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STRAKOVÁ, Veronika. Návrh projektu studovny Gymnázia Christiana Dopplera v Praze 
[Design o f ihe school study area at Gymnázium Christiana Dopplera, Prague High school]. 
Praha, 2006-08-12. 49 s., 5 příl. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce Anna Stócklová.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem řešení studovny Gymnázia Christiana Dopplera s přihlédnutím 
k jeho zaměření a absenci odborné školní knihovny. Práce analyzuje současný stav školní 
knihovny, informační potřeby studentů a shrnuje pravidla pro tvorbu školní studovny střední 
školy. Hlavní částí práce je koncepce školní studovny a návrh jejích internetových stránek, 
které budou nahrazovat nepřítomnost odborné literatury ve školní knihovně.
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1 PŘEDMLUVA

Tématem této bakalářské práce je řešení absence fungující školní knihovny 

na pražském Gymnáziu Christiana Dopplera. Cílem bylo navrhnout takové řešení, které 

bude co nejrychleji realizovatelné s minimálními finančními náklady. Studentům 

gymnázia, které je zaměřeno zejména na matematiku a fyziku a patří k prestižním 

pražským gymnáziím, má výsledek této práce nabídnout externí informační zdroje, které 

by mohli pro své studium využívat.

Gymnázium Christiana Dopplera jsem vybrala proto, že jsem byla osm let jeho 

studentkou a mám ještě v živé paměti, že školní knihovna a studovna opravdu chyběla.

V souvislosti s rekonstrukcí budovy školy v průběhu letních prázdnin 2006 proběhne 

i reorganizace školní knihovny a proto bude i vhodná doba na nové návrhy týkající se 

studovny. Nicméně i přes tuto reorganizaci přetrvá stav, kdy fond knihovny této střední 

školy bude obsahovat z valné většiny pouze beletrii a naučnou literaturu, kterou by studenti 

mohli využívat ke svému dalšímu vzdělávání nikoliv. Cílem této práce je právě tuto 

mezeru zaplnit.

Práce byla zpracována na základě studia literatury, ale zejména na základě 

konzultace se správci školní knihovny a zkušeností studentů.

Práce je rozdělena celkem do 11 kapitol, kapitoly 2 a 3 se týkají Gymnázia 

Christiana Dopplera a současnému stavu jeho knihovny, v kapitole 4 je pak uvedeno 

shrnutí výzkumu, který byl proveden mezi studenty a pedagogy gymnázia. Kapitola 5 

stručně shrnuje obecná doporučení pro školní knihovny a studovny. Kapitoly 6 a 7 tvoří 

jádro práce a věnují se koncepci školní studovny a návrhu internetových stránek školní 

knihovny a studovny, které mají studentům nahradit nepřítomnost odborné literatury 

v jejich knihovně. V kapitole 8 je uveden Knihovní řád pro školní knihovnu a studovnu 

a v posledních dvou kapitolách jsou uvedeny soupisy odkazů na www stránkách studovny 

a soupis titulů, které budou navrženy ke koupi do školní studovny.

Kapitola 7 je psána jako přesný opis toho, co bude na www stránkách Školní 

knihovny. Text uvedený na internetových stránkách je odlišen typem písma -  je psán
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bezpatkovým písmem, komentáře jsou písmem používaným ve zbytku práce. Hypertextové 

odkazy jsou zvýrazněny podtrženým písmem.

K práci je připojeno několik příloh: dotazníky pro studenty a vyučující gymnázia 

použité v průzkumu, organizační schéma školní knihovny, obsahové schéma internetových 

stránek a CD s náhledem stránek knihovny a studovny.

V práci je citováno podle norem ISO 690 a 690-2 -  citování pomocí podle 

číselných záznamů.

Ráda bych poděkovala za čas při konzultacích Mgr. Světlaně Pěchové a správci 

školní knihovny Mgr. Jiřímu Burešovi, paní ředitelce Gymnázia Christiana Dopplera 

Mgr. Renatě Pauchové, pedagogům a všem studentům a vyučujícím za vyplnění dotazníků.
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2 CHARAKTERISTIKA GYMNÁZIA

Gymnázium Christiana Dopplera
Zborovská 45/621

Praha 5 -  Smíchov 

zřizovatel: Hlavní město Praha

Gymnázium Christiana Dopplera sídlí v budově z roku 1896, v budově je 

tělocvična, posilovna, dvě počítačové učebny a klubovna pro studenty.

Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Gymnázium Christiana Dopplera (dřívější název: Gymnázium Zborovská) 

se zaměřuje na výuku matematiky a fyziky a na výuku živých jazyků. Je však především 

známo jako gymnázium s kvalitní výukou matematiky a fyziky. (1)

Studenti, kteří se zde rozhodnou studovat mají možnost výběru mezi osmiletým 

a čtyřletým studijním cyklem. Čtyřletý cyklus je zaměřen pouze na fyziku a matematiku, 

osmiletý také na výuku živých jazyků. Jazyky jsou na gymnáziu vyučovány celkem čtyři: 

anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Studenti mají možnost získat Německý 

jazykový diplom (II. stupeň).

Jak již ze zaměření vyplývá, studenti jazykového zaměření se více věnují jazykům 

a jejich orientace je spíše na humanitní obory. Studenti zaměření na matematiku a fyziku 

(zvláště pak studenti čtyřletého studijního cyklu) jsou profilováni spíše na vědy přírodní 

a účastní se řady soutěží v matematice a fyzice i dalších.

V posledních dvou ročnících si studenti vybírají ze široké škály volitelných 

předmětů podle svých zájmů a s ohledem na školu, kterou chtějí studovat dále. Pravidelně 

také probíhá „Týden kurzů“ vždy na konci školního roku, kdy se studenti rozdělí do skupin 

podle svých zájmů a celý týden probíhají exkurze, přednášky či výlety s daným tématem.

V maturitním ročníku je zvykem psát „maturitní práci“ z jednoho z předmětů, 

ze kterého student maturuje. Její rozsah je cca 30 stran a nejlépe hodnocené práce jsou 

vyslány do soutěže Středoškolské odborné činnosti (pokud tak již původně nevznikaly). 

Studenti mají k dispozici konzultanty z řad odborníků na dané téma.
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Kvalita výuky fyziky je podporována i Klubem AMAVET při gymnáziu (2), který 

pořádá odpolední kroužky se zaměřením jak na fyziku a výpočetní techniku, tak například 

na deskové hry či fotografování.

Studenti Gymnázia Christiana Dopplera se již tradičně úspěšně účastní mnoha 

soutěží. V první řadě je to Matematická a Fyzikální olympiáda. Dále se studenti účastní 

matematických soutěží Pythagoriáda a Klokan, Chemické olympiády, Biologické 

olympiády, Ekologické olympiády, Olympiády v českém a německém jazyce, 

Středoškolské odborné činnosti -  fyzika, matematika, biologie, chemie a Celostátní 

soutěže v německém jazyce.

Gymnázium tradičně spolupracuje s institucemi a zahraničními školami 

s podobným zaměřením, například s Gymnáziem J. Hronca v Bratislavě a Gymnáziem 

Múhldorf, Německo. Škola je rovněž zapojena do projektů Sokrates (Německo) a Comenia 

„Mládež a hudba“ (Španělsko).

Na škole funguje školní sbor a divadelní soubor.

Gymnázium Christiana Dopplera v číslech: (3) 

počet vyučujících: 56

počet tříd: 20

počet studentů 560

přijatí absolventi na VŠ 98%

Gymnázium Christiana Dopplera zajišťuje kvalitní přípravu na budoucí studium 

na vysoké škole. Jeho zaměření, zejména zaměření Matematika a fyzika ve čtyřletém 

studijním cyklu, připravuje studenty na studium těchto oborů a podporuje a rozvíjí jejich 

začínající odbornou činnost.
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLNÍ KNIHOVNY

3.1 Knihovny Gymnázia Christiana Dopplera

Školní knihovna Gymnázia Christiana Dopplera je v podstatě složena ze tří částí:

a) sklad učebnic -  zde jsou uloženy učebnice pro žáky prvních čtyř ročníků 

osmiletého studijního cyklu, kterým jsou učebnice pro daný školní rok zapůjčovány. 

O správu těchto dokumentů se stará správce žákovské knihovny (viz. c) a jsou i umístěny 

v jejích prostorech. Této části se další rozbor netýká.

b) učitelská knihovna -  jde o dokumenty, které mohou vyučující 

potřebovat k výuce. Její největší část je soustředěna v kabinetu jazykových vyučujících 

v přízemí budovy, dále jsou jednotlivé knihy v kabinetech u vyučujících podle příslušných 

předmětů. Jde zejména o aktuální učebnice, slovníky, doplňující učebnice, ale také

o videokazety a audionahrávky. O správu dokumentů se starají jednotliví pedagogové, 

v rámci rekonstrukce budovy školy se plánuje počítačová evidence knižních dokumentů. 

Této části se další rozbor netýká.

c) žákovská knihovna -  zde jsou uloženy dokumenty (z velké většiny 

beletrie), které si mohou půjčovat studenti (i vyučující) pro svou osobní potřebu. Tato 

knihovna je podstatou této práce a další rozbor se týká již pouze této části.

Od konce školního roku 2005/2006 a během letních prázdnin bude na gymnáziu 

probíhat rekonstrukce. Při této příležitosti proběhnou i některé změny související se školní 

knihovnou. Nejenže se provede revize celého fondu a vyřazení již neaktuálních, 

poničených, či dle názoru vyučujících již nepotřebných dokumentů, ale dojde i k přesunu 

některých dokumentů a částí knihovny do jiných prostor a k dalším změnám.

Mezi nej významnější změny patří:

a) přestěhování žákovské knihovny do zrekonstruovaných prostor 

v podkroví budovy gymnázia

b) přesun cizojazyčné beletrie z jednotlivých učitelských knihoven 

do žákovské knihovny

c) bude zaveden počítačový program Bakalář, modul Knihovna.
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3.2 Personální zajištění

Žákovskou knihovnu na Gymnáziu Christiana Dopplera spravuje již tradičně jeden 

člověk, a to jeden z vyučujících, zpravidla profesor českého jazyka. V současné době ji má 

na starosti vyučující francouzského jazyka a matematiky. Práci v knihovně vykonává navíc 

k plnému učitelskému úvazku.

3.3 Prostory

Jak již bylo řečeno výše, žákovská knihovna bude postupně přemístěna do nových 

prostor v podkroví školní budovy, které byly již dříve rekonstruovány. Její původní místo 

bylo v prvním poschodí, vedle kabinetu českého jazyka. Na tomto místě se v současnosti 

nachází zasedací místnost.

