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Abstrakt 
 
Tématem disertační práce jsou vybrané knihovny (a další informační služby) institucí 
Evropské unie, analýza jejich současného stavu a návrh dalšího rozvoje, jehož součástí je 
vyznačení problematických oblastí v práci knihoven a příprava programových cílů 
informační a knihovnické politiky knihoven institucí EU. Úvodní část je věnována 
informační politice EU v obecné rovině a dále představuje vývoj informační společnosti 
v kontextu EU. V další části jsou popsány informační služby institucí EU. Konkrétně se 
jedná o knihovny vybraných institucí EU a také o Historické archivy Evropské unie a 
profesní sdružení evropských knihoven Eurolib. Poslední část práce se zabývá analýzou 
informační strategie institucí EU a návrhem řešení, které představují programové cíle 
knihovnické a informační politiky. 
 
Klíčová slova: 
informační politika EU, knihovnictví EU, informační společnost EU, knihovny institucí 
EU, Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Soudní dvůr EU, 
Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský Účetní dvůr, Eurolib, Historické archivy 
EU 
 
 
Abstract 
 
This thesis is focused on the analysis of the selected libraries (and the other information 
services) of the European Union Institution, in particular the analysis of their current 
situation with an aim to address a proposal for their further development. The proposal 
points out problematic areas within the libraries’ operation and prepares suggestions to the 
program goals of the information policy of the libraries of EU Institutions. The first part is 
devoted to the EU information policy in general and presents the development of the 
information society in the context of the European Union. The next section describes the 
information services of the EU institutions. Specifically, those are libraries of selected EU 
institutions and also the Historical Archives of the European Union and the professional 
association of European libraries Eurolib. The last part deals with analysis of the 
information strategy of the EU institutions and with the solution that represent program 
aims of the library and information policies. 
 
Keywords: 
EU information policy, EU librarianship, EU information society, libraries of the EU 
institutions, European Commission, European Parliament, Council of the European Union, 
Court of Justice of the European Union, European Court of Auditors, European Economic 
and Social Committee, Eurolib, Historical Archives of the EU 
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Vymezení tématu práce 

 

Tématem této disertační práce jsou knihovny (a další informační služby) institucí Evropské 

unie, jejich současný stav a možnosti jejich dalšího rozvoje. 

Těžištěm práce je definování programových cílů informační a knihovnické politiky 

knihoven institucí EU. 

 

Cíle disertační práce 

 

Hlavním cílem práce je analýza současného fungování knihoven institucí Evropské unie a 

návrh jejich dalšího rozvoje. 

Dílčí cíle disertační práce: 

- Představení zkoumaných knihoven a dalších informačních středisek a 

institucionálních archivů, které se rovněž podílejí na realizaci informační 

politiky EU; 

- Identifikace problematických oblastí v práci knihoven; 

- Návrh programových cílů informační a knihovnické politiky knihoven institucí 

EU. 

 

Přínosy práce 

 

- Analýza a shrnutí problematiky, která takto komplexně nebyla v České 

republice dosud zpracována; 

- Oslovení vybraných knihoven institucí EU a zjištění informací o knihovnách a 

způsobu řešení vybraných problémů – získání jinak nedostupných (nebo obtížně 

vyhledatelných) informací; 

- Shromáždění, analýza a zpracování relevantních zdrojů k tématu; 

- Vytvoření návrhu programových cílů pro další rozvoj informační a knihovnické 

politiky knihoven institucí EU. 
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Struktura práce 

 

Úvodní část disertační práce uvádí do tématu. Nejprve krátce pojednává o informační 

politice Evropské unie (EU) v obecnější rovině a dále se zabývá vývojem informační 

společnosti v kontextu EU. Budování a rozvoj informační společnosti patří mezi hlavní 

priority Evropské unie.  

Druhá část práce představuje informační služby institucí Evropské unie. Konkrétně se 

jedná o knihovny vybraných institucí EU. Základ tvoří knihovny tří vrcholných institucí 

EU - Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Studium a 

spolupráce s Ústřední knihovnou Evropské komise pro mě nebyla novinkou, protože jsem 

se této knihovně věnovala již ve své diplomové práci. Ostatní kontaktované knihovny 

spadají pod instituce EU, které patří mezi důležité orgány EU a jsou také zajímavé svou 

odborností - Soudní dvůr Evropské unie, Evropský účetní dvůr a Evropský hospodářský a 

sociální výbor a Výbor regionů. V textu je popsán jejich význam a funkce v rámci 

instituce, služby a možnosti přístupu pro uživatele, atd. V druhé části této kapitoly jsou 

podrobněji rozebrány Historické archivy Evropské unie a profesní sdružení evropských 

knihoven Eurolib.   

