí 

tištěných dokumentů. Dále se výjimka vztahuje na studenty a pedagogy hudebních škol. 

Seznam
32

 těchto škol je součástí smlouvy o půjčování zvukových dokumentů a je 

dostupný na webu Národní knihovny ČR. 

V oblasti zpřístupňování notových materiálů došlo novelou autorského zákona  

č. 216/2006 Sb. k zásadní změně, která se stala limitující zejména pro praxi hudebních 

knihoven s prezenčním notovým fondem. V souvislosti s §30 a §30a novely 216/ 2006 

Sb. došlo k vložení ustanovení, které vylučuje rozmnoženinu notového záznamu díla 

hudebního či hudebně dramatického z volného užití. Pořízení takové kopie zákon 

nedovoluje ani fyzickým osobám pro osobní potřebu. Zejména z pohledu hudebního 

školství je tato situace velmi závažná, v současné době totiž legislativa nestanovuje 

žádnou výjimku ani pro pedagogické, vzdělávací účely. Tato situace by vzhledem 

ke způsobu, jakým jsou ošetřeny v §30 a §30a ostatní druhy tištěných dokumentů, 

mohla být vnímána jako diskriminační a zanedbávající tuto oblast dokumentů. Situaci 

by bylo vhodné řešit alespoň pomocí smlouvy kolektivního správce s knihovnami.  

 

3.6.5. Licenční smlouvy 

Oproti autorskému zákonu č. 39/1965 Sb., který definoval mnoho typů smluv, 

nový autorský zákon zavedl jediný smluvní typ, a to licenční smlouvu (zvláštním typem 

je podle § 56 pouze licenční smlouva nakladatelská). Problematiku licenčních smluv 

v autorském zákoně upravují zejména § 46, § 47, § 48, § 49 a § 101.  

                                                 
32

 http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/ZvukPujcSeznHud04.htm 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/ZvukPujcSeznHud04.htm


  

 

 

46 

  

Dle znění § 46 prostřednictvím licenční smlouvy autor poskytuje nabyvateli 

právo dílo užít k jednotlivým nebo všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo 

neomezeném, a pokud strany neučiní výjimku, pak se nabyvatel zavazuje k poskytnutí 

odměny autorovi. Dále z tohoto paragrafu vyplývá, že autor nesmí poskytnout 

oprávnění k užití díla způsobem, který v době uzavření smlouvy není znám, nabyvatel 

je povinen ze zákona licenci využít (pokud smlouva nestanovuje něco jiného), a je-li 

poskytnuta licence výhradní, musí mít smlouva písemnou formu.  

V § 49 se uvádí, že není-li ve smlouvě uvedena výše odměny nebo způsob jejího 

určení, smlouva je neplatná, nejedná- li se o výjimky uvedené v odstavci 4. Tedy, že 

licence je poskytnuta bezplatně nebo je smlouva uzavřena bez určení výše odměny, ale 

nabyvatel se zavazuje vyplatit odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření 

smlouvy pro takový druh díla.  

Rozdíl mezi výhradní a nevýhradní licenční smlouvou ustanovuje § 47.  

Licenční smlouva nevýhradní opravňuje autora k dalšímu užívání díla 

způsobem, ke kterému udělil licenci a k poskytnutí licence třetím osobám. Tento typ 

licenční smlouvy je možno uzavřít pouze ústní dohodou. Licenční smlouva výhradní 

zakazuje autorovi poskytnutí licence třetí osobě (není-li sjednáno jinak) a i sám autor se 

musí zdržet užití díla způsobem, ke kterému udělil licenci. Tento typ licenční smlouvy 

musí být ze zákona uzavřen písemně.  

Pokud není uzavřena licenční smlouva výhradní, může dle § 48 nabyvatel zcela 

nebo zčásti poskytnout licenční oprávnění třetí osobě (tzv. podlicence). Nabyvatel může 

také licenci postoupit. Obě varianty jsou však možné pouze s písemným svolením 

autora.  

Kolektivní a hromadné smlouvy uzavírané kolektivním správcem jsou 

ustanovené v § 101.  

Licenci je také možné omezit na jednotlivé způsoby užití díla, které mohou být 

dále omezeny rozsahem, místem nebo časem. Licence zaniká podle § 55 smrtí fyzické 

nebo zánikem právnické osoby, které byla udělena licence. Práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy přecházejí na právního nástupce, pokud to smlouva 

nevylučuje. K úplnému zániku licence dochází tehdy, pokud přechod práv na právního 

nástupce smlouva vyloučila.  
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4. Kvalitativní výzkum využívání knihovnicko-

informačních služeb v dané oblasti 

V rámci této práce byl také realizován výzkum zaměřený na využívání 

knihovnicko-informačních služeb v knihovnách s fondem zaměřeným na dramatické a 

hudební umění.  

Vzhledem k tomu, že cílem práce nebylo pouze kvantitativně popsat zkoumaný 

jev, ale blížeji zjistit příčiny některých jevů, jevila se od vzniku výzkumného záměru 

jako vhodnější metoda kvalitativního výzkumu. Před definitivním rozhodnutím o volbě 

metody bylo provedeno porovnání obou přístupů, tedy kvalitativního a kvantitativního.  

 

4.1 Porovnání kvalitativní a kvantitativní přístupu 

Pojetí kvalitativního výzkumu se liší v závislosti na autorech a je velmi těžké 

stanovit jednu přesnou definici. Podle Creswella je kvalitativní výzkum: „…proces 

hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 

sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání 

v přirozených podmínkách.“ [Creswell, 1998, s. 12]
33

 

Metoda kvalitativního výzkumu umožňuje získat informace, které vysvětlují 

příčiny určitého chování, a díky výzkumným metodám, kterými jsou především 

individuální nebo skupinové rozhovory, mohou být získána obsahově hlubší data. 