V novém umístění je  žákovská knihovna spolu se skladem učebnic. Pro samotnou 

žákovskou knihovnu jsou vyhrazeny tři místnosti a jedna uzamykatelná skříň.

V uzamykatelné skříni jsou uloženy všeobecné slovníky a encyklopedie, na které 

je třeba dávat zvýšený pozor a nejsou běžně půjčovatelné. Lze říci, že se jedná o zvláštní 

prezenční fond.

V největší místnosti (cca 12m2) je uložena původní žákovská knihovna,
2  * v  /tzv. knihovna beletrie. Ve dvou menších místnostech (cca 8m ) pak bude cizojazyčná 

beletrie (jak již bylo výše zmíněno přestěhovaná z jednotlivých učitelských knihoven) 

a jazykové učebnice, slovníky a jiné knihy neučebnicového charakteru.

Místnosti nejsou speciálně upraveny pro potřeby knihovny, není v nich klimatizace, 

ale jsou dostatečně osvětleny denním světlem. V místnosti s jazykovými příručkami 

a slovníky je navíc k dispozici stůl a židle.

Do prostor žákovské knihovny se vstupuje přes třídu a vchod k nim je  na zámek, 

který má správce knihovny. Budoucí umístění knihovny zatím není nijak viditelně 

označeno a ani dříve žákovská knihovna nebyla označena výrazněji než standardním 

štítkem na dveřích.1

1 Viz. průzkum mezi studenty (kapitola 4), kde se ukázalo, že valná většina studentů sice tuší, 
že jejich škola nějakou knihovnu má, ale neví kde.



3.4 Knižní fond

3.4.1 Složení fondu

Jak již bylo naznačeno, knižní fond žákovské knihovny projde některými 

proměnami. Bude se skládat v zásadě z několika částí, které odpovídají i umístění knih.

První částí je původní žákovská knihovna, tedy tzv. knihovna beletrie. Obsahuje 

podle slov správce knihovny „vše od Jiráska po Mayovky“. Můžeme říci, že v této 

knihovně by měl student najít základní povinnou četbu a zábavnou beletrii odpovídající 

věku žáků gymnázia.

Druhou částí je nově do žákovské knihovny přibyvší cizojazyčná beletrie. Jde 

o knihy, které byly původně součástí učitelských knihoven jednotlivých jazyků. Jejich 

jazyky odpovídají jazykům, které se na gymnáziu vyučují. Knihy jsou tedy v těchto 

jazycích: angličtina, němčina, francouzština a ruština.3

Třetí část tvoří sbírka jazykových příruček českého jazyka4, slovníků 

a encyklopedií. Slovníky jsou uzamčeny ve skříních. Tuto část dále nazývejme „příruční 

knihovna“.

Poslední skupinou knih je tzv. chráněný prezenční fond. Zde jsou uloženy vzácné 

slovníky a encyklopedie, které si student nemůže běžně půjčit. Je zde uložen například 

kompletní Ottův slovník naučný.

3.4.2 Velikost fondu

Vzhledem k plánované přestavbě a přemísťování knihovny nejsou v současné době 

k dispozici přesná čísla o velikosti celého fondu.

celková velikost plánované Knihovny beletrie cca 8 250 svazků

česká beletrie (původní žákovská knihovna) 4 515 svazků1

anglická beletrie cca 3 500 svazků

2 Správce knihovny plánuje název Knihovna beletrie používat jako „oficiální“ název žákovské 
knihovny.
3 Existence tohoto fondu byla překvapením, neboť autorka této práce se během svých studií 
na gymnáziu při výuce nesetkala ani s jednou cizojazyčnou knihou.
4 Zde ovšem nutno podotknout, že například pravidla českého pravopisu jsou starších vydání 
a tudíž neaktuální.
5 Počet svazků vychází ze seznamu titulů žákovské knihovny zpracovaného v předešlých letech.
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německá beletrie 

francouzská beletrie 

ruská beletrie

cca 150svazků 

cca 50 svazků 

cca 50 svazků

3.4.3 Uložení fondu

Česká beletrie je uložena v regálech v samostatné místnosti. Svazky jsou zpravidla 

obaleny balicím papírem a nejeví známky poškození, přes neprůhledný balicí papír však 

není vidět na tituly a vzhledem k prozatímní absenci katalogu, je hledání konkrétních 

svazků jistě obtížné.

Svazky cizojazyčné beletrie a jazykové příručky budou uloženy do převážně 

uzamykatelných skříní. Nábytek bude různorodý, sestěhovaný z budovy gymnázia.

Česká beletrie je řazena a signována. Stavění je podle příjmení autora. Signatura 

se skládá z prvního písmene příjmení autora a pořadového čísla, například JI O.6 Zjevným 

nedostatkem tohoto signování je, že jak se fond postupně rozrůstal o další svazky, mohlo 

docházet (a jistě i docházelo) k porušení skupin svazků od jednoho autora.

Svazky v příruční knihovně nejsou signovány a jejich stavění je  věcně-formátové.

Cizojazyčná beletrie zatím není uložena a proto u ní nelze hovořit ani o stavění, ani 

o signování. Předpokládá se uložení v neuzavřených skříních a stavění spíše formátové.

O stavění a signování zbytku knihovny beletrie bude definitivně rozhodnuto 

na podzim roku 2006 po dostěhování všech svazků do žákovské knihovny a po zavedení 

počítačového programu Bakalář, modulu Knihovna.

3.5 Uživatelé

Uživateli žákovské knihovny jsou studenti Gymnázia Christiana Dopplera. 

Půjčovat si však z tohoto fondu mohou i pedagogové a nepedagogičtí zaměstnanci 

gymnázia.

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro půjčování, není potřeba se nikde 

zapisovat jako uživatel. V budoucnu by mělo být možné propojit seznam studentů 

v programu Bakalář s jejich výpůjčkami.

6 J 10 odpovídá svazku, který je desátý v pořadí od jakéhokoliv autora, jehož příjmení začíná 
písmenem J.
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3.6 Akvizice

Akvizice žákovské knihovny se prakticky neprovádí. Nelze tedy hovořit ani

o nějakém systematickém výběru a konkrétních zdrojích. V současné době můžeme mluvit 

spíše o „antiakvizici“, neboť se v rámci rekonstrukce provádí totální revize fondu.

Nové knihy knihovna získává zejména formou darů, a to hlavně od vyučujících. Jde 

však o pár knih ročně.

3.7 Zpracování dokumentů

3.7.1 Současné zpracování

Původní žákovská knihovna měla svůj lístkový jmenný katalog. V minulých letech 

však byl fond přepsán do počítače a vznikl tak soubor v tabulkovém editoru MS Excel 

a lístkový katalog byl zlikvidován.

Tento seznam7 však obsahuje pouze autora (pokud je uveden) a název titulu. 

Nejsou v něm odlišena jednotlivá vydání a nejsou zde ani dopsány signatury, které byly 

svazkům přiděleny. Tyto skutečnosti spolu s faktem, že po zrušení lístkového katalogu 

nemají studenti k seznamu titulů přístup, značně komplikuje jejich již tak omezený přístup 

k fondu žákovské knihovny.

Cizojazyčná beletrie a příruční knihovna svůj soupis prozatím nemají.

Na podzim roku 2006 bude celý fond knihovny beletrie zapsán do programu 

Bakalář, modulu Knihovna.

V současné době je možné přítomnost konkrétního titulu ověřit buď prohlédnutím 

seznamu po žádosti u správce knihovny, nebo volným výběrem.

3.7.2 Program Bakalář

Počítačový program Bakalář je  program od firmy Pachner pro školní 

administrativu. Modul Knihovna umožňuje evidenci dokumentů, evidenci výpůjček 

(s propojením na evidenci žáků a zaměstnanců školy) a vyhledávání dokumentů. (5)

V dohledné době přijde na trh i vylepšený modul knihovna, který bude sice dražší 

než stávající verze, ale s mnoha funkcemi navíc. Jeho výhodou bude především SQL 

a nebude to tedy pouze program na evidenci knih ve školní knihovně, ale i účinný

7 Neboť o katalogu nelze v tomto případě mluvit.

9



vyhledávací nástroj. Vedení gymnázia však již rozhodlo o nákupu původního levného 

modulu Knihovna, učinilo tak bez vědomí o nové verzi, ale nedá se předpokládat, že by 

své rozhodnutí změnilo, což je jistě škoda, neboť investice do novější verze by se 

z hlediska dlouhodobého vyplatila.

Nová verze byla vyvinuta ve spolupráci se společností KP-SYS s.r.o. (6) a jde 

vlastně o propojení jejího programu s Bakalářem. Obsahuje 5 modulů: Katalogizace, 

Katalog, Výpůjčky, Revize a WWW OPAC. Nej podstatnějšími výhodami této verze jsou 

podpora standardů MARC 21, AACR2 a Z39.50, možnost přebírání záznamů přes internet 

a automatická aktualizace stažených záznamů a také možnost vyvěšení katalogu knihovny 

na školní internet, kde si studenti mohou jak tituly vyhledávat, tak rezervovat.

3.8 Výpůjčky

Půjčování dokumentů je bezplatné. Standardní doba výpůjčky je na 1 měsíc, ale 

vzhledem k individuálnímu přístupu závisí na dohodě mezi vyučujícím a žákem.

Evidence výpůjček je v papírové formě. Správce žákovské knihovny si píše 

do sešitu, kdo má který svazek půjčený a od kdy. Do seznamu knih se výpůjčky nezapisují.

Přesné statistiky výpůjček nejsou známy. Počet výpůjček z žákovské knihovny 

za rok nepřesahuje několik málo desítek. Vliv na to má zejména fakt, že studenti neví, 

že možnost knihy si ve škole půjčovat mají. Podle slov správce knihovny v posledních 

týdnech počet výpůjček mírně vzrostl v důsledku stěhování knih po budově, se kterou 

pomáhají i studenti a zaměstnanci školy a při tom „objevují“ některé zajímavé tituly.

3.9 Shrnutí analýzy stavu žákovské knihovny GCHD

Složení jednotlivých dílčích částí školní knihovny Gymnázia Christiana Dopplera 

se mění a plánuje se nákup počítačového programu. Žákovské knihovny se nově ujal 

mladý profesor francouzštiny a matematiky, který je odhodlán knihovnu přiblížit 

studentům. Této snaze by měl napomoci i návrh projektu studovny žákovské knihovny 

a také vytvoření internetových stránek knihovny a studovny, který je  předmětem této 

práce.
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4 PRŮZKUM MEZI STUDENTY A VYUČUJÍCÍMI GYMNÁZIA

Vzhledem k faktu, že kde nejsou informační potřeby, není informační služby, 

proběhl na Gymnáziu Christiana Dopplera malý průzkum informačních potřeb studentů 

tohoto gymnázia a toho, jak vnímají informační chování svých studentů jejich vyučující.