Poslední část práce se soustřeďuje na analýzu informační strategie institucí EU a návrhem 

řešení. Zabývá se podrobným rozborem jednotlivých programových cílů knihovnické a 

informační politiky, které jsem vypracovala na základě výsledků z provedeného průzkumu 

ve výše uvedených knihovnách a podrobným studiem dostupných materiálů. 
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INFORMA ČNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE, JEJÍ FUNKCE A PROCESY 

 

Teze 1: Rozvoj a rozšiřování informační politiky je jedna ze strategických priorit Evropské 

unie. Sleduje tři základní linie.  

• Občané by měli být informováni o otázkách evropské integrace (tzn. o EU a jejích 

konkrétních projektech). Zkoumají se způsoby poskytnutí informací o EU občanům. 

S tím souvisí i rozvoj sítí informačních institucí, které zpřístupňují informace o 

činnosti evropských institucí (např. EuropeDirect a Evropská dokumentační střediska 

– EDS).  

• Budováním informační společnosti by měly být občanům EU poskytovány širší 

možnosti přístupu k digitálním médiím, kulturnímu dědictví apod. Zaměřuje se na 

vytvoření rámce předpisů a norem, jejichž cílem je podporovat konkurenceschopnost a 

hospodářský růst, a na podporu rozvoje aplikací a obsahu, který umožní všem 

evropským občanům stát se aktivní součástí informační společnosti. 

• Podpora výzkumu a vývoje v oblasti informačních technologií vytváří kapacity pro 

tvorbu, šíření a využití inovací a podporuje informační a komunikační technologie a 

alternativní řešení pro zlepšení přístupu.   

[International Encyklopedia of Information and Library Science, 2003] 

 

 

VÝVOJ INFORMA ČNÍ SPOLEČNOSTI V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE 

 

Teze 2: Budování informační společnosti je jedna z priorit informační politiky EU. Pro její 

formování byly v průběhu let vyhlášeny různé programy, které měly vést k jejímu 

úspěšnému rozvoji. 

• Na zasedání Evropské rady v Lisabonu, které se konalo v březnu 2000, byl 

stanoven ambiciózní cíl pro následující desetiletí, tzv. lisabonský proces: evropská 

ekonomika se měla během stanovené doby stát nejvíce konkurenceschopnou a 

nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech na světě. Byla tak vyhlášena 

iniciativa eEurope. [Sdělení Komise..., 2002] V rámci této iniciativy byly 

stanoveny akční plány eEurope 2002, eEurope+ 2003 a eEurope 2005. 

• Dalším krokem EU v rámci rozvoje informační společnosti byla iniciativa i2010 

Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost. Byla zveřejněna 
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Evropskou komisí v červnu 2005 a navazovala na předchozí iniciativy eEurope. 

Představila komplexní strategii pro oblast informační společnosti a médií a 

podporovala přispívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ke 

zkvalitnění života. [Sdělení Komise..., 2005] 

• Jednou ze základních součástí iniciativy i2010 se stalo téma digitálních knihoven. 

Ve Sdělení Evropské komise i2010: digitální knihovny ze 30. září 2005 byla 

vytvořena strategie digitalizace, dostupnosti online a digitálního uchovávání 

evropské kolektivní paměti. Vznikla iniciativa Evropská digitální knihovní síť, 

později Europeana. [Sdělení Komise..., 2005] 

• Aktuální strategie EU, Evropa 2020, vznikala v období krize evropské ekonomiky a 

kladla si za cíl stanovení vize evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. 

století. Jednou z iniciativ je Digitální agenda pro Evropu, která by měla přispět 

k urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu a využití jednotného digitálního 

trhu domácnostmi a podniky. [Sdělení Komise..., 2010] 

 

 

INFORMA ČNÍ SLUŽBY INSTITUCÍ EU 

 

Teze 3: Všechny instituce EU mají své knihovny, které tvoří nepostradatelnou součást 

informačních a knihovnických služeb instituce. Jedná se o odborné knihovny se 

specifickými fondy a službami, které jsou vytvářeny na míru uživatelům těchto knihoven. 