V typickém případě, a stejně tomu bylo i při realizaci výzkumu pro tuto práci, 

výzkumník vybere na začátku téma a formuluje základní výzkumné otázky. Otázky 

v průběhu výzkumu může modifikovat nebo doplňovat. Sebraná data jsou analyzována 

a na základě jejich vyhodnocení výzkumník určuje, jak dále postupovat, která data 

nejsou potřebná, a naopak, které otázky je třeba přeformulovat k získání potřebných dat.  

Postup výzkumných metod při kvalitativním výzkumu můžeme shrnout do 

následujících tří bodu: 

1. Výzkumná otázka 

2. Sběr a analýza dat 

3. Nová teorie 

                                                 
33

 CRESWELL, John W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. 

Thousand Oaks: SAGE Publications, 1998. 403 s. ISBN 0-7619-0144-2. 
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Dle Hendla jsou přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu následující (viz 

Obrázek č. 1.).  

 

 

Obrázek č. 1, Přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu. Zdroj: [Hendl, 2008, s. 

50]
34

 

 

Oproti kvalitativním výzkumům se kvantitativní výzkumy zaměřují na 

rozsáhlejší společenské otázky, zkoumají větší okruh informací a pracují s větším 

počtem respondentů. Cílem kvantitativního šetření je potvrzení nebo vyvrácení určité 

teorie. Kvantitativní výzkum bývá nejčastěji realizován prostřednictvím přesně 

formulovaných dotazů ve stanoveném pořadí, formou dotazníku. Postup výzkumných 

metod při kvantitativním výzkumu popisují následujících tři body: 

1. Teorie 

2. Sběr a analýza dat 

3. Potvrzení nebo vyvrácení teorie 

 

 

                                                 
34

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 

978-80-7367-485-4. 
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Přehledné srovnání obou postupů nabízí následující schéma: 

 

 

Obrázek č.2, Srovnání kvantitativních a kvalitativních postupů při sociologickém 

průzkumu. Zdroj: [Fialova, 2009, s. 28]
35

 

 

 

4.2 Metody vyhodnocení kvalitativního výzkumu  

Metoda analýzy získaných kvalitativních dat vychází z přístupu nazývaného 

zakotvená teorie a v rámci ní z techniky kódování.  

 

4.2.1. Zakotvená teorie 

Je přístup, který patří mezi  základní východiska kvalitativního výzkumu. Za její 

autory je považována dvojice A. Strausse a J. Corbinové.  Metoda je založena na 

postupném provádění jednotlivých kroků - fází. Vzhledem k její propracovanosti a 

                                                 
35

 FIALOVÁ, Zuzana. Informační potřeby studentů uměleckých škol se zaměřením na dramatické a 
hudební umění. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 
2009. 58 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. 



  

 

 

50 

  

komplexnosti a obecné uznávanosti bude východiskem pro přístupy k analýze dat 

v kvalitativním výzkumu.  

4.2.2. Postup při analýze dat pomocí zakotvené teorie 

 Přípravná fáze 

V této fázi se výzkumník zaměřuje na shromážděná data, provádí první čtení, 

studium textů a dalších dat. Prostudovává terénní poznámky k nasbíraným textům a 

přepisům. V případě, že výzkum obsahoval jako metodu sběru dat pozorování, věnuje 

se zpracování svých postřehů a dojmů. V této fázi lze stanovit první strategické plány 

pro další výzkum. 

Přípravná fáze může rovněž pomoci výzkumníkovi v rozhodnutí, jak bude dále 

členit sesbíraná data do logických celků (jednotek), zda půjde o věty, odstavce nebo 

jednotlivá slova. 

 

 Reflexe  

Tato fáze má napomoci ujasnit si výzkumné otázky, jaké možnosti skýtají 

zjištěná data, co ještě lze z dat získat a „vytěžit“. Tato fáze pomáhá výzkumníkovi 

zpřesnit a lépe zacílit směr svého výzkumu s ohledem na již sesbíraná data. 

 

 Proces kódování 

Vzhledem k tomu, že jde o proces, který je zásadní nejen pro tuto teorii, ale pro 

všechny ostatní kvalitativní postupy, je celý proces uveden popsán dále podrobněji.  

 

 Vytváření teorie 

Kódy se mohou sdružovat do vyšších celků – tzv. „metakódů“, v rámci nich se 

pak hledají pravidelnosti ve výskytu. Celý proces kódování ústí do vzniku nové teorie, 

která se snaží popsat realitu novým způsobem. 

 

4.2.3. Proces kódování 

  Otevřené kódování 

Tato fáze je pro další zpracování výzkumu naprosto zásadní. V ní dochází 

ke zjišťování pravidelností v nasbíraných datech a k vyhledávání vztahů mezi 

jednotlivostmi. Sesbírané údaje se pomocí zásad kódování redukují do logických shluků 
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– kódů. Kódování slouží především pro redukci a vhodné setřídění nasbíraných 

kvalitativních dat. Kód (kategorie) je podle Kusé: zkratka, symbol nebo jednoduchý 

popis, který se vztahuje k určitému výseku kvalitativních dat (např. ke klíčovým slovům 

v textu). [Kusá, 1992]
36

  Kódy pomáhají sdružovat (klastrovat) všechny segmenty, které 

se vztahují k určité výzkumné otázce.  

Proces začíná většinou pojmenováváním základních činností - jevů a 

pozorovaných skutečností. Zde se kladou otázky typu: „Co je to?“ „Co činnost 

představuje?“ „Čemu se sledovaný jev podobá?“ „V čem se liší?“ „O čem hovoří 

logická jednotka v textu?“ Z těchto otázek pak vytvoříme první pojmy pro kategorie. 

Kódy (kategorie) se mohou generovat před zahájením vlastního výzkumu (anticipační 

generování kódů), po nasbírání všech dat nebo v průběhu, kdy kombinujeme oba dva 

přístupy. 