Průzkum proběhl formou krátkých dotazníků, většina otázek měla dvě varianty 

odpovědi: ANO a NE. Jejich vyplnění bylo zcela dobrovolné.

Vzhledem k velmi specifickému zaměření gymnázia jsem o vyplněni požádala 

pouze studenty „matematicko-fyzikální“ a to pouze ročníky čtyřletého studijního cyklu 

a vyšší ročníky cyklu osmiletého.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 82 studentů a 26 vyučujících.

4.1 Průzkum mezi studenty

4.1.1 Struktura dotazníku8

Dotazník pro studenty obsahoval celkem 11 otázek. Jeho cílem bylo udělat 

si obrázek o tom, jak mladí lidé, kteří studují školu s jasně vymezeným zaměřením, 

vnímají instituci knihovny jako takové, zda vůbec jsou zvyklí nějakou navštěvovat, jak 

vnímají knihovnu školní a jakou mají představu o jejích funkcích a jak se staví k myšlence 

školní studovny.

Otázky 3 a 4 se proto studentů tázaly na to, zda již mají nějaký „odborný zájem“ 

a jak využívají (pokud využívají) služeb nějaké knihovny. Odborným zájmem je myšlen 

jakýkoliv zájem, ke kterému si student systematicky hledá dokumenty (tedy vše 

od nukleární fyziky až po beletrii o druhé světové válce). V nabídce byly tyto možnosti 

využívání služeb knihoven: student do knihovny nechodí vůbec, půjčuje si beletrii, půjčuje 

si školní četbu, hledá si informace ke studiu, půjčuje si literaturu týkající se jeho 

odborného zájmu, chodí do knihovny na internet, chodí do knihovny studovat a číst si. 

Poslední bod byl ponechán pro jiné využívání knihoven.

Druhá část dotazníku (otázky číslo 5-8) se týkaly školní knihovny a její funkce. 

Studenti zaškrtávali, zda vůbec o existenci školní knihovny vědí a co by jim taková školní 

knihovna měla poskytovat. V nabídce služeb školní knihovny byly tyto možnosti: školní 

knihovna by měla poskytovat prostor, kde se dá studovat, přístup na Internet, měla

8 Podoba dotazníku viz. Příloha č. 1.

11



by nabízet literaturu ke studiu, přístup k moderním informačním zdrojům (například 

výukovým CD-ROMům apod.), přístup k dalším zdrojům informací (například katalogům 

velkých a odborných knihoven), měla by nabízet půjčování beletrie. Poslední bod byl 

ponechán volné fantazii studentů, jaké služby by jim jejich školní knihovna měla nabízet.

Poslední část (otázky 9 a 10) se týkaly studovny. Otázka 11 byla studentům 

ponechána k jejich dalším vyjádření, pokud měli potřebu ještě něco dodat.

4.1.2 Výsledky průzkumu

Z průzkumu vyplynulo, že zhruba polovina studentů má již nějaký odborný zájem. 

Počet studentů s odborným zájmem byl vyšší ve vyšších ročnících a také mezi studenty 

čtyřletého studijního cyklu.9

Valná většina studentů využívá služeb nějaké knihovny10. 70 % dotázaných 

studentů si do knihovny chodí půjčovat beletrii a více jak polovina si zde půjčuje 

dokumenty týkající se jejich odborného zájmu. Pouze necelá třetina studentů si však 

v knihovně půjčuje literaturu ke studiu a ještě méně studenti knihovnu navštěvují kvůli 

Internetu11 a výpůjčkám povinné školní četby. Naprosto nejméně (14% dotázaných) si do 

knihovny chodí číst a studovat. Jako další studenti uváděli půjčování CD s hudbou.

Zajímavé byly výsledky odpovědí na otázky týkající se školní knihovny Gymnázia 

Christiana Dopplera. Přes 80% studentů sice uvedlo, že jejich škola knihovnu má, 

ale nikdo z nich ji nikdy nevyužil a ani většinou neví, kde je. Někteří z těch, kteří uvedli, 

že vědí, kde se knihovna nachází, však uvedli chybné místo. Jeden student do poznámek 

připsal, že knihovna by na gymnáziu „měla být“, ale že si myslí, že „není vůbec otevřená“.

Těsná většina studentů si ale i přesto myslí, že školní knihovna je důležitá a aktivně 

se vyjadřovali i ktomu, co by jim měla taková knihovna poskytovat. Téměř všichni 

studenti jsou toho názoru, že školní knihovna by měla obsahovat literaturu ke studiu

9 Fakt, že počet studentů, kteří uvedli, že mají nějaký odborný zájem, ke kterému si systematicky 
hledají literaturu byl vyšší mezi studenty čtyřletého studijního cyklu se dal očekávat, neboť tito 
mladí lidé na gymnázium přicházejí z velké části proto, že již ví, že chtějí být například fyziky.
10 Zde ovšem nutno poznamenat, že většina studentů, kteří se rozhodli se průzkumu nezúčastnili 
uvedla jako důvod, že do žádné knihovny nechodí a ani nečte, takže nemají důvod dotazník 
vyplňovat.
11 Relativně malá využívanost knihovny jako místa, kam mladí lidé chodí na Internet souvisí 
pravděpodobně s faktem, že za posledních pár let se výrazně zvýšila připojenost českých 
domácností k Internetu.
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a přístup na Internet. Nejméně je zaujal přístup k moderním informační zdrojům, například 

výukovým CD-ROMům a podobně, i to však označilo 63% dotázaných studentů.

V poznámkách se objevily návrhy, že školní knihovna by studentům měla 

poskytovat i místo, kde bude možno konzultovat látku s učiteli či kinoklub -  pravidelné 

promítání filmů. Jeden student specifikoval literaturu ke studiu jako knihy s matematickou 

a fyzikální tematikou.

Dále citace z poznámek studentů:

„Vzhledem k tomu, že mám přístup na internet doma, nepotřebuji ho ještě ve škole. 

Kdybych ho neměl, bylo by dobré mít přístup na internet i ve školní knihovně.“

„Myslím, že knihovna (školní) nemusí být veliká, ale musí mít dostatečné materiály 

pro studenty.“

„Školní knihovny jsou zbytečné, když existuje síť městských knihoven.“

41% studentů Gymnázia Christiana Dopplera je ochotna se učit ve studovně nějaké 

knihovny, ale 85% z nich školní studovna nechybí, tři čtvrtiny z nich však uvedly, 

že školní knihovna by jim měla poskytnout prostor ke studiu.

4.2 Průzkum mezi vyučujícími

4.2.1 Struktura dotazníku12

Dotazník pro pedagogy obsahoval celkem 6 otázek. Jeho cílem bylo zjistit, jak 

vyučující na Gymnáziu Christiana Dopplera vnímají funkce školní knihovny obecně a jak 

jsou na tom podle nich jejich studenti z hlediska práce s informacemi.

První otázka se týkala funkcí školní knihovny. V nabídce byly tyto možnosti: školní 

knihovna by měla studentům poskytovat místo ke studiu, místo pro odpočinek, informace 

potřebné kjejich studiu, zábavnou literaturu, školní knihovna by měla studenta učit 

samostatné práci s informacemi a měla by jim nabídnout i moderní informační zdroje 

(například Internet, multimédia apod.). Poslední bod byl ponechán k vyjádřením 

vyučujících.

Otázky číslo 3-5 se týkaly schopností studentů Gymnázia Christiana Dopplera 

pracovat s informacemi: zda jsou schopni si informace ke studiu sami nacházet a zda 

si vyučující myslí, že by si student střední školy informace k probírané látce měl hledat

12 Podoba dotazníku viz. Příloha č. 2.
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i sám (protiklad: vše mu má říci při vyučování pedagog) a zda by studenti podle jejich 

názoru knihovnu či studovnu ve své škole uvítali.

Poslední otázka byla ponechána pro další poznámky vyučujících.

4.2.2 Výsledky průzkumu

Ze zadaných možností by nejméně měla školní knihovna studentům poskytovat 

místo k relaxaci. Rozhodně by však měla být místem, kde se student bude moci 

připravovat na vyučování a v klidu studovat. Stejně jednoznačně by zde měly být umístěny 

dokumenty, ve kterých student najde informace, které ke svému studiu potřebuje, měl 

by se zde učit samostatné práci s informacemi a měl by zde mít přístup na Internet

Většina vyučujících je také toho názoru, že student gymnázia (zejména pak 

vyššího) má být schopen si informace hledat sám. Avšak studenti tuto schopnost spíše 

nemají. Vyučující v komentářích často uváděli, že studenti se spoléhají pouze na Internet 

a pokud již nějaké zdroje používají, neuvádějí je (například v seminárních pracích apod.).

Většina vyučujících uvedla, že jejich studenti by existenci školní knihovny 

a studovny uvítali.

Zvláště podnětné byly u tohoto průzkumu komentáře vyučujících. Vesměs 

se shodují na tom, že střední škola by svou knihovnu mít měla a že by měla být spravována 

profesionálním knihovníkem. Ten by také studenty měl učit informační gramotnosti, tedy 

učení studentů samostatné práce s informacemi není prací vyučujících, ale právě školního 

knihovníka. Pedagog má být podněcovatelem informačního zájmu. Jako problém uváděli 

vyučující i nedostatek finančních prostředků k financování kvalitně fungující školní 

knihovny.
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4.3 Shrnutí výsledků průzkumu

Z průzkumu vyplynulo, že studenti Gymnázia Christiana Dopplera o existenci 

školní knihovny na jejich škole v podstatě nevědí, nikdy je  nenapadlo zkusit hledat 

informace ke studiu právě tam. Uvítali by však mít tu možnost školní knihovnu využívat.

Vzhledem ke specializaci gymnázia a zajištění kvalitní výuky a přípravy studentů 

ke studiu na vysoké škole by jistě bylo přínosné, aby studenti měli možnost se rozvíjet

i mimo vyučovací hodiny. Měla by se také zajistit výuka informační gramotnosti, aby 

studenti byli schopni se v množství informací kolem nich orientovat.