Mezi sebou jsou propojené hlavně spoluprácí v rámci seskupení evropských knihoven 

Eurolib.  

• Ústřední knihovny Evropské komise je speciální příruční a výzkumná knihovna pro 

potřeby zaměstnanců Komise a dalších institucí Evropské unie. Předmětové pokrytí 

fondů zahrnuje všechny materiály o evropské integraci. Jedná se pravděpodobně o 

největší sbírku v oblasti evropské integrace. Knihovna poskytuje vedení, služby a 

pomoc knihovnám a dokumentačním střediskům jednotlivých generálních ředitelství a 

dalších útvarů Komise. Zpřístupňuje souborný katalog ECLAS, na jehož tvorbě se 

podílejí všechny knihovny Evropské komise, a také rozvíjí tezaurus ECLAS. 

Knihovna spravuje síť knihoven Evropské komise RéseauBIB, spolupracuje 

s Evropskými dokumentačními středisky (EDS) a působí jako vedoucí instituce a 

koordinátor seskupení knihoven evropských institucí Eurolib. [Central library, 2014] 

[Hanušová, 2006] 
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• Knihovna Evropského parlamentu má za úkol nestranným způsobem podporovat 

legislativní, kontrolní a reprezentativní funkce Evropského parlamentu. Spolupracuje 

s dalšími interními a externími službami Parlamentu. Dotýká se práce Parlamentu a 

proto neposkytuje přístup a služby externím uživatelům. Rozvíjí tezaurus Eurovoc, 

jehož modelem byl tezaurus ECLAS Ústřední knihovny Evropské komise. [European 

Parliamentary Research Service, 2014] 

• Ústřední knihovna Rady Evropské unie má několik poboček a je dostupná všem 

úředníkům a zaměstnancům EU a za určitých podmínek i externím uživatelům. 

Obsahuje ve svých fondech specializované sbírky publikací Rady, ujednání 

z Prezidentských summitů apod. Knihovna vydává jednou měsíčně Think Tank 

Review (TTR) a provozuje repozitář Think Tank Papers, který obsahuje hlavně 

dokumenty řadící se mezi šedou literaturu. [Introducing the Central Library..., 2014] 

[General Secretariat of the Council of the European Union, 2014] [Think Tank 

Review, 2014] 

• Knihovna Soudního dvora Evropské unie  je spravována na základě Interních předpisů 

Soudního dvora z roku 1975. Specializuje se na právní oblast, je to nejdůležitější 

pracovní nástroj členů a zaměstnanců Soudního dvora při plnění jejich úkolů. Přístup 

do Knihovny je omezen na členy a zaměstnance Soudního dvora a dalších institucí EU 

(veřejnost pouze na speciální a odůvodněné povolení). Katalog Knihovny je 

významný zdroj práva EU a příbuzných oblastí. [CDJ..., 2014] [Knihovna. Soudní 

dvůr EU, 2014] 

• Knihovna Evropského účetního dvora je specializovaná knihovna v oblasti auditu, 

účetnictví apod. Obsahuje sbírku publikací národních institucí členských států, které 

provádí audity. Poskytuje služby hlavně auditorům, dodává jim interní a externí 

informace. Externí uživatelé mohou navštívit Knihovnu pouze po předchozí domluvě. 

[Library. European Court of Auditors, 2014] [ECA..., 2014] 

• Knihovna Evropského hospodářského a sociálního výboru poskytuje služby 

v otázkách vztahujících se k činnosti Výboru. Mnohojazyčná kolekce obsahuje 

jedinečný fond věnovaný občanské společnosti. Knihovnu mohou využívat Členové 

Výboru, další osoby spojené s činností Výboru a také zaměstnanci všech ostatních 

institucí, orgánů nebo agentur Evropské unie. Externí návštěvníci musí před návštěvou 

kontaktovat Informační centrum a mohou studovat materiály pouze na místě. [Blanco 

Delicado, 2014] [Library. European Union, 2014] 
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Teze 4: Archivy Evropské unie jsou přístupné veřejnosti za stanovených podmínek. Nelze 

je přímo zahrnout do problematiky knihoven institucí Evropské unie. Uchovávají jiné 

materiály než knihovny a podléhají zvláštní legislativě, ale pro další vývoj informační 

politiky Evropské unie mají také velký význam. 