 

 Pojmenování kategorií 

Při hledání vhodných názvů kategorií můžeme postupovat dvojím způsobem. 

V prvním případě si zvolíme názvy sami. Volba kategorie by měla být poměrně 

výstižná a dostatečně obecná. Strauss a Corbinová doporučují, aby byly kódy pokud 

možno obecné a mohlo se k nim přiřadit více jevů. Příliš úzké kódy by mohly způsobit 

velký počet sledovaných kódů, ve kterých se bude objevovat příliš málo jevů. Na 

druhou stranu kódy příliš obsáhlé jsou málo vypovídající.  

Stanovení přesných pravidel je v obecné rovině poměrně komplikované. 

Doporučuje se vyvarovat obecně zažitých odborných termínů, které mohou podléhat 

stereotypním předsudečným závěrům. Vhodnější je použití pojmů, které vycházejí 

z asociací nad textem nebo zkoumanými jevy. Druhou možností je stanovení „in vivo 

kódů“, které vycházejí přímo z vlastního jazyka a výroků zkoumaných osob. 

Kategorie obsahuje ty jevy, které po vzájemném porovnávání náleží k sobě. Jsou 

stejné nebo velice podobné. Tyto jevy pak abstrahujeme do obecnějšího kódu 

(kategorie). 

Kódy se mohou podle Kusé vztahovat k následujícím projevům: 

„a) Akty - konkrétní, časově omezené jednotky chování v trvání od několika 

sekund po hodiny. Vhodné otázky: Kdo co dělal, kde a kdy? Jaké jsou cíle a smysl 

chování? 

                                                 
36

 KUSÁ, Zuzana. Kvalitatívna analýza údajov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1992. 85 s. 
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b) Aktivity - uspořádané jednání, které má dlouhodobější charakter v řádu dnů 

až měsíců a jsou významné pro lidskou angažovanost a spoluodpovědnost. Vhodné 

otázky: Jaké aktivity se projevovaly? Kde, jak dlouho a kdo se na aktivitách podílel? 

 

c) Významy - verbální produkce účastníků, které vysvětlují a usměrňují chování. 

Vhodné otázky: Jakým způsobem hovoří aktéři o události? Jaké argumenty a 

zdůvodnění používají? Co zamlčují?  

 

d) Participace - zapojení nebo přizpůsobení se konkrétní situaci nebo prostředí. 

Vhodné otázky:  Kdo se přizpůsobuje? Kdo je aktivní? Jak vypadá proces zapojování se 

do činnosti? 

 

e) Vztahy - vztahová rovina aktérů vyjádřená textem, verbálně nebo neverbálně. 

Vhodné otázky: Co si jednotliví členové skupiny myslí o sobě navzájem? Jaké mají 

názory o příslušnosti ke skupině a události? 

 

f) Uspořádání - celkové prostředí, které analyzujeme. Vhodné otázky: O jaký 

objekt se jedná? Kdo jej použil a pro jaký účel? Jak vypadá prostor, ve kterém se děj 

odehrává? Kdo a jak jej využívá? Kdo nebo co prostoru dominuje a co v něm chybí?“ 

[Kusá, 1992, s. 17] 

 

Jednotlivé kódy jsou výzkumníkem charakteristicky pojmenovány. Je vhodné 

použít název, který je charakteristický pro konkrétní skupinu jevů. Kódy můžeme 

pojmenovat my sami nebo můžeme využít termínu, který jsme zaznamenali u 

zkoumaných osob (tento způsob nazýváme „kódy i vivo“). 

 

 Základní pravidla pro vytváření kódů: 

Podle Hendla je v procesu nutno dodržet některé základní pravidla: 

1. „Je nutno vymezit pokud možno co nejpřesněji klasifikovaný jev (věta, slovo, fráze, 

jednání). Při zařazování jevů do kategorií je možno postupovat po větných úsecích, 

odstavcích nebo dokonce podle jednotlivých slov.  

2. Jev se zařazuje do kódu podle konkrétní vlastnosti. Pokud se ukáže, že jev konkrétní 

kód přesahuje nebo je kód příliš „široký“ či  „úzký“ je třeba přepracovat buď kód 

nebo vygenerovat kód nový. Stále se ptáme: Jaká je hlavní myšlenka konkrétního 
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úseku? O co zde jde? V čem je tato část stejná a v čem se liší od jiných? Tyto otázky 

nám pomohou jednotlivé segmenty vhodně zařadit do kategorií. 

3. Jevům v jednotlivých kategoriích lze dále přiřadit jejich „dimenzionální rozsah“. 

Tedy určité kvantitativní vyjádření jednotlivých jevů. Vytvoříme si škálu vlastností 

na kterou můžeme umístit sledované jevy v kategorii.“ [Hendl, 1997, s. 134]
37

  

 

 Metakódování  

Je formou kódování, kdy se jednotlivé kódy sdružují do obecnějších metakódů. 

Metakódy vytvářejí hlavní témata, vzory jednání, nebo základní vysvětlující momenty 

ve zkoumané problematice. Metakódování nepatří mezi povinné části v postupu 

zakotvené teorie. 

 

 Axiální kódování 

V dalším kroku se výzkumník zaměřuje na ty kategorie a témata, která se jeví 

jako nejvíce nosná ať již z hlediska zvolené výzkumné otázky a cíle výzkumu, nebo 

z hlediska nejzajímavější kategorie či metakategorie. Tomuto zvolenému tématu pak 

v celém textu nebo jiných datech vyhledává další informace a data, která uvedenou 

kategorii doplňuje a dále zpřesňuje.  

 

 Selektivní kódování 

Pokračuje v dalším zobecňování a rozšiřování tématu na vyšší úrovni abstrakce. 