Studenti jsou podle mého názoru připraveni a ochotni služeb jejich školní knihovny 

a studovny využívat a potřebovali by zde zejména literaturu a informační zdroje, které jim 

pomohou ve studiu.
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5 OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO ŠKOLNÍ KNIHOVNY A STUDOVNY

Jak zdůrazňuje Manifest IFLA a UNESCO o školních knihovnách (7), školní 

knihovna (a její studovna) je  místo, které má studenty naučit práci s informacemi a tak 

je „vybavit dovednostmi důležitými pro celoživotní vzdělávání“ tak důležité pro život 

informační společnosti ve které žijeme. Již na střední škole by se měl student učit si sám 

informace vyhledávat a zpracovávat a školní knihovna a její studovna by měla být tím 

místem, kde začne.

Hlavní cíle školní knihovny (8)

• podpora výuky a studia

• přístup k informačním a knihovním zdrojům a službám

• naučit studenty využívat informační a knihovní fondy

• vést studenty k celoživotnímu využívání knihoven

Fond knihovny a studovny

• fondy by měly především korespondovat se školními osnovami školy

• měly by podporovat vzdělávání studentů a rozvíjet jejich osobnost

• měly by zejména obsahovat (9):

-  multimédia

-  encyklopedie a naučné slovníky

-  literární přehledy, tabulky

-  mapy, atlasy

-  jazykové slovníky

-  1 výtisk používaných učebnic

-  naučné obrazové publikace

-  výběr periodik

-  výukové programy

• školní knihovna by měla mít alespoň 10 knih na 1 studenta (minimálně 2500 

relevantních jednotek)



• 60% fondu by měla tvořit populárně naučná literatura

• fond by měl obsahovat i jednotky určené pro volný čas studentů (hudba, DVD apod.) 

Prostory studovny

• měla by to být alespoň 1 samostatná místnost s rozměry 20-30 m2

• umístění v centru školy, snadno přístupné a dosažitelné

• dostatečné osvětlení a vhodná teplota

• dostatek místa pro prostory na příruční fond a umístění výpočetní techniky

• dostatek místa pro četbu a studium

Vybavení studovny

• 1 multimediální PC s přístupem na internet pro pracovníka studovny (knihovny)

• multimediální PC s přístupem na internet pro uživatele

• tiskárna, kopírka

• software kancelářský a profesionální pro školní knihovny

• vhodný nábytek

Personální zajištění knihovny a studovny

• školní knihovník by měl být profesionál

• pracovník školní knihovny by měl umět (7)

-  komunikovat se studenty

-  rozumět potřebám studentů

-  mít znalosti pedagogiky a didaktiky a mít všeobecný přehled

-  znát fond

-  ovládat informační dovednosti, mít znalosti z oblasti IT

• 0,3 úvazku pro pracovníka studovny (9)
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Služby knihovny a studovny

• pomoc studentům při vyhledávání literatury ke studiu

• učení studentů práci s informacemi

• poskytování studijních materiálů

• poskytování přístupu na internet za účelem vyhledávání informací ke studiu

• další služby

Otevírací doba

• každý den minimálně 2 hodiny



6 ŠKOLNÍ STUDOVNA

Školní studovna má být místem, kde se student střední školy bude moci samostatně 

připravovat na studium, prohlubovat své znalosti, ale kde se má i cítit dobře. Toto jsou 

základní kritéria pro koncepci Studovny Gymnázia Christiana Dopplera. Cílem této 

koncepce je tedy navrhnout moderní středoškolskou studovnu a zároveň zohlednit 

omezené možnosti a výchozí podmínky.

Jak je vidět z organizačního schématu Školní knihovny Gymnázia Christiana 

Dopplera13, Školní studovna bude sice samostatnou částí Školní knihovny, ale bude úzce 

propojena s Knihovnou beletrie.

6.1 Současný stav

V současné době Gymnázium Christiana Dopplera studovnu nemá. Studenti měli 

možnost se na hodiny připravovat v klubovně, která však byla primárně určena pro 

odpočinek ve volných hodinách a vzhledem k rekonstrukci budovy gymnázia byla na 

stávajícím místě zrušena.

Jak již bylo zmíněno dříve14, školní knihovna Gymnázia Christiana Dopplera 

prochází v současné době zásadní reorganizací a proto je vhodná doba k návrhu nové 

školní studovny.

6.2 Prostory

Školni studovna se bude nacházet společně s Knihovnou beletrie ve 3. patře budovy 

v nové přístavbě. Jak již bylo řečeno, do prostor Knihovny beletrie se vstupuje přes 

místnost třídy, která bude využita jako Školní studovna. To umožní jak kontrolu prostoru 

studovny správcem Knihovny beletrie, tak využívání fondů této knihovny.

Místnost má rozměry cca 30m2. Umístěno v ní musí být toto:

a) pracovní prostor pro správce knihovny a studovny

b) prostor pro odkládání tašek

c) police na knihy

d) prostor pro studium dokumentů

13 Viz. Příloha č. 3.
14 Kapitola 2.
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e) prostor pro umístění počítačového vybavení studovny

6.3 Personální zajištění

Školní studovna bude stejně jako Knihovna beletrie spravována jedním z  pedagogů. 

Nelze předpokládat, že by Gymnázium Christiana Dopplera v blízké době plánovalo 

přijmout pracovníka, který by měl v péči pouze knihovnu se studovnou. Je to dáno jak 

tradicí na tomto gymnáziu, tak jeho finančními možnostmi.

6.4 Knižní fond

6.4.1 Složení fondu

Školní studovna může využívat fondy Knihovny beletrie. Vzhledem k existenci tzv. 

chráněného prezenčního fondu v uzamykatelné skříni, kde jsou uloženy slovníky 

a encyklopedie a k fondu jazykových příruček a jazykových slovníků se jejich prezenční 

studium právě ve Školní studovně přímo nabízí.

Celkově by fond příruční knihovny měl obsahovat:

a) jazykové slovníky (angličtina, němčina, francouzština, ruština)

b) výkladové slovníky

c) naučné slovníky

d) encyklopedie všeobecné

e) encyklopedie zaměřené na přírodní vědy

f) učebnice používané na gymnáziu

6.4.2 Uložení fondu

Fondy Knihovny beletrie již své uložení mají. Pro nově nakoupené dokumenty 

je třeba do studovny instalovat nábytek. Je však možné využít nábytek z bývalé klubovny, 

kde byly police na knihy a tak ušetřit.

Stavění dokumentů v policích bude věcné. Na jednom místě má student najít 

slovníky či učebnice matematiky.
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Ochrana fondu proti poškození a odcizení bude zajištěna přítomností správce 

knihovny a studovny15.

6.5 Uživatelé studovny

Přístup do Školní studovny budou mít pouze studenti a zaměstnanci Gymnázia 

Christiana Dopplera. Vzhledem ktomu, že každý student bude v podstatě automaticky 

čtenářem Knihovny beletrie, může každý student bez jakékoliv registrace i do studovny. 

Uživatelé studovny mají povinnost řídit se Knihovním řádem16.

Otevírací doba studovny bude stejná jako otevírací doba Knihovny beletrie, tedy 

od pondělí do pátku o velkých přestávkách a ve vybraných hodinách s ohledem na rozvrh 

správce knihovny a studovny.

6.6 Technické a technologické vybavení

a) 3 počítače (1 pro správce, 2 pro uživatele) s připojením na Internet

b) tiskárna s kopírkou

c) Microsoft Office

d) program Bakalář, modul Knihovna

6.7 Propagace

Fakt, že knihovna a studovna byla oficiálně otevřena a že internetové stránky 

studovny jsou v provozu, bude potřeba oznámit studentům. Toto proběhne formou plakátů 

oznamujících spuštění internetových stránek. Zpřístupnění knihovny a studovny pak bude 

rovněž oznámeno formou plakátů s otevírací dobou a nabídkou služeb.

6.8 Finanční zabezpečení

V prvé řadě nutno podotknout, že cílem této koncepce je co nejvíce využít toho, co 

na gymnáziu již je  a co nejméně nakupovat věci nové. S ohledem na toto se v této části 

nepočítá ani s nákupem nového nábytku (police na knihy, stoly a židle budou ze skladu 

gymnázia), ani s náklady na zaměstnance (ten je již placen jako pedagog gymnázia).

15 Samozřejmě s tou nevýhodou, že otevírací doba bude tímto značně omezena.
16 Viz. Kapitola 8.



Náklady na nákup počítačového programu Bakalář, modulu Knihovna jsou již rovněž 

zahrnuty do rozpočtu gymnázia v souvislosti s rekonstrukcí.

Investice v tis. Kč:

3 ks počítačů 60

Neinvestiční náklady v tis. Kč:

nákup dokumentů do fondu studovny 25

tiskárna s kopírkou 7

kancelářské potřeby 2

propagace 1

Celkem v tis. Kč 95
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7 NÁVRH WWW STRÁNEK ŠKOLNÍ STUDOVNY

Nedílnou součástí studovny Gymnázia Christiana Dopplera budou i její WWW 

stránky a to z několika důvodů. Školní studovna (jako součást školní knihovny) je  místem, 

kde by měl mít student možnost přístupu k dokumentům a informačním zdrojům, které 

může využít pro své studium a v jisté míře i pro své osobní zájmy a potřeby. Vzhledem ke 

složení fondu školní knihovny, který se skládá v podstatě pouze z beletrie, budou tyto 

WWW stránky studentům nahrazovat absenci odborné literatury. V neposlední řadě budou 

také jakousi branou studentů do jejich školní knihovny.

Cílem těchto WWW stránek je především studentům Gymnázia Christiana 

Dopplera nabídnout na jednom místě informační zdroje, které mohou využívat a dát jim 

stručný přehled o tom, za jakých podmínek a jak je využívat.

Náhled stránek Virtuální studovny je přiložen na CD v příloze č. 5.

7.1 Výběr informačních zdrojů

Výběr informačních zdrojů, které budou studentům na WWW stránkách školní 

studovny nabídnuty je proveden s ohledem na výrazné zaměření Gymnázia Christiana 

Dopplera. Vzhledem k tomu, že studenti této školy se účastní mnoha odborných soutěží 

a někteří mají již velmi úzce profilované odborné zájmy, jsou vybrány zejména katalogy 

velkých pražských knihoven a také knihoven vysokých škol a dále WWW stránky 

s matematickou, fyzikální, chemickou a biologickou tematikou.

Podle výše uvedených podmínek byly vybrány tyto online katalogy knihoven:

Národní knihovna ČR, Knihovna Akademie věd ČR, Státní technická 

knihovna, Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty UK, Knihovna Přírodovědecké fakulty 

UK, Knihovna Fakulty jaderné fyziky a inženýrství ČVUT, Knihovna Vysoké školy 

chemicko-technologické, Knihovny Filozofické fakulty UK a Národní lékařská knihovna

Další online dostupné zdroje:

www.veda.cz, Slovník zkratek, PC Translator, Slovník na Seznamu.cz, 

Britannica, Encarta (Microsoft), Infoplease, Eric Weinsstein s World of Mathematics, 

w w w .e -m a te m a tik a .c z ,www.fyzika.net, Česká chemie na internetu,
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www.biology.webz.cz, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická 

olympiáda, Biologická olympiáda, The European Library, The National Academies Press

7.2 Struktura WWW stránek studovny

WWW stránky mají dvě základní sekce: Knihovna a Studovna.