• Archivy jsou zpřístupněné na základě nařízení Rady (ES, Euratom) 1700/2003 z 22. 

září 2003, které novelizovalo nařízení Rady (EHS, Euratom) 354/83, o otevření 

historických archivů veřejnosti 

• Všechny orgány EU musí spravovat archivy svých dokumentů a zpřístupňovat 

dokumenty veřejnosti po uplynutí lhůty 30 let od vytvoření. [Council regulation..., 

2003] 

• Všechny instituce EU mají povinnost převést všechny dokumenty a záznamy, které 

mají ve svých fondech, do archivů nejpozději 15 let od vytvoření. Před převedením 

se dokumenty třídí na dvě části: první je pro trvalé uchování a druhá bez správní a 

historické hodnoty. [Council regulation..., 2003] 

• Rozlišují se archivy institucí EU a historické archivy institucí EU. Archivy institucí 

EU zahrnují veškeré dokumenty a záznamy (různé typy, formy, nosiče), které 

vytvořila, nebo obdržela konkrétní instituce EU při výkonu svých povinností. 

Historické archivy EU jsou části archivů EU, které byly vybrány k trvalému 

zachování (dokumenty starší 30ti let). Jsou spravovány Evropským univerzitním 

institutem ve Florencii.  

• Některé dokumenty mohou být z pravidel o povinném zpřístupňování vyřazeny, 

pokud výjimky omezující přístup k těmto dokumentům podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 jsou stále platné (např. porušení ochrany 

veřejného zájmu - pokud jde o veřejnou bezpečnost, obranné záležitosti, 

mezinárodní vztahy, finanční, měnovou, hospodářskou politiku EU; porušení 

ochrany soukromí; dále ochrana obchodních zájmů, soudní řízení, cíle inspekce 

apod.). [Nařízení Evropského parlamentu a Rady..., 2001] 

• Dokumenty s vyšší mírou utajení se přezkoumávají nejprve po 25 letech od vzniku 

a poté pravidelně každých pět let. [Council regulation..., 2003] 
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INFORMA ČNÍ STRATEGIE INFORMA ČNÍCH A KNIHOVNICKÝCH 

INSTITUCÍ EU 

 

Teze 5: V současné době neexistuje centralizovaná informační strategie knihoven a 

ostatních informačních instituci Evropské unie.  

• Není vytvořena žádná společná a centralizovaná informační strategie a politika 

informačních zdrojů. Chybí jednotná a společná pravidla a postupy při práci a 

fungování knihoven a dokumentačních středisek celé EU. [Blakemore, 2009] 

• Jednotlivé orgány EU mají své knihovny, dokumentační střediska a archivy, které 

vytváří postupně více či méně propojenou knihovnickou síť, ale spíše jen v rámci 

konkrétní instituce. 

• Knihovny, dokumentační střediska mnohdy vytváří svoje „lokální“ katalogy, které 

se vyznačují svou unikátností. Často nejsou také propojeny s dalšími katalogy a 

umožňují vyhledávání dokumentů pouze v rámci fondu konkrétní knihovny. Tento 

problém je viditelný zvláště v Ústřední knihovně Evropské komise. [Blakemore, 

2009] 

• Na úrovni jednotlivých institucí se vytváří souborné katalogy (např. ECLAS - 

souborný katalog Evropské komise a sítě RéseauBiB), ale Evropská unie jako celek 

sbírky a fondy jednotlivých knihoven a dalších informačních středisek nenabízí. 

 

Teze 6: Průzkum provedený v rámci disertační práce a studium dostupných materiálů 

potvrdilo, že hlavní témata k řešení jsou společná nebo velmi podobná pro všechny 

knihovny institucí EU. 

• Průzkum knihoven se týkal jejich financování, dílčích knihoven a vytváření 

souborného katalogu, akvizice a zpracování dokumentů, povinného výtisku, 

zpracování elektronických dokumentů a šedé literatury a spolupráce s dalšími 

knihovnami evropských institucí. 

• Pro průzkum knihoven byly stanoveny tři hypotézy. 1) Knihovny pravděpodobně 

nezískávají žádné materiály na základě povinného výtisku. 2) Zpracování a trvalé 

uchování elektronických dokumentů a šedé literatury je velmi problematické a není 

komplexně řešeno. 3) Spolupráce s ostatními knihovnami institucí EU není příliš 

viditelná. 
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• První dvě stanovené hypotézy se potvrdily a u třetí to nebylo tak průkazné (viz 

vysvětlení dále). Povinný výtisk v rámci institucí Evropské unie není stanoven a 

jeho zavedení by knihovnám v mnoha ohledech usnadnilo práci. Získávání a 

uchovávání elektronických dokumentů a šedé literatury je velmi problematické a již 

se zavádí opatření, která by měla vést k zjednodušení práce v této oblasti. Přímou 

spolupráci knihovny ve svých odpovědích neuvádí, ale zmiňují se o spolupráci 

prostřednictvím skupiny Eurolib. 