Tento krok má za cíl zatřídit nebo integrovat co největší počet kategorií do logického 

celku. Vytváří se ústřední kategorie výzkumu. Výzkumník si klade otázku: „Jaká je 

hlavní idea sledovaného textu?“ „Jak vyjádřím několika větami hlavní poselství  

textu?“ Čím bude selektivní kódování abstraktnější, tím bude možné výsledky 

výzkumu obecněji aplikovat. Jednotlivé části výzkumu se v selektivním kódování 

shrnují do výsledné teorie.  

                                                 
37
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5. Vyhodnocení výzkumu a analýza získaných dat 

Cílem výzkumu bylo zhodnocení současného stavu uspokojování informačních 

potřeb studentů uměleckých vysokých škol, zhodnocení způsobů práce s informacemi a 

využívání informačně knihovnických služeb, u těchto studentů, z pohledu odborných 

pracovníků těchto institucí. 

Výzkum byl realizován v období od prosince 2011 do března 2012 v knihovnách 

analyzovaných v kapitole 2, formou kvalitativního výzkumu jako terénní výzkum 

metodou rozhovoru s vedoucími knihoven. Rozhovor byl veden kombinováním 

standardizovaného a nestandardizovaného rozhovoru. Tazatel měl stanoveny tematické 

okruhy, v jejichž rámci rozhovor vedl. Témata rozhovoru byla pevně stanovena, avšak 

způsob vedení rozhovoru se přizpůsoboval konkrétní situaci. Struktura rozhovoru a 

přepis jednotlivých realizovaných rozhovorů je součástí této práce (viz Přílohy č. 6-12).  

Vlastní vyhodnocování kvalitativních údajů je poměrně obtížné. Strauss a 

Corbinová uvádějí, že: „Někteří badatelé se domnívají, že údaje samy o sobě by se 

neměly analyzovat vůbec a že úkolem badatele je spíše údaje shromažďovat a 

prezentovat je tak, že „informátoři mluví sami za sebe.“ Cílem je podat čestnou zprávu 

s minimem interpretace. Nebo zcela bez ní ….“ [Strauss, Corbinová, 1999, s.13]
38

 

V tomto případě byla využita metoda otevřeného kódování (viz str. 50). Jevy 

vyskytující se v rozhovorech byly nakonec roztříděny do kategorií:  

 proces poskytování služeb,  

 frekvence návštěv,  

 problémy.  

Dále jsou uváděny klíčové poznatky z jednotlivých kategorií ilustrované 

příklady výroků. Některé výroky jsou opatřeny autorským komentářem.   

 

5.1 Proces poskytování služeb 

5.1.1. Elektronické databáze a elektronické katalogy 

Ukazuje se, že studenti preferují tradiční zdroje a to i u textů, které jsou volně 

dostupné on-line. Velmi často spoléhají na vlídnost a vstřícnost pracovníků knihoven 

                                                 
38
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(pohodlnost při využívání elektronických katalogů). Zajímavé a někdy protikladné jsou 

zkušenosti s využíváním databází. Tam, kde se studenti setkávají s propagací a 

informacemi, zdroje využívané jsou. Problémem je zřejmě získávání zpětné vazby od 

studentů (viz poslední výrok). 

 

Příklady výroků: 

 Ačkoliv jsou vlastně elektronicky přístupné, tak pořád převládá ta tištěná forma, 

že přijdou a chtějí spíš jako ten tištěný text. 

 …nejvíc frekventovaná je to teda klasická výpůjčka a to samozřejmě jako 

s informacemi od nás, oni spoléhají i na to, že jim to pomůžeme vyhledat, takže 

to je takovej úplně základ, nebo doporučit… 

 Takže pokud chtějí tak to využijí, ale minimálně. Tahle služba je teda minimálně 

využitá.  

 My vlastně kromě těch databází, který si budujeme sami, tak žádný elektronický 

zdroje jim nezprostředkováváme. To je tak drahý, že na to bohužel nemáme. 

 …máme jen hojně využívanou online databázi… 

 Nejméně využívanou službou je služba Virtuální polytechnické knihovny…  

(důvod placená služba – cena se stává bariérou využívání – jedná se o stereotyp typu 

on-line = zdarma – pozn. autora) 

 …no o těch elektronických zdrojích. Máme dvě databáze, všeobecnou EBSCO, 

ale máme tady dvě je to Grove Music on-line a Music Online, ale jak moc je to 

využívaný, my jsme právě od loňska začali více rozšiřovat, vytiskli jsme plakátky, 

poslali jsme to zase jako informaci na maily, dali jsme to na naše webový 

stránky, ale úplně si nejsem jistá, že to moc používají. 

 Teď jsme sehnali Naxos Music Library, který jsme předtím se na to informovali 

v dalších hudebních knihovnách, je to úžasná obrovská databáze nahrávek a já 

myslim, že jim to pořád musím připomínat, že prostě to není využívaný tak. 

 …já myslim, že to nepotřebujou… (el. zdroje) 

 …ty muzikanti si myslím, že to prostě nepotřebujou…  

(systém NAXOS – je otázkou, nakolik knihovna vybírá vhodné systémy a nakolik jsou 

studenti vedeni tyto systémy využívat, výrok může ukazovat na určitý hodnotící 

stereotyp „ty muzikanti“ – pozn. autora) 

 …nejvyužívanější je samozřejmě absenční půjčování… 
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 …začal trochu problém, jak jsme přešli na novej online a oni se měnili i servery, 

tam byl ze začátku jsme měli dost jako reklamací, protože se stávalo, že někdo, 

že to vyhazovalo po určitý době z toho sytému a pak se mohl přihlásit zase až za 

čtyřiadvacet hodin. To bylo tím serverem… 

 …opravdu míň využívaná je ta elektronická databáze tady uvnitř v knihovně, 

protože většina těch registrovaných čtenářů prostě nechce trávit ten čas… 

 Ano překvapivě. Dělali jsme tady loni, když jsme měli to Groove, náš ajťák to 

dělal, že našel kolik lidí se přihlásilo.  