Sekce Knihovna je  věnována školní knihovně jako takové (tedy Knihovně 

beletrie), jejímu fondu a otevírací době. Je zde také prostor pro aktuální informace týkající 

se knihovny.

Sekce Studovna je  opět rozdělena na dvě části. Školní studovna a Virtuální 

studovna. Část Školní studovna je věnována místnosti studovny při Knihovně beletrie. 

Obsahuje informace o otevírací době studovny, o jejím fondu a pravidla pro využívání této 

studovny. Část Virtuální studovna je  souborem komentovaných odkazů na online dostupné 

katalogy velkých knihoven a vybrané WWW stránky. Obsahuje informace o obsahu
17stránek, fondech knihoven a možnosti půjčování ve vybraných knihovnách.

V dalších částech bude uveden konkrétní obsah jednotlivých sekcí a částí.

7.3 Obsah sekce Knihovna

Vítají vás internetové stránky vaší školní knihovny. Oficiální název této knihovny je 

Knihovna beletrie (protože obsahuje zejména právě „krásnou“ literaturu) a sídlí ve 3. patře spolu se 

Studovnou.

Otevírací doba Knihovny beletrie: vzhledem k probíhající rekonstrukci zatím tato 

otázka není vyřešena. Dá se ovšem předpokládat, že se otevírací doba přizpůsobí rozvrhu 

správce Knihovny beletrie (jak již bylo řečeno, na starosti ji má jeden z pedagogů). 

Plánovaná otevírací doba knihovny tedy je: Po-Pá VELKÁ PŘESTÁVKA (9.40-10.00) 

a vybrané volné hodiny.

Co si můžu půjčit? -  Knihovna beletrie obsahuje několik tisíc knih. Najdeš tady mnoho 

titulů povinné školní četby. Jsou tu ale i knihy v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině. 

Nahlédnout můžeš i do slovníků a encyklopedií.

Katalog knihovny je dostupný u správce knihovny. Obsahuje seznam všech titulů, které se 

v Knihovně beletrie a ve Školní studovně nacházejí. S nákupem počítačového programu 

Bakalář, modulu Knihovna by měl být katalog jako odkaz součástí těchto WWW stránek.

17 Obsahové schéma WWW stránek je vyobrazeno v Příloze č. 4.
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Jak a na jak dlouho si to můžu půjčit? -  Stačí přijít za správcem knihovny v době, kdy je 

knihovna otevřená a říct mu, co chceš a vybrat si to. Normální doba výpůjčky je 1 měsíc, ale je 

možné si knihu prodloužit u správce knihovny. Je ale možné, že některé knihy (slovníky, 

encyklopedie, vzácnější knihy) si nebudeš moct půjčit domů, ale jen do studovny.

Řád knihovny /odkaz na dokument/ -  přesné znění pravidel Knihovny beletrie. Knihovní

řád Knihovny beletrie je převzat z internetových stránek Národní knihovny a upraven pro

potřeby této konkrétní školní knihovny. Na WWW stránkách Školní knihovny je zveřejněn
18v plném znění. Rovněž bude umístěn u správce Knihovny beletrie.

7.4 Obsah sekce Studovna

Vítejte na internetových stránkách studovny při Knihovně beletrie, což je studentská školní 

knihovna na GCHD.

Najdete zde informace o vaší školní studovně při školní knihovně a také Virtuální studovnu. 

Ve studovně se můžete učit, číst si chodit na Internet. Virtuální studovna jsou WWW stránky, které 

Vám mají pomoci najít to, co potřebujete ke svému studiu.

7.5 Obsah sekce Školní studovna

Otevírací doba studovny -  je stejná jako otevírací doba Knihovny beletrie, tedy PO-PÁ

o velké přestávce a ve volných hodinách.

Co tu můžu dělat? -  Školní studovna je tu proto, abys měl(a) kde studovat, číst si 

a nacházet informace, které potřebuješ ke svému studiu. Proto jsou zde umístěny slovníky, 

encyklopedie, různé příručky, zkrátka to, co můžeš potřebovat. Zároveň zde máš omezený přístup 

na Internet.

Jak je to s půjčováním knih? -  Knihy s příručního fondu studovny a z chráněného fondu 

(skříň) si nemůžeš odnést domů, jsou určeny ke studiu tady, ve studovně. Knihy z příručního fondu 

si můžeš půjčit bez ohlašování správci studovny, po použití je vrať zpět na místo. Knihy 

z chráněného fondu (ze skříně) Ti musí na požádání odemknout a půjčit správce Knihovny beletrie. 

Můžeš zde ovšem číst i knihy z Knihovny beletrie, které jsou půjčovatelné domů.

Jak ie to s přístupem na Internet? -  Internet ve studovně má sloužit výhradně studijním 

účelům. Není zde možné hrát hry, stahovat hudbu a podobně. Přijít na něj můžeš kdykoliv 

v otevírací době studovny pokud není zrovna obsazen.

18 Plné znění Knihovního řáduje v samostatné kapitole č.9.

25



Řád studovny /odkaz na dokument/ -  kompletní pravidla pro Školní studovnu. Řád je 

součástí Knihovního řádu Knihovny beletrie a Školní studovny Gymnázia Christiana 

Dopplera.19

7.6 Obsah sekce Virtuální studovna

Virtuální studovna jsou internetové stránky, které Ti mají pomoci vyhledávat informace, 

které ke svému studiu potřebuješ jinak, než „obyčejnými" vyhledávači. Jejich obsahem je seznam 

některých velkých pražských knihoven (vědeckých a univerzitních) s informacemi o tom, co se 

v nich dá najít a za jakých podmínek si tam nějaký dokument můžeš půjčit. Zároveň jsou zde 

umístěny odkazy na jejich stránky a online katalogy. Dále Virtuální studovna obsahuje odkazy na 

některé zajímavé stránky, které by se Ti při studiu mohly hodit.

7.6.1 Katalogy knihoven online

Národní knihovna ČR

Adresa: Klementinum, Praha 1, stanice Staroměstská 

http://www.nkp.cz (11)

Otevírací doba: Po-Pá 9-19 hod, otevírací doba jednotlivých studoven se může lišit.

Fondy: Národní knihovna je hlavní knihovnou České republiky. Jejím posláním je 

schraňovat českou produkci pro další generace. V minulosti byla i knihovnou univerzitní. Proto je 

v ní uloženo mnoho dokumentů, zejména pak českých. Lze říci, že co v Čechách vyšlo ve 20. 

století, je v Národní knihovně. Národní knihovna není nějak úzce vědecky specializována, jsou v ní 

dokumenty ze všech oborů. Připravte se však na to, že některé knihy mohou být půjčovatelné jen 

omezeně (do studoven apod.) V Národní knihovně je rovněž možné ke studijním účelům využívat 

internet.

Možnosti půjčování: občané starší 18 let si mohou dokumenty půjčovat i mimo budovu 

Národní knihovny, mladí lidé od 15 do 18 let může dostat pouze průkaz opravňující ho studovat ve 

všech studovnách NK (a také využívat její přístup na internet). K vydání průkazu je potřeba 

občanský průkaz a vystavuje se na 1 rok a stojí 100 Kč. V „případě nouze“ lze také zakoupit 

jednorázovou vstupenku do studoven, ta stojí 10 Kč platí 1 den, ale nemůžete na ní využívat 

Internet, nemůžete si ani nic objednávat, prostě jen projít to, co je v příručních fondech daných 

studoven.

Online katalogy: protože má NK mnoho dokumentů, je její katalog rozdělen do několika tzv. 

bází. Hlavní je báze NKC, tedy Katalog Národní knihovny. Najdete v něm téměř celou českou 

produkci 20. století a samozřejmě současnost. Zbytek katalogu (původně lístkového) se sem

19 Viz. Kapitola č. 9.
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postupně doplňuje. Dále je zde Katalog slovanské knihovny, Souborný katalog ČR (kde jsou

i zahraniční periodika) a KATIF, což jsou naskenované lístkové katalogy.

Dále můžeš využít i 3 zajímavé databáze: Manuscriptorium. kde jsou záznamy

o rukopisech, starých tiscích a mapách a vybrané jsou dostupné i jako digitální kopie: Kramerius. 

digitalizovaná periodika a knihy, které jsou ohrožené a Webarchiv. kde jsou uloženy původní 

internetové publikace.

Knihovna Akademie věd ČR

Adresa: Národní třída 3, Praha 1, stanice Národní divadlo

http://www.lib.cas.cz (12)

Otevírací doba: Po-Pá 9-19 hod.

Fondy: Knihovna Akademie věd ie především knihovnou vědeckou, obsahuje jak 

dokumenty, které Akademie věd ČR sama vydává, tak velké množství jiných odborných 

dokumentů. Knihovna slouží jak veřejnosti, tak pracovníkům Akademie věd. Knihy jsou 

půjčovatelné domů, ale některé (například všechny vydané do roku 1950) jsou určeny pouze ke 

studiu ve studovně. V Knihovně Akademie věd je rovněž možné využívat ke studijním účelům 

internet.

Možnosti půjčování: poplatky jsou na půl roku 60 Kč bez internetu a 180 Kč s přístupem 

na internet a na rok 100 Kč bez internetu a 300 Kč s internetem.

Online katalogy: Knihovna Akademie véd má několik základních katalogů: Katalog 

knihovny -  Knihy. Katalog knihovny -  Časopisy. Jmenný lístkový katalog knihovny a Předmětový 

lístkový katalog (naskenované lístky). Dále je zde Souborný katalog, kde jsou záznamy knihoven 

jednotlivých ústavů AV.

Státní technická knihovna

Adresa: Mariánské náměstí 5, Praha 1, stanice Staroměstská

http://www.stk.cz (13)

Otevírací doba: Po-Pá 8-20 hod., So 10-17 hod.

Fondy: Státní technická knihovna má největší český fond vědeckotechnické literatury. 

Obsahem dokumentů je technika, aplikované přírodní vědy a společenské vědy, které s technikou 

souvisí. Některé dokumenty jsou půjčovatelné domů, některé jen do studoven. Ve Státní technické 

knihovně je rovněž možné využívat ke studijním účelům internet.