• V disertační práci jsou navrženy programové cíle pro knihovny institucí EU 

(základy informační a knihovnické politiky EU), které mohou jednotlivým 

knihovnám usnadnit práci. 

 

Teze 7: Programové cíle zahrnují základní principy, které jednotlivým knihovnám usnadní 

práci a zároveň podpoří vzájemnou spolupráci a také spolupráci s dalšími institucemi 

mimo Evropskou unii. V rámci jednotlivých programových cílů je podrobně rozebrána 

současná situace a návrh řešení. 

• Povinný výtisk: V současné době nejsou vytvořena formální pravidla pro získávání a 

ukládání dokumentů. Povinný výtisk ani žádná jiná oficiální forma dodávání 

dokumentů v rámci institucí EU neexistuje, knihovny spolupracují pouze s Úřadem 

pro publikace EU. [Fryščáková, 2014] Optimální situace bude, pokud budou knihovny 

dostávat povinný výtisk od mateřské instituce a případně i dalších institucí podle 

potřeby. Doporučené významné zdroje dokumentů pro knihovny jsou již zmiňovaný 

Úřad pro publikace EU, Rejstříky dokumentů institucí EU a Portál veřejně přístupných 

dat EU. 

• Způsoby a možnosti pro trvalé uchování elektronických dokumentů a šedé 

literatury : Nárůst těchto druhů dokumentů je vysoký a politika ukládání dokumentů v 

institucích EU není dostatečně propracovaná a nepokrývá vše. Na úrovni EU se již na 

řešení tohoto problému pracuje (existuje Pracovní skupina pro šedou literaturu EU). 

[Cedefop, 2012] Zavedení povinného výtisku může celou situaci výrazně usnadnit. 

Jedna z možností je také vytvoření webového archivu, který může zabránit nestálosti 

elektronických zdrojů a usnadní zpracování narůstajícího množství elektronických 

zdrojů v prostředí internetu. 

• Digitalizace fondů knihoven: V rámci jednotlivých institucí Evropské unie a jejich 

knihoven existuje v této oblasti mnoho iniciativ, ale tato činnost je roztříštěná a 
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knihovny nemají vytvořenou komplexní politiku pro digitalizaci a trvalé uchování 

dokumentů. Pro účinnou a úspěšnou digitalizaci je třeba koordinovat úsilí a zavést 

jasnou a úplnou politiku v oblasti digitalizace, používat společné normy a v neposlední 

řadě vyřešit otázky týkající se autorského práva a otázek s tím souvisejících.  

• Podpora ve všech oficiálních jazycích EU: Velké množství oficiálních jazyků 

knihovnám komplikuje situaci v oblasti poskytování služeb a doplňování fondů. 

Knihovny se snaží odstraňovat jazykové bariéry pomocí studentů a stážistů z 

příslušných zemí, což je poměrně funkční. [Fryščáková, 2014]  K odstranění bariér v 

knihovnách pomůže také užší spolupráce mezi knihovnami v oblasti sdílení lidí a 

znalostí. 

• Společný elektronický prostor pro knihovny : Společný přístup k webovým 

stránkám knihoven a dalších informačních institucí je dostupný pouze na stránkách 

seskupení Eurolib, což není způsob použitelný pro rychlou orientaci. Vytvoření 

společného elektronického prostoru pro všechny knihovny a další informační instituce 

EU pomůže k řešení roztříštěného přístupu ke katalogům knihoven, ke sbírkám 

knihoven a k dalším důležitým zdrojů EU a přinese širší možnosti přístupu ke zdrojům 

a dokumentům v oblasti evropské integrace. Na úrovni jednotlivých institucí EU lze 

vytvořit repozitář pro ukládání, uchovávání a sdílení dokumentů v elektronické 

podobě. Na úrovni EU lze vytvořit portál (nebo elektronickou knihovnu), která 

umožní prohledávat katalogy knihoven a další zdroje z jednoho místa. 