           (příklad pouze jedné knihovny) 

 

Překážky ve využívání elektronických zdrojů lze znázornit následujícím schématem:  

 

 

Obrázek č. 3, Překážky ve využívání elektronických zdrojů. Zdroj: vlastní schéma 

 

5.1.2. Autorská práva 

Ukazuje se, že stávající podoba autorského práva či jeho aplikace na služby 

knihoven je limitujícím faktorem pro využívání často nákladně budovaných fondů.  

Příkladem je malé využívání rozsáhlého fondu DVD.  
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Příklady výroků: 

 …noty samozřejmě půjčujeme, na to právo máme, ale nemůžeme je nechat 

kopírovat. 

 Takže studenti mají tu výhodu, že si ty noty můžou půjčovat, ale zase to se týká 

jen studentů naší školy. Jako ven se noty, jako veřejnost, smí knihovnu taky 

využívat, ale noty prostě nepůjčujeme… 

 …já si myslím, že asi DVDčka, my je sice nakupujeme, ale nesmí se půjčovat a to 

je kámen úrazu. Protože jednak by to potřebovali oni, aby mohli třeba na 

seminář nebo to, třeba ten seminář můžou mít tady v knihovně, ale ty otvírací 

hodiny nejsou takový, aby on si to třeba naplánoval, zhlédl tady dvě DVDčka, 

protože prostě nemá tolik času, aby tady seděl třeba tři hodiny, tak to je kámen 

úrazu. 

 

5.1.3. Odlišný typ uživatelů 

Studenti uměleckých škol se zaměřením na dramatické a hudební umění, stejně 

tak jako jejich učitelé, představují specifickou skupinu uživatelů knihovnických služeb. 

Je otázkou, do jaké míry je v následujících výrocích obsažen „předsudek ze strany 

knihovníků“, který potom může ovlivňovat práci knihovníků s touto skupinou.  

 

Příklady výroků: 

 …určitě se liší studenti Karlovy Univerzity a naši studenti – umělci. 

 Tak ti většinou se neradi učí novým věcem (student DAMU)…  

 …jsou i tací, kteří knihovnu za celou dobu studia vůbec nenavštíví. (student 

DAMU) 

 

5.2 Frekvence návštěv 

Všichni respondenti uvádějí nepravidelné využívání služeb v souladu 

s harmonogramem vysokoškolského studijního roku. Tento „sezónní“ charakter pak 

způsobuje krátkodobé problémy kapacity knihovny jak prostorové, tak z hlediska fondů.  

 

Příklady výroků:  

 Ve zkouškovém období je to nárazové… 
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 Největší nával pro prváky je na začátku roku ve chvíli kdy plni ideálů vstupují 

v prváku na školu… 

 …důležité je, že sem chodí rádi, že si chválí jaká je tady atmosféra, že fakt jsme 

vstřícní, otvíráme i mimo otevírací hodiny, když si zazvoní a tak. 

 Já bych řekla, že typicky v rámci zkouškového období si půjčujou hodně takový 

ty knihy, který potřebujou ke zkoušce… 

 …když jsou zkoušky, tak to tady vidíte ty zástupy, který prostě loví na poslední 

chvíli… 

 Největší je začátkem, na začátku akademického roku, ten první týden to je nával, 

to přijdou nováčci. 

 

5.3 Problémy 

Z rozhovorů vyplývá, že problémy, které knihovny pociťují, by se daly 

charakterizovat třemi klíčovými slovy - prostory, depozitáře, komunikace se studenty.  

Za jeden ze základních problémů, na kterém se shodli všichni respondenti, jsou 

prostory, které mají k dispozici a které jim ztěžují rozšiřovat spektrum služeb. V jednom 

případě došlo v posledním období ke zhoršení situace v této oblasti. Zajímavé je, že 

knihovnám se nedaří (nebo nepoužívají vhodný přístup) získávat zpětnou vazbu.   

 

Příklady výroků: 

 Nejideálnější by byly prostory. Aby knihovna byla nafukovací… 

 …velká část fondu je tady v prvním patře v depozitáři, ale vlastně polovina 

fondu včetně diplomových prací, časopisů a tak je ve sklepním depozitáři, takže 

my musíme několikrát denně i tam… 

 …jednu velikou studovnu, kde by byly dostupné jak elektronické zdroje… 

 …když pošleme nějaký maily, chceme nějakou reakci, oni maily moc nečtou, to 

je trošku problém.  

(Pokus o zpětnou vazbu ze strany knihovny – je otázka nakolik byla dobře připravená – 

pozn. autora). 

 …představovala bych si větší rozměry… 

 …hlavně ten prostor. 
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Přestože zkoumané knihovny představují poměrně homogenní celek, ukázalo se 

v rámci výzkumu a jeho hlubší analýzy, že z hlediska chování uživatelů, podmínek, ve 

kterých pracují, i vzhledem k přístupu odborných pracovníků knihoven je mezi nimi 

řada odlišností. Proto jsem se rozhodla doplnit pohled na danou problematiku 

zpracováním analýz silového pole jednotlivých knihoven.  

 

5.4 Metoda analýzy silových polí 

Model analýzy silových polí (Force-Field Analysis) byl vytvořen americkým 

psychologem Kurtem Lewinem jako nástroj na řešení problémů při efektivním 

plánování a zavádění změny v organizacích. Lewin identifikoval v organizaci tzv. tlaky 

nebo síly, které buď podporují otevřenost jako nevyhnutelný předpoklad změny, anebo 

ji odporují a potlačují ji.  

Tato metoda se dnes používá jako jedna z obecných metod napomáhající řešení 

problémů ve fázi definice problému (viz Příloha č. 13). Uplatňuje se hlavně v situacích 

sběru informací a mapování současného stavu problému a jeho struktury. Vychází 

z poznání, že problém je tvořen rovnováhou dvou protichůdně působících sil. Podstata 

definice problému spočívá v identifikaci dvou typů výše uvedených sil. Řídící síly se 

snaží posunout problém k lepšímu, brzdící síly se snaží současnou situaci zachovat nebo 

posunout k horšímu. Ve stávajícím stavu tyto síly vytváří status quo. Tento postup 

umožňuje pojmenovat vzájemný poměr sil, které jsou příčinami, ale někdy i projevy 

problému. 