Možnosti půjčování: Osobám starším 18 let stačí k registraci do STK průkaz totožnosti, 

osoby ve věku od 15 do 18 let potřebují navíc souhlas zákonného zástupce. Poplatek je 100 Kč za 

rok a příplatek do počítačové studovny 200 Kč na rok. Využít lze i týdenní průkaz ke studiu ve 

všeobecné studovně (neplatí na internet) za 20 Kč.

Online katalogy: Základními katalogy jsou Katalog knih a Katalog časopisů.
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Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Matematicko-fyzikální fakulta nemá jednu ústřední knihovnu, ale stejně jako je studium 

na MFF rozděleno na matematiku, fyziku a informatiku, je i více fakultních knihoven.

http://www, mff. cuni. cz/fakulta/lib/ (14)

Matematické oddělení -  Knihovna Václava Hlavatého 

Adresa: Sokolovská 83, Praha 8, stanice Křižíkova 

Otevírací doba: Po-Čt 8.30-18 hod., Pá 8.30-15 hod.

Fondy: Obsahuje časopisy, knihy, konferenční sborníky a diplomové práci z oborů 

matematiky a informatiky.

Informatické oddělení

Adresa: Malostranské náměstí 25, Praha 1 

Otevírací doba: Po-Čt 9-16 hod., Pá 9-15 hod.

Fondy: Obsahuje studijní literaturu pro obor Informatika.

Fyzikální oddělení

Adresa: Ke Karlovu 3, Praha 2

Otevírací doba: Po-Čt 8.30-18 hod., Pá 8.30-15 hod.

Fondy: Obsahuje časopisy, knihy, konferenční sborníky, učebnice a diplomové 

práce z oblasti fyziky.

Knihovna dějin přírodních véd a Depozitář knihovny MFF oddělení fyziky

Adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, stanice Kuchyňka 

Otevírací doba: Čt 9-12 hod.

Fondy: obsahuje časopisy a knihy týkající se dějin přírodních věd a zároveň starší 

časopisy a knihy Fyzikálního oddělení.

Možnosti půjčování: Zaregistrovat se mohou nestudenti MFF starší 15 let. Osoby mladší 18 

let potřebují k občanskému průkazu navíc souhlas zákonného zástupce. Poplatek za registraci je 

60 Kč a platí se pouze jednou (po roce se musí registrace prodloužit, ale již zdarma).

Online katalogy: Vedle Katalogu, což je online katalog knihovny lze využít i Bibliografii 

pracovníků MFF UK (což je soupis dokumentů, které napsali pracovníci MFF) a Elektronické 

časopisy.

Knihovna Přírodovědecké fakulty UK

Knihovna Přírodovědecké fakulty není jednou centrální knihovnou, ale skládá se z několika 

knihoven rozmístěných po budovách Přírodovědecké fakulty.

http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/ (15)

Oborová knihovna biologie

Adresa: Viničná 7, Praha 2 (kousek od Karlova)
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Otevírací doba: Út 9-18 hod. v knihovně antropologie

Fondy: Oborová knihovna biologie spojuje několik dílčích knihoven v jedné budově: 

Knihovna antropologie, Knihovna botaniky, Knihovna filosofie a dějin přírodních věd, Knihovna 

fyziologie rostlin, mikrobiologie, genetiky a mikrobiologie, Knihovna zoologických kateder, 

Entomologická knihovna při biologické sekci.

Oborová knihovna chemie

Adresa: Hlavova 2030, Praha 2

Otevírací doba: Po-St 8-12, 13-16 hod., Čt 8-12 hod., Pá 8-12, 13-15 hod.

Fondy: Dokumenty týkající se chemie. Část fondu je v elektronickém 

katalogu.

Geologická knihovna

Adresa: Albertov 6, Praha 2

Otevírací doba: Po, Út 8-16 hod., St 8-17.30 hod., Čt 8-12 hod., Pá 8-14.30 

hod.

Fondy: Obsahuje dokumenty týkající se geologie.

Geografická knihovna

Adresa: Albertov 6, Praha 2

Otevírací doba: Po-St 9-18 hod., Čt 9-12 hod., Pá 9-15 hod.

Fondy: Obsahuje dokumenty z oblasti geografie.

Knihovna Ústavu pro životní prostředí 

Adresa: Benátská 2, Praha 2

Otevírací doba: Po, Čt 9-12 hod., Út, St 9-12, 13.30-15.30 hod.

Fondy: Obsahuje dokumenty týkající se životního prostředí a ekologie.

Možnosti půjčování: Po předložení občanského průkazu je možné získat zdarma průkaz na

1 kalendářní rok. Průkaz opravňuje ke vstupu do všech knihoven Přírodovědecké fakulty. Některé 

dokumenty lze půjčovat pouze prezenčně (do studovny).

Online katalogy: Do online katalogu knihovny Přírodovědecké fakulty se neregistrovaný 

uživatel nedostane. Můžeš však využít buď Souborný katalog Univerzity Karlovy nebo 

naskenované lístkové katalogy těchto dílčích knihoven: Knihovny filosofie a dějin přírodních věd. 

Knihovny botaniky a Knihovny antropologie.

Pro zajímavost: Knihovna botaniky je největší botanická knihovna v ČR a Knihovna 

antropologie je jediná taková v naší republice.

Knihovna Fakulty jaderné fyziky a inženýrství ČVUT

Adresa: Břehová 7, Praha 1, stanice Staroměstská nebo Právnická fakulta 

http://fifi.cuni.cz (16)
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Otevírací doba: Po, St, Čt 8.30-12, 13-15.30 hod., Út, Pá 8.30-12 hod.

Fondy: Obsahuje dokumenty z oblastí energetika, jaderná energetika, jaderná technika, 

termodynamika, elektrárny, mikroelektronika, polovodičová technika, chemické inženýrství, 

chemická technologie, automat.systémy řízení, nauka o materiálu, materiálové inženýrství, 

výpočetní technika, životní prostředí, chemie, přírodní vědy, fyzikální chemie, matematika, fyzika.

Online katalogy: Dostupný je souborný Katalog knih ČVUT, který sice vyžaduje 

registrované uživatele, ale vyhledávat v něm jde i jako Host.

Knihovna Vysoké školy chemicko-technologické

Adresa: Technická 5, Praha 6, budova A, stanice Dejvická 

http://knihovna.vscht.cz (17)

Otevírací doba: Po-Čt 8-18 hod. (1. Út v měsíci od 9 hod.), Pá 8-16 hod.

Fondy. Knihy, časopisy, diplomové práce, skripta, učebnice z oblasti chemie.

Možnosti půjčování: Po předložení občanského průkazu lze vystavit dva druhy průkazů. 

Týdenní za 10 Kč, který ale neumožňuje půjčování domů a využívání elektronických databází) 

a roční za 100 Kč.

Online katalogy: Do katalogu knihovny se neregistrovaný uživatel nedostane. Lze však 

prohlížet abecední seznamy časopisů.

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Adresa: Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, stanice Staroměstská (hlavní budova) 

http://www.ff.cuni.cz/infzdroie.php (18)

Vzhledem k tomu, že FF má velké množství malých knihoven a žádnou centrální, máš zde 

odkazy na Online katalog knihoven FF UK. Souborný katalog UK a Seznam knihoven FF UK. 

Možnosti půjčování a otevírací doba: to vše najdeš přes Seznam knihoven FF UK.

Národní lékařská knihovna

Adresa: Sokolská 31 (čítárna časopisů) a 54 (knihy), Praha 2, stanice I P.Pavlova 

http://www.nlk.cz (19)

Otevírací doba: Po-Čt 9-19 hod., Pá 8-16 hod.

Fondy: Obsahuje odborné lékařské časopisy, knihy, sborníky z konferenci.

Možnosti půjčování: po předložení občanského průkazu stojí registrace na rok 50 Kč. 

Časopisy nejdou půjčovat domů, jsou určeny pouze do studovny.

Online katalogy: Všechny katalogy jsou soustředěny v systému Medvik. Tam najdeš 

všechny druhy dokumentů.
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7.6.2 Online dostupné informační zdroje

Věda.cz (20) -  Průvodce informacemi o vědě a výzkumu

Tento web je připravován odborníky a poskytuje informace z různých vědních disciplín: 

Společenské vědy, Matematika a fyzika, Biologie, Chemie, Zemědělství, Technika & inženýrství, 

Vědy o Zemi, atmosféře, životní prostředí, Lékařství, Vojenství. Všechny sekce jdou filtrovat podle 

těchto oborů.

Věda.cz obsahuje jak zajímavé články z jednotlivých oborů, tak odkazy na zajímavé 

stránky. V sekci Odkazy jsou i odkazy na Online dostupné encyklopedie a slovníky.

Slovník zkratek (21)

Zde najdeš zkratky téměř ze všech oborů. Jde jak vyhledávat význam zkratky, tak podle 

významu najít zkratku. Je zde k dispozici a katalog zkratek podle oborů, kde se abecedně listuje. 

Výhodou je i to, že zkratky, které tu podle Tebe chybí, můžeš přidávat. Na stránkách je i odkaz na 

další služby, jako je seznam PSČ nebo převodník jednotek.

PC Translator (22)

Elektronický slovník, který překládá do češtiny z angličtiny, němčiny, francouzštiny, 

španělštiny a ruštiny a zpátky. Ovládá i slovní spojení, je přehledný, ale nenabízí možnosti.

Slovník na Seznamu (23)

Slovník na portálu www.seznam.cz. Je velmi uživatelsky příjemný, překládá do 

a z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny, umí slovní spojení a jeho 

velkou výhodou je, že při psaní výrazu nabízí možnosti k výběru.

Britannica (24)

Elektronická encyklopedie, stránka je v angličtině. Jde o elektronickou verzi jedné 

z nejznámějších encyklopedií, vyhledávání je přehledné, výsledky také. Můžeš využít i abecedního 

prohledávání hesel.

Encarta (Microsoft) (25)

Elektronická encyklopedie od společnosti Microsoft, kterou mnozí znají z CD-ROMu. 

Stránka je anglicky, velmi dobře se zde vyhledává, můžeš hledat i podle kategorií, například 

„Průvodcem literaturou". Je zde kolem 4 500 článků a u některých jsou připojeny například obrázky 

apod.
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Infoplease (26)

Vzdělávací a encyklopedický portál. Stránky jsou anglicky. Kromě elektronické 

encyklopedie, která je rozdělená do kategorií, jsou tu třeba i mapy a kvizy.