• Jednotný knihovnický systém: Některé knihovny již spolupracují a sdílejí stejný 

knihovní systém (společná licence čtyř knihoven na systém Aleph), jiné mají 

samostatnou licenci. [Blanco Delicado, 2014] Společný knihovní systém podpoří 

spolupráci mezi knihovnami. Vzhledem k tomu, že systém Aleph je v tomto směru již 

v knihovnách institucí EU zaveden, tak v případě přípravy jednotného knihovního 

systému bude nejjednodušší s tímto systémem spolupracovat i nadále. 

• Katalogizace a povinné formáty: V oblasti katalogizace je situace celkem stabilní. 

Knihovny používají zažité a uznávané standardy. Tyto standardy se ovšem musí 

dodržovat důsledně ve všech knihovnách a jejich pobočkách, což se vždy neděje. 

[Blakemore, 2009] Pro indexaci svých fondů používají knihovny různá klasifikační 

schémata, která odpovídají jejich odbornému zaměření. Nejvíce využívaný je tezaurus 

Evropské unie EuroVoc, který lze doporučit do budoucna jako společný tezaurus (je 

již součástí diskuze na úrovni EU [Laaboudi-Spoiden, 2013]). V oblasti formátů dat 
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nelze předložit návrh řešení, protože informace zde nejsou úplné. Z analýzy 

dostupných materiálů je zřejmé, že v této oblasti existují v knihovnách značné rezervy 

a je třeba na tom nadále pracovat.  

 



 13 

POUŽITÉ ZDROJE 

 
BLAKEMORE, Michael, John HALL a Frank WILSON. External Evaluation of the Central 
Library of the European Commission: final report. Birmingham: ECOTEC, 2009. 220 s. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/libraries/whoarewe/eac03_2014_annex_6_2.pdf 
 
BLANCO DELICADO, José. European Economic and Social Committee Library [online]. E-mail 
- příjemce Soňa Fryščáková. 12.8.2014 [přečteno 14.8.2014]. Napsáno anglicky.  
 
CDJ - Court of Justice of the European Union. EUROLIB. Eurolib [online]. 2014 [cit. 2014-10-
17]. Dostupné z: http://www.Eurolibnet.eu/3/72/&for=show&tid=7908 
 
CEDEFOP. EU grey literature: long-term preservation, access, and discovery [online]. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012 [cit. 2014-10-17]. ISBN 978-928-
9611-329. Dostupné z: http://bookshop.europa.eu/en/eu-grey-literature-pbTIBA12002/  
 
Central Library. EUROPEAN COMMISSION. Europa [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/libraries/index_en.htm  
 
Council Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 amending Regulation 
(EEC, Euratom) No 354/83 concerning the opening to the public of the historical archives of the 
European Economic Community and the European Atomic Energy Community. In: Official 
Journal of the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
September 2003, L 243/1. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=EN  
 
ECA - European Court of Auditors. EUROLIB. Eurolib [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. 
Dostupné z: http://www.Eurolibnet.eu/3/72/&for=show&tid=7914 
 
European Parliamentary Research Service. EUROLIB. Eurolib [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. 
Dostupné z: http://www.Eurolibnet.eu/3/72/&for=show&tid=7917  
 
European Union Information Policies. In: International Encyklopedia of Information and Library 
Science. Second edition. London: Routledge, 2003, p. 187-189. ISBN 0-203-40984-1 (Adobe 
eReader Format).  
 
HANUŠOVÁ, Soňa. Místo a funkce Ústřední knihovny Evropské komise v rámci informační 
politiky Evropské unie. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a 
knihovnictví, 2006. 109 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jitka Hradilová.  
 
FRYŠČÁKOVÁ, Soňa. Knihovny institucí Evropské unie: současnost a možnosti dalšího rozvoje. 
ProInflow [online]. 2014, roč. 6, č. 2 [cit. 2015-03-20]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: 
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1026  
 
GENERAL SECRETARIAT OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Central 
Library [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://councillibrary.wordpress.com/  
 
Introducing the Central Library of the General Secretariat of the Council of the European Union 
and of the European Council. In: LLRX: law and technology resources for legal proffesionals 
[online]. 1996-2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: 
http://www.llrx.com/features/europeanunioncentrallibrary.htm  
 
Knihovna. SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE. Soudní dvůr Evropské unie [online]. 2014 [cit. 
2014-10-17]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7058/bibliotheque  