 

5.4.1. Postup využití této metody  

Nejprve je třeba přesně pojmenovat všechny oblasti, které ovlivňují problém a 

působí na něj.  V úvahu se berou jak síly, které problém vyvolaly, tak síly, které se 

objeví v budoucnu při realizaci řešení.  

Celou situaci je třeba vizualizovat. Existují různé způsoby vizualizace, např. dle 

Friedela (viz Příloha č. 14) nebo Žáka (viz Příloha č. 15). 

Pro analýzu v rámci této práce jsme zvolili následující grafické zobrazení. 

Současná situace je zakreslena jako vertikální přímka. Silová pole jsou rozdělena na 

pozitivní (hybné) síly, někdy hovorově nazývané „plyn“, které přispívají k řešení či 

zlepšení situace, a na negativní (brzdné) síly, někdy hovorově nazývané „brzda“, které 
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situaci brzdí či zhoršují. V manažerském žargonu bývá metoda také někdy označována 

jako metoda „brzda – plyn“.   

 

 

Obrázek č. 4, Vlastní grafické zobrazení analýzy silového pole. Zdroj: vlastní schéma 

 

Po provedení analýzy hledáme odpověď na otázky „Jak posílit a upevnit 

pozitivní síly. Jak oslabit nebo eliminovat negativní síly? Proč jsou negativní síly tak 

silné, jaké jsou jejich příčiny a důvody, jakým způsobem se projevují.„ [Žák, P., 2004, s. 

213]
39

 Pro zaměření úsilí správným směrem je možné ještě podrobněji rozčlenit 

jednotlivé síly a případně jim přidělit ve schématu váhu dle jejich významu.  

Brzdné síly členíme podle důležitosti na: 

 síly, které mají klíčový vliv (k vyřešení problému je třeba odstranit tuto sílu), 

 síly, které mají důležitý vliv (k vyřešení problému pomůže odstranění této síly), 

 síly, které mají omezený vliv (odstraněním této síly se dosáhne určitého 

pokroku), 

 síly, které mají nepatrný vliv na problém. 

 

                                                 
39

 ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 315 s. Business books. ISBN 

80-251-0457-5. 
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Hybné síly členíme podle ovlivnitelnosti na:  

 snadno ovlivnitelné síly, 

 síly, které lze ovlivnit s vynaložením určitého úsilí, 

 síla, která se ovlivňuje velmi špatně, 

 síly neměnné (fixní).  

 

Analýza silových polí pro jednotlivé knihovny byla provedena na základě 

vyhodnocení rozhovorů, studia dokumentů knihovny a zúčastněného pozorování. 

Analýza je prováděna z hlediska dosažení ideálního stavu, tj. možnosti uspokojovat 

informační potřeby studentů a pedagogů.  

 

Z důvodů lepší grafické přehlednosti začíná podkapitola 4.4.2 na samostatné 

straně. 
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5.4.2. Analýza silového pole - Knihovna Divadelního ústavu 

Následující schéma představuje analýzu silového pole pro Knihovnu 

Divadelního ústavu. Na základě výše zmíněných postupů byly určeny následující  

brzdné síly: 

 prostorové omezení, 

 ceny elektronických zdrojů, 

 studijní návyky uživatelů. 

Naopak hybnými silami v tomto případě jsou: 

 budování vlastních databází, 

 elektronický katalog s full texty, 

 vize rozvoje (budoucnosti), 

 zájem spolupracovat se školami, 

 zájem (motivace) pracovníků. 

 

 

Obrázek č. 5, Analýza silového pole – knihovna Divadelního ústavu. Zdroj: vlastní 

schéma 
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5.4.3. Analýza silového pole – Divadelní a filmové oddělení ÚK MKP  

Stejně jako v předchozím případě byla provedena analýza Divadelního a 

filmového oddělení ÚK MKP. Pro tuto knihovnu byly definovány tyto brzdné síly: 

 nedostatečný přehled o elektronických zdrojích, které doporučují,  

 nezpřístupňování elektronických zdrojů přímo v prostorách oddělení, 

 obava z nedostatečné odezvy na organizované kulturní a vzdělávací akce. 

Hybnými silami u této knihovny jsou: 

 udržování a budování fondu divadelních textů,  

 jedinečná kolekce výstřižků recenzí,  

 schopnost individuálního poradenství o potřebných zdrojích.  

 

 Obrázek č. 6, Analýza silového pole – Divadelní a filmové oddělení ÚK MKP. Zdroj: 

vlastní schéma 
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5.4.4. Analýza silového pole – Hudební oddělení ÚK MKP  

Pro tuto knihovnu byly definovány tyto brzdné síly: 

 problematika autorských práv ve vztahu k hudebninám a hudebním 

nosičům,  

 stávající prostory.  

Hybnými silami v případě této knihovny jsou: 

 kompletní elektronický katalog (výjimkou jsou LP desky), 

 přístup do elektronických hudebních databází (pro registrované uživatele 

Městské knihovny v Praze i prostřednictvím vzdáleného přístupu),  

 spolupráce s pedagogy z oboru,  

 přístup pracovníků knihovny, 

 zpracovaná vize supermoderní hudební knihovny (knihovnicko-

vzdělávacího centra). 

 

 

Obrázek č. 7, Analýza silového pole – Hudební oddělení ÚK MKP. Zdroj: vlastní 

schéma 
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5.4.5. Analýza silového pole – Knihovna JAMU  

V případě knihovny JAMU byly na základě výzkumu určeny následující  

brzdné síly: 

 narušení původní koncepce (odebírání prostor), 

 střet zájmů a potřeb studentů s autorským právem (hudebniny, hudební a 

hudebně obrazové záznamy děl), 

 mzdové prostředky limitující délku provozu. 