Eric Weinsstein s World of Mathematics (27)

Interaktivní matematická encyklopedie. Stránka je anglicky a je rozdělena podle 

jednotlivých matematických oborů. Obsahuje jak zajímavé odkazy, tak například 3-D objekty pro 

geometrii a slovník matematických výrazů.

e-matematika.cz (28)

„Nesnesitelně snadná matematika". Web, na kterém najdeš informace, které Ti mají 

pomoci při studiu matematiky, jsou tu například návody na řešení určitých typů příkladů. Jde 

o takovou virtuální učebnici. Provozovatel webu nabízí za mírný poplatek i odběr všech materiálů 

ve formátu PDF.

fvzika.net (29)

„Vše o fyzice". Na těchto stránkách najdeš aktuální články související s fyzikou rozdělené 

do kategorií. Jsou zde i odkazy týkající se fyziky.

Česká chemie na internetu (30)

Na těchto www stránkách najdeš odkazy na vše týkající se chemie, zejména v ČR. 

Poskytnou Ti informace o českých internetových stránkách se vztahem k chemii, které se týkají 

dění v chemickém průmyslu a v akademických institucích. Mezi sekcemi je například 

Školy&Vzdělávání, odkazy na odborné databáze apod.

bioloqy.webz.cz (31)

Stránky, které jsou zaměřeny na středoškolskou biologii. Obsahují informace

o středoškolské látce seřazenou podle témat.
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Příroda.cz (32)

Odborný i zábavný server, který Ti má jak pomoci ve studiu a rozšířit Tvé znalosti o české 

přírodě, tak Ti dát například zajímavé tipy na výlet. Kromě článků o české přírodě, kalendáře akcí 

a ekologického adresáře tu ale najdeš i vtipy o zvířatech nebo ke stažení tapety na mobilní telefon.

Matematická olympiáda (33)

Oficiální stránky soutěže Matematická olympiáda. Jsou zde uvedeny jak termíny 

a informace týkající se aktuálního ročníku. Jsou zde ale i výsledky a zadání a řešení posledních 

ročníků.

Fyzikální olympiáda (34)

Oficiální stránky soutěže Fyzikální olympiáda. Najdeš zde jak zadání aktuálního ročníku, 

tak odkazy na studijní texty a studijní texty minulých ročníků.

Chemická olympiáda (35)

Oficiální stránky soutěže Chemická olympiáda. Kromě informací o aktuálním ročníku jsou 

zde dostupné ve formátu doc i poslední ročníky. Najdeš zde i odkazy na stránky významných 

chemických institucí a stránky, které Ti při řešení mohou pomoci.

Biologická olympiáda (36)

Oficiální stránky soutěže Biologická olympiáda. K dispozici jsou tu jak informace

o aktuálním ročníku a odkazy na studijní materiály k zadanému tématu, tak řešení posledních 

ročníků.

The European Librarv (37)

Stránka je anglicky a jde o bránu k fondům evropských národních knihoven, je zde tedy 

zahrnuto i vyhledávání v katalogu naší Národní knihovny. Najdeš tu například naskenované vzácné 

evropské rukopisy a jiné dokumenty.

The National Academies Press (38)

Stránky jsou anglicky. Tyto stránky jsou produktem Národní akademie věd USA a obsahují 

katalog dokumentů, které vydává. Více než 3 600 knih je dostupných zdarma online.
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8 KNIHOVNÍ ŘÁD20

Knihovní řád Knihovny beletrie a Školní studovny Gymnázia

Christiana Dopplera v Praze

I. Základní ustanovení

ČI. 1 Právní zakotvení

1) Podle Zákona o knihovnách a podmínkách provozováni veřejných knihovnických 

a informačních služeb (knihovní zákon) č. 257/2001 Sb., § 4, odst. 5, knihovna 

realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje 

čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

2) Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

3) Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb (knihovní zákon),

4) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

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

6) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

7) související legislativa a doporučení.

Čl. 2 Poslání školní knihovny

1) Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 

Sb., (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování knihovnických 

a informačních služeb. Její prioritou je informační podpora vyučovacího procesu 

školy. Je informačním a komunikačním centrem školy.

2) Organizačně se člení na Knihovnu beletrie a Studovnu a sídlí na Praze 5, 

Zborovská 45.

20 Knihovní řád byl zpracován na základě Vzorového knihovního řádu zveřejněného na www
stránkách Národní knihovny (39).
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3) Za provoz knihovny a hospodaření s finančními prostředky odpovídá ředitel školy.

4) Finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou finanční prostředky přidělené 

knihovně z rozpočtu školy, prostředky získané prostřednictvím grantů a dary.

ČI. 3 Knihovní fondy

1) Knihovní fondy tvoří tištěné dokumenty .

2) Knihovní fond je  doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy formou 

nákupu z prostředků školy, grantů a také dary.

3) Získané dokumenty jsou zpracovány z hlediska jejich evidence, zpřístupnění 

uživatelům a ochrany v počítačovém programu Bakalář, modul Knihovna.

4) Aktualizace knihovního fondu je prováděna po konzultaci s pedagogy školy. Dále 

jsou vyřazovány opotřebované a ztracené dokumenty.

ČI. 4 Poskytované služby - druhy

Knihovnické a informační služby:

1) výpůjční služby

a) Půjčování absenční zahrnuje půjčování dokumentů z Knihovny beletrie.

b) Půjčování prezenční zahrnuje příruční fond Knihovny beletrie.

c) Rezervace dokumentu pro absenční půjčování lze realizovat domluvou se 

správcem školní knihovny.

2) informační služby

a) Informace o katalozích velkých pražských knihoven.

b) Přístup na Internet ve Studovně.

c) propagační služby a výchova uživatelů

d) WWW stránky knihovny

Všechny služby poskytuje knihovna bezplatně.

Veškeré sankční poplatky jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši 

stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.
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ČI. 5 Uživatelé

1) Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba, která je studentem nebo 

zaměstnancem školy automaticky.

2) Při první návštěvě Školní knihovny je nový uživatel seznámen s Knihovním řádem 

knihovny.

3) Všeobecná práva a povinnosti uživatelů platí pro všechny bez rozdílu.

4) Knihovna rozlišuje následující uživatele knihovny:

a) studenti školy

b) zaměstnanci školy

5) S ukončením studia či ukončením pracovního poměru na škole současně přestává 

být daná fyzická osoba uživatelem Školní knihovny.

ČI. 6 Práva a povinnosti uživatelů

1) Uživatel má právo využívat všechny služby poskytované školní knihovnou.

2) Uživatel se zavazuje plnit ustanovení KŘ a pokyny pracovníků knihovny, chránit 

knihovní fond a majetek školy.

3) Žáci a studenti jsou povinni při ukončení, zanechání či přerušení studia vrátit 

všechny zapůjčené dokumenty, což jim bude stvrzeno písemně.

4) Zaměstnanci školy jsou při ukončení pracovního poměru povinni vrátit všechny 

zapůjčené dokumenty, což jim bude písemně stvrzeno.

5) Osobní údaje o uživatelích budou uchovány pouze po dobu trvání jeho registrace, 

po jejím ukončení budou data likvidována.

II. Výpůjční řád knihovny

ČL. 7 Způsoby půjčování

1) Mimo knihovnu se zásadně nepůjčují:

a) dokumenty z chráněného prezenčního fondu

b) díla, která jsou potřebná k dennímu provozu Studovny

2) Uživatel knihovny si může půjčit nejvýše 5 knihovních jednotek.
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ČI. 8 Rozhodnutí o půjčování

1) Výjimky povoluje správce knihovny.

ČI. 9 Výpůjční lhůta

1) Dokumenty se půjčují na dobu 1 měsíce.

2) Prolongace lze provést domluvou se správcem knihovny. Ten má vyhrazena 

všechna práva rozhodnout o prodloužení či neprodloužení výpůjčky dokumentu 

(dokumentů).

ČI. 10 Vracení půjčeného dokumentu, ručení uživatele za půjčený dokument

1) Uživatelé jsou povinni před koncem školního roku vrátit všechny vypůjčené 

dokumenty.

2) Uživatel nesmi půjčovat vypůjčený dokument dalším osobám a ručí za něj po celou 

dobu výpůjčky.

3) Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování 

věcí.

4) Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny.

ČI. 11 Podmínky využívání ostatních služeb

Elektronické služby a výpočetní technika.

a) Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití 

služeb poskytovaných knihovnou.

b) Získaná data slouží výhradně kjeho studijním účelům. Uživatel je povinen 

respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský 

zákon).

c) Správce knihovny má výhradní právo přidělovat místo u Internetu.

ČI. 12 Pořádková opatření

5) Nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení 

(viz Ceník). Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dne ihned po vrácení 

dokumentu.
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6) Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je 

na vyhrazené místo. Zjištěné poškození ihned ohlásí správci knihovny, jinak se 

vystavuje nebezpečí, že bude poškozený dokument hradit za předešlého uživatele.

7) Za ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku je požadována náhrada:

a) kniha téhož vydání

b) uhrazení nákladů za pořízem fotokopie a vazby.

8) Jestliže uživatel na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí knihovní jednotku, 

bude se její vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčené knihovní 

jednotky právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za 

náklady spojené s přípravou právního vymáhání. Do vypořádání pohledávek má 

knihovna právo pozastavit uživateli poskytování dalších služeb a zablokovat mu 

jeho účet.

9) Uživatelé jsou povinni chodit do knihovny bez svrchního oděvu (kabáty, bundy 

apod.), zavazadel a řádně přezuti. V prostoru knihovny není dovoleno jíst a rušit 

ostatní.

10) Porušování knihovního řádu má za následek vyloučení z řad čtenářů.

III. Řád studovny

Studovna slouží uživatelům ke studiu nebo k četbě. Mohou využívat odborné

encyklopedie, naučné slovníky, Internet apod.

ČI. 13 Práva a povinnosti uživatelů ve Studovně

1) Uživatel má právo prezenčně studovat ve studovně díla z knihovního fondu.

2) Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy.

3) Z volně přístupného fondu smí vyjmout jen ta díla, která právě potřebuje, a po 

prostudování je vrátí zpět.

4) Uživatel nemá právo vynášet z vyhrazených prostor studovny dokumenty určené 

k prezenčnímu půjčování.

ČI. 14 Přístup do studovny



1) Přístup do studovny mají studenti a zaměstnanci školy.

2) Není dovoleno podtrhování a vpisování poznámek do textu dokumentu.

3) Do studovny se nesmí vnášet jídlo.

4) Návštěvníci knihovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním 

návštěvníkům studovny a uposlechnout pokynů správce Školní knihovny.

5) Při odchodu ze studovny je návštěvník povinen předložit odnášený vlastní studijní 

materiál a vypůjčené knihy ke kontrole správci Školní knihovny.

IV. Závěrečná ustanovení

ČI. 15 Výjimky z Knihovního řádu

1) Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny 

písemně nebo ústně správci knihovny.