 14 

 
LAABOUDI - SPOIDEN, Christine. PUBLICATIONS OFFICE OF THE EU. EuroVoc and 
thesauri from EU institutions and agencies Interoperability and perspectives for collaborative 
thesaurus management [on-line]. 2013 [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: https://at-
web1.comp.glam.ac.uk/pages/research/hypermedia/nkos/nkos2013/content/NKOS2013_christine.
pdf  
 
Library. EUROPEAN COURT OF AUDITORS. European Court of Auditors: Guardians of the 
EU's finances [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: 
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/LibraryArchives.aspx  
 
Library. EUROPEAN UNION. European Economic and Social Committee: a bridge between 
Europe and organised civil society [online]. 2014 [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documents-library  
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu 
veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. In: Úřední věstník Evropských 
společenství. Lucemburk: Úřad pro oficiální publikace Evropských společenství, květen 2001, L 
145/43. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=CS  
 
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů: eEurope 2005: Informační společnost pro všechny [on-line]. Brusel: Komise Evropských 
společenství, 2002. 23 s. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 
http://www.esfcr.cz/files/clanky/1279/plan_2005.pdf  
 
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů: „i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“  [on-line]. 
Brusel: Komise Evropských společenství, 2005. 14 s. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:CS:DOC  
 
Sdělení Komise: Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 
[on-line]. Brusel: Evropská komise, 2010, 35 s. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:CS:PDF  
 
Think Tank Review. In: GENERAL SECRETARIAT OF THE COUNCIL CENTRAL LIBRARY. 
Think Tank Review [online]. Issue 14, June 2014, s. 1 [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: 
https://councillibrary.files.wordpress.com/2014/06/ttr-2014-14.pdf 

 



 15 

PŘÍLOHA: Kontext vypracování diserta ční práce 
 
 
Vzdělání 
 

• absolventka magisterského studijního programu Informační studia a knihovnictví 
na ÚISK FF UK (ukončení studia 1/2007, informační specializace) 

• absolventka studijního programu Informační management na Vyšší odborné škole 
informačních služeb (ukončeno 2003 absolutoriem se získáním titulu DiS) 

 
Zahraniční pobyty 
 

• studijní pobyt v rámci programu Erasmus na Högskolan i Borås, Švédsko (01/2009 
– 07/2009) 

 
Další odborné aktivity 
 

• pedagogická činnost a přednášková činnost: 
- na ÚISK FF UK: přednáškové vstupy při výuce předmětu Informační 

politika Doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka a v předmětu Speciální informační 
fondy a služby u Mgr. Věry Pilecké. 

- v Ústřední knihovně ČVUT: předmět Vyhledávání v databázích a práce s 
informacemi pro studenty bakalářského studia Masarykova ústavu vyšších 
studií (od 2010) 

- přednáška Rešeršní služby v Ústřední knihovně ČVUT, seminář 
Elektronicky, online, na dosah: Moderní rešeršní služby (04/2013, Praha) 

• spolupráce na organizaci mezinárodního sympozia BOBCATSSS 2007 
• spolupráce na organizaci semináře pro americké studenty knihovnictví a informační 

vědy Summer seminar 2007 a 2008. 
• spolupráce na společném semináři s doktorandy z Masarykovy univerzity (listopad 

a prosinec 2007. 
• pomoc při pořádání semináře Ústřední knihovny ČVUT Kde hledat odborné 

informace aneb v Google není vše (04/2012, Praha) 
• pracovní specializace: práce s Informačním systémem výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací (ISVaVaI) 
• tvorba datového obsahu webového portálu Věda.cz (http://www.veda.cz) 
• účast na konferencích: 

- každoročně konference Inforum, Bibliotheca Academica; 
- konference IKI 2008: Informace – konkurenceschopnost – inovace (2008) 
- Seminář o svobodném přístupu k informacím v knihovnách (2008) 
- seminář „Jak napsat úspěšný projekt“ (2008) 
- konference KRE 11 a 12: Knowledge, Research, Education 
- seminář Web of Science a EBSCO Informační den (2012) 
- Sympozium Sychrov 2012: Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 
- semináře Jak efektivně přednášet v době e-learningu (2012) 
- seminář How to Write a World Class Paper? (2012) 
- seminář k hodnocení vědy a výzkumu (2013) 

 
 



 16 

Publikační činnost 
 
HANUŠOVÁ, Soňa. Místo a funkce Ústřední knihovny Evropské komise v rámci 
informační