Hybnými silami jsou: 

 znalost a chápání specifických potřeb studentů jednotlivých oborů, 

 podpora a propagace využívání elektronických zdrojů, 

 grantové prostředky na elektronické zdroje, 

 granty hudební fakulty – část na nákup knih. 

 

 

Obrázek č. 8, Analýza silového pole – Knihovna JAMU. Zdroj: vlastní schéma 
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5.4.6. Analýza silového pole – Knihovna HAMU  

Pro knihovnu HAMU byly z výzkumu vybrány následující brzdné a hybné síly. 

Brzdné síly: 

 střet zájmů a potřeb studentů s autorským právem, 

 malý počet hudebních studoven, 

 špatná zpětná vazba ze strany studentů v rámci výzkumných potřeb 

knihovny. 

Hybné síly: 

 unikátní fond,  

 možnost výuky v prostorách knihovny, 

 akviziční plán přizpůsobován pružně potřebám studentů, 

 propagace nových služeb, 

 jasná představa (vize) o rozvojových potřebách. 

 

 

Obrázek č. 9, Analýza silového pole – Knihovna HAMU. Zdroj: vlastní schéma 
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5.4.7. Analýza silového pole – Knihovna DAMU  

Jako brzdné a hybné síly pro analýzu silového pole byly zvoleny v Knihovně 

DAMU následující. 

Brzdné síly: 

 prostorové limity, 

 fixace studentů na tištěné texty, 

 studijní návyky, 

 neznalost práce s elektronickými zdroji. 

Hybné síly: 

 unikátní zaměření fondu, 

 schopnost poskytovat služby pro výzkum. 

 

 

Obrázek č. 10, Analýza silového pole – Knihovna DAMU. Zdroj: vlastní schéma 
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6. Závěry a doporučení vyplývající z výzkumu  

 

V této kapitole se pokusím shrnout informace získané v rámci kvalitativního 

výzkumu a analýzy informací získaných ze zúčastněného pozorování a analýzy 

sekundárních údajů, přičemž se některé poznatky pokusím konfrontovat z poznatky 

získanými cca před třemi lety v rámci výzkumu realizovaného mezi studenty tohoto 

typu škol. 

Doporučení formulovaná v této části jsou strukturována do následujících okruhů: 

- Proces poskytování služeb 

- Frekvence využívání služeb (návštěv knihovny) 

- Komunikace knihovny s uživateli služeb 

- Vize a rozvoj služeb knihovnických služeb 

 

6.1 Proces poskytování služeb 

Všechny analyzované knihovny, mají v systému odborných knihoven 

poskytujících služby studentům uměleckých škol se zaměřením na dramatické a 

hudební umění, nezastupitelné místo. Spravují a budují pro dané obory kvalitní a často 

unikátní fondy informačních zdrojů, jejichž význam mnohdy přesahuje běžné potřeby 

studentů denního studia. V nabídce většiny zkoumaných institucí je rovněž zajišťování 

přístupu k elektronickým informačním zdrojům. 

Studenti preferují tradiční zdroje a to i u textů, které jsou volně dostupné on-line 

a i v oblasti základních služeb, jako je využití elektronického katalogu, spoléhají na 

vlídnost a vstřícnost pracovníků knihoven. Většina pracovníků knihoven projevuje vůči 

„svým“ studentům maximálně vstřícný přístup přesahující rámec běžných povinností. 

To je zejména výrazné u malých škol, kde je to organizačně možné. 

Zajímavé a někdy protikladné jsou zkušenosti s využíváním databází. Tam, kde 

se studenti setkávají s propagací a informacemi o obsahu a způsobech využívání, tyto 

zdroje využívané jsou (např. JAMU Brno). Naopak tam, kde sami pracovníci knihoven 

mají určité pochybnosti či nedostatečné znalosti těchto zdrojů, je jejich využívání 

okrajovou záležitostí. Často se objevuje argument o příliš vysoké ceně těchto zdrojů. 

Opakovaně se ukazuje, že k maximálnímu využívání všech služeb, které tyto odborné 

knihovny nabízejí, je třeba studenty vychovávat. Vzhledem k tomu, že informační 
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potřeby studentů jsou výrazně ovlivňovány jejich učiteli, je jednou z možných cest 

bližší spolupráce pracovníků knihoven s učiteli. Samostatným problémem limitujícím 

možnosti poskytování služeb a využívání často velmi kvalitních fondů je stávající 

úprava autorského práva. To je problém přesahující hranice této práce. 

 

6.2 Frekvence využívání služeb 

Všichni respondenti uvádějí nepravidelné využívání služeb v souladu s 

harmonogramem vysokoškolského studijního roku. Tento „sezónní“ charakter pak 

způsobuje krátkodobé problémy kapacity knihovny jak prostorové, tak z hlediska fondů. 

Právě větší povědomí o možnosti využívání elektronických zdrojů, včetně možnosti 

poskytování vzdálených přístupů do elektronických databází, je jednou z cest, jak 

alespoň částečně snížit „sezónní nápor“. Rovněž dohoda s vyučujícími, aby tam, kde to 

z hlediska výuky jde, nedoporučovali studentům jeden či dva tituly, ale podporovali 

volnější využívání více titulů se stejným či podobným obsahem. 