ČI. 16 Účinnost

1) Knihovní řád nabývá účinnosti dne __________ .

2) Současně pozbývá platnost dosavadní knihovní řád.

V. Ceník

ČI. 17 Poplatky

1) Poplatek z prodlení: 10 Kč za každý započatý týden.
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10 SOUPIS TITULŮ PRO ŠKOLNÍ STUDOVNU

Tento soupis je návrhem titulů, které by byly vhodné k zakoupení do příručního 

fondu Školní studovny. Správce knihovny plánuje jeho předložení radě školy 

k případnému zafinancování.

Soupis je rozdělen do kategorií a u citací jsou uvedeny doporučené prodejní ceny.
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21 Doporučené ceny vycházejí z informací internetového knihkupectví a nakladatelů (40-46).

43



Paramorťs Editorial Team. Anatomie člověka. Přel. Kateřina Orlová. 1. vyd. Havlíčkův 
Brod : Fragment, 2005. 96 s. ISBN 80-253-0080-3. /doporučená cena 249 Kč
MARINELLI, Janet [hl.red.]. Rostliny. Přel. Jiří Cibulka ... et al. 1. vyd. Praha : Knižní 
520 s. ISBN 80-242-1579-9. /doporučená cena 1399 Kč/
WINSTON, Robert. Člověk: obrazová encyklopedie lidstva. 1. vyd. Praha : Knižní klub, 
2005. 510 s. ISBN 80-242-1455-5. /doporučená cena 1399 Kč/

„Kostky“
HANČOVÁ, Hana; VLKOVÁ, Marie. Biologie I. v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod : 
Fragment, 2004. 112 s. ISBN 80-7200-971-0. /doporučená cena 149 Kč/
HANČOVÁ, Hana; VLKOVÁ, Marie. Biologie 11. v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod : 
Fragment, 2004. 152 s. ISBN 80-7200-972-9 . /doporučená cena 149 Kč/
HLADÍK, Jaroslav. Společenské vědy v kostce. 3. vyd. Praha : Fragment, 2004. 108 s. 
ISBN 80-7200-966-4. /doporučená cena 139 Kč/
KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis 1. v kostce. 2. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2006. 
140 s. ISBN 80-253-0029-3. /doporučená cena 149 Kč/
KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis 11. v kostce. 2. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2006. 
160 s. ISBN 80-253-0030-7. /doporučená cena 149 Kč/
LANK, Vladimír; VONDRA Miroslav. Fyzika v kostce pro střední školy. 3. vyd. Praha : 
Fragment, 2004. 120 s. ISBN 80-7200-968-0. /doporučená cena 139 Kč/
KOTLÍK, Bohumír; RŮŽIČKOVÁ, Květoslava. Chemie 1 v kostce. 4. vyd. Havlíčkův 
Brod : Fragment, 2005. 120 s. ISBN 80-253-0031-5. /doporučená cena 139 Kč/
KOTLÍK, Bohumír; RŮŽIČKOVÁ, Květoslava. Chemie 11 v kostce. 3. vyd. Havlíčkův 
Brod : Fragment, 2004. 136 s. ISBN 80-7200-761-0 . /doporučená cena 139 Kč/
SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. 104 
s. ISBN 80-7200-967-2. /doporučená cena 139 Kč/
SOCHROVÁ, Marie. Dějěpis 1. v kostce pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod : 
Fragment, 1997. 160 s. ISBN 80-7200-336-4. /doporučená cena 149 Kč/
SOCHROVÁ, Marie. Dějepis 11. v kostce pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod : 
Fragment, 1999. 160s. ISBN 80-7200-336-4. /doporučená cena 149 Kč/
SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce. 4. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. 88 s. 
ISBN 80-7200-965-6. /doporučená cena 139 Kč/
VOŠICKÝ, Zdeněk. Matematika v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. 124 s. 
ISBN 80-7200-964-8. /doporučená cena 139 Kč/

Ostatní příručky

DELVENTHAL, Katka Maria; KISSNER, Alfred; KULICK, Maltě. Kompendium 
matematiky. Přel. Jiří Henzler. 1. vyd. Praha : Knižní klub, 2004. 714 s. ISBN 80-242- 
1227-7. /doporučená cena 459 Kč/
POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 6. vyd. Praha : Prometheus, 1995. 608 
s. ISBN 80-85849-78-X. /doporučená cena 246 Kč/
SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 2. přeprac. vyd. Praha : 
Prometheus, 1996. 497 s. ISBN 80-7196-006-3. /doporučená cena 248 Kč/

44



11 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Účelem této práce bylo pomoci studentům a vyučujícím na pražském Gymnáziu 

Christiana Dopplera vyřešit situaci, kdy střední škola, která se ve své kategorii řadí k těm 

nej lepším, nemá školní knihovnu a místo, kde by se její studenti mohli dále vzdělávat 

a prohlubovat své znalosti. Protože je škola zaměřena především na matematiku a fyziku 

a její studenti dosahují v těchto oblastech značných úspěchů, je  jistě kvalitní knihovny 

a studovny potřeba. Vzhledem k velmi omezeným možnostem jak finančním, tak 

personálním jsem se rozhodla navrhnout takové řešení, které by stálo pokud možno 

minimum peněz a práce především správce školní knihovny.

Internetové stránky školní studovny s Virtuální studovnou mají studentům nahradit 

absenci odborné literatury na půdě jejich školy a nasměrovat je na informační instituce 

a zdroje, kde informace, které potřebují najdou. Koncepce školní studovny je pak návrhem, 

jak žákům nabídnout prostory pro rozvíjení svých dovedností a znalostí. Seznam titulů 

navržených ke koupi do příručního fondu školní studovny bude předložen Radě rodičů 

a přátel školy, která při gymnáziu fimguje, aby ta rozhodla, zda a které tituly z této nabídky 

koupí.

Do budoucna je dohodnuta spolupráce se správcem Knihovny beletrie a budoucí 

Školní studovny jak na zavádění počítačového programu Bakalář, modulu Knihovna 

a zprovozňování školní knihovny, tak na správě internetových stránek a konzultacích 

týkajících se chodu školní knihovny a studovny.

Plánů je však i více: například navrhnout vedení školy kurzy informační 

gramotnosti pro žáky, další rozvíjení knihovny a služeb studovny. To vše beru jako výzvu 

do budoucna a bude mi velkým potěšením na modernizaci školní knihovny ve škole, 

kterou jsem sama navštěvovala, spolupracovat.

Doufám tedy, že studenti budou mít o služby jak své „nové“ školní knihovny, tak 

Virtuální a Školní studovny zájem, budou je hojně využívat a budou z nich mít prospěch 

jak aktuálně při svém studiu, tak pro celý svůj další život.
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VAŠE ŠKOLNÍ KNIHOVNA

1 V jakém jsi ročníku?________
2 Jaké je zaměření tvé třídy?____________
3 Máš již nějaký „odborný zájem“, kterým se zabýváš a hledáš si k němu informace
i v některých odborných knihovnách? ANO -  NE
4 Využíváš služeb některé knihovny?

A Ne.
B Půjčuji si beletrii. ANO -  NE
C Půjčuji si jen povinnou školní četbu. ANO -  NE
D Hledám si tam informace ke studiu. ANO -NE
E Půjčuji si odbornou literaturu k tématu, které mě zajímá. ANO -  NE
F Chodím tam na internet. ANO -  NE
G Chodím tam studovat a číst si. ANO -  NE
H Jinak:____________________________________________________

5 Má tato škola školní knihovnu? ANO -  NE
6a Pokud ano, využil jsi někdy jejích služeb? ANO -  NE
6b Víš, kde je?_______________________________________________
6c Pokud ne, chtěl bys, aby tu byla a myslíš, že bys ji využil? ANO -  NE

7 Myslíš si, že je školní knihovna důležitá? ANO -  NE
8 Co by Ti měla školní knihovna poskytovat?

A místo ke studiu (studovna se slovníky apod.) ANO -  NE 
B přístup na internet ANO -  NE 
C literaturu ke studiu ANO -  NE
D přístup k moderním zdrojům informací (výukové CD-ROM) ANO -  NE 
E přístup k dalším zdrojům informací (katalogy velkých knihoven apod.)

ANO-NE 
F beletrii ANO -  NE
G něco jiného : ___________________________________________

9 Jsi ochoten(a) se učit ve studovně nějaké knihovny? ANO -  NE
10 Chybí Ti ve škole něco jako studovna? ANO -  NE
11 Další poznámky : ______________________________________________

DĚKUJI!

Příloha č. 1 -  Dotazník pro studenty



ŠKOLNÍ KNIHOVNA

1 Školní knihovna by měla plnit tyto fuknce:

A poskytovat studentům místo k samostatnému studiu (studovna) ANO -  NE 

B poskytovat studentům místo pro relaxaci ANO -  NE 

C poskytovat studentům informace potřebné ke studiu ANO -  NE 

D poskytovat studentům i „zábavnou literaturu“ ANO -  NE 

E měla by studenty naučit samostatné práci se zdroji informací ANO -  NE 

F měla by studentům nabídnout i moderní infomační zdroje (Internet, mulitmédia, . 

ANO-NE

G další:_________________________________________________________

3 Jsou Vaši studentu schopni si sami nacházet informace ke studiu a pracovat s nimi?

ANO-NE

4 Myslíte si, že student střední školy si má hledat informace k probírané látcei sám?

ANO-NE

5 Myslíte si, že studenti by existenci školní studovny (knihovny) uvítali a využili?

ANO-NE

6 Vaše další připomínky :

DĚKUJI!

Příloha č. 2 -  Dotazník pro vyučující



Příloha č, 3 -  Organizační schema Školní knihovny Gymnázia Christiana Dopplera



ŠKOLNÍ KNIHOVNA GCHD

• otevírací doba školní 
knihovny

• základní informace o fondu 
knihovny

• katalog knihovny
• aktuality

otevírací doba 
školní studovny 
základní informace 
o fondu studovny 
pravidla používání 
studovny

VIRTUÁLNÍ STUDOVNA

KATAOGY KNIHOVEN 
ONLINE

• fond knihovny
• adresa
• možnosti 
půjčování
• jaké má 
knihovna online 
katalogy
• odkaz na 
WWW stránky 
knihovny
• odkaz na 
online katalog

• úvod -  základní 
informace 
o virtuální školní 
studovně

INTERNETOVÉ
STRÁNKY

• obsah
• odkaz

Příloha č. 4 -  Obsahové schéma WWW stránek školní knihovny a studovny



Příloha č. 5 -  CD s náhledem Virtuální studovny