 

6.3 Komunikace knihovny s uživateli služeb 

Jak vyplynulo z realizovaných výzkumů, ne vždy mají knihovny informace o 

potřebách a požadavcích studentů, ale i o jejich práci s informačními zdroji. Výroky 

typu „…když pošleme nějaký maily, chceme nějakou reakci, oni maily moc nečtou, to je 

trošku problém…“ ; „Ano překvapivě. Dělali jsme tady loni, když jsme měli to Groove, 

náš ajťák to dělal, že našel kolik lidí se přihlásilo“, ukazují na rezervy v této oblasti. Na 

druhé straně je pochopitelné, že možnosti i dovednosti knihovníků v této oblasti jsou 

limitované. Nicméně bylo by vhodné, aby knihovny pravidelně (např. jedenkrát ročně) 

realizovaly výzkum spokojenosti a potřeb svých klientů. Nabízí se možnost pro tento 

úkol využít spolupráce se studenty knihovnictví, kteří by mohli takovou analýzu v rámci 

nějakých seminářů či seminárních prací realizovat. 

 

 

6.4 Vize a rozvoj knihovnických služeb 

Tradiční pojetí a pozice školních knihoven nerozvíjí u knihovníků dlouhodobější 

strategické myšlení. Úsilí je zpravidla vyčerpáno snahou o mírné zlepšování služeb. To 
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se promítá i do konstatování typu „…potřebujeme trochu víc místa…“ či  „…trochu 

větší rozpočet…“. 

Specifické postavení v této oblasti má Hudební oddělení ÚK MKP, které má 

zpracovanou vizi přeměny pracoviště v moderní hudebně vzdělávací centrum. K rozvoji 

školních knihoven určitě přispívá spolupráce s katedrami (obory) při budování fondu,  

včetně plánování části získávaných grantových prostředků. K dalšímu rozvoji školních 

knihoven je jediná možná cesta prosazení se v rámci školy ne jako doplňková služba, 

ale jako organická součást školy, jejíž rozvoj je součástí celkového rozvoje školy. 

 

6.5 Shrnutí 

Součástí této podkapitoly je SWOT analýza informačně knihovnických služeb 

pro studenty uměleckých škol se zaměřením na dramatické a hudební umění.  

SWOT analýza je rozšířenou metodou pro systémovou analýzu spočívající v 

porovnání silných a slabých stránek podniku, instituce či služby s příležitostmi a 

hrozbami okolí. Porovnává vnitřní zdroje a schopnosti se stavem a změnami okolí. 

Jádrem této metody je konkrétní strukturovaná analýza s východisky do syntetických 

závěrů a metodických doporučení.  

V odborné literatuře se uvádí, že tato metoda byla vytvořena Albertem 

Humphreym ze Stanfordovy univerzity v 60.letech minulého století. Vytvořil a využil ji 

v rámci projektu analyzujícím (porovnávajícím) údaje od 500 nejvýznamnějších 

amerických společností. 

SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi přehledně identifikovat: silné 

(angl. strengths) a slabé (angl. weaknesses) stránky uvnitř firmy či instituce, ve vztahu k 

příležitostem (angl. opportunities) a hrozbám (angl: threats), jejichž původcem je 

vnější prostředí. Díky SWOT analýze dokážeme komplexně vyhodnotit fungování 

firmy, instituce či služby a nalézt problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj. 

SWOT analýza by měla být součástí strategického řízení organizace a její výstupy by se 

měly zohlednit v plánování její strategie. Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje 

na interní prostředí organizace a analýza příležitostí a hrozeb je zaměřena na externí 

prostředí organizace.  

Do interního zkoumání patří např. kvalita pracovníků, zkušenost, tradice, 

efektivita, financování, aj. 
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Do externího zkoumání patří např. vnější trendy oboru, konkurence, 

spotřebitelské chování, technologický vývoj, aj. 

Vždy je třeba brát v potaz, že SWOT analýza je do určité míry subjektivní. 

 

 

Obrázek č. 11,  SWOT analýza. Zdroj: vlastní schéma 
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7. Závěr 

Diplomová práce si kladla za cíl analyzovat prostředí knihoven s fondem 

zaměřeným na hudební a divadelní tématiku, sloužící studentům uměleckých vysokých 

škol a v těchto knihovnách realizovat kvalitativní výzkum, který by ukázal na současný 

stav uspokojování informačních potřeb těchto studentů, na jejich způsob práce 

s informacemi a četnost a způsob využívání některých knihovnicko-informačních 

služeb. 

Práce je rozdělena tématicky do tří částí, fakticky potom do sedmi kapitol. První 

část práce se zabývá analýzou knihoven, jejich prostředí a analýzou poskytovaných 

služeb. Druhá část práce se zabývá knihovnicko-informačními službami, autorským 

právem a vlivem autorského zákona na služby poskytované knihovnami zaměřenými na 

dramatické a hudební umění. Třetí část práce je zaměřena na výzkum a teorii 

kvalitativních výzkumů, vyhodnocení výsledků výzkumu pomocí analýzy silového pole 

a celkové zhodnocení výzkumu zakončené SWOT analýzou.  

Zjištěné skutečnosti ukazují, že ačkoliv knihovny budují obsahově velmi kvalitní 

a jistě i nákladné fondy, jejich uživatelé nedokáží těchto zdrojů dostatečně využívat  

a mnohdy spoléhají na pomoc pracovníků knihovny, a to i v na prosto banálních 

úkonech. Z tohoto pohledu se potom může poskytovatelům služeb jevit další rozšiřování 

a zlepšování služeb jako zbytečné a tento stav také napomáhá vytváření předsudků vůči 

jedné skupině uživatelů. Je otázkou, jak přimět studenty hodnotněji využívat nabízených 

možností a učinit pro ně využívání knihovny a všech jejích služeb atraktivnější  

a potřebnější.  

Pro případné další rozšíření tohoto tématu, by bylo vhodné provést srovnání 

výzkumů mezi studenty umělecky zaměřených vysokých škol a poskytovateli služeb 

této cílové skupině. Zejména pak provést kvalitativní výzkum mezi studenty těchto škol 

a porovnat výsledky s výsledky kvantitativního výzkumu, který byl již v tomto prostředí 

prováděn, a provést celkové srovnání všech zjištěných výsledků. 
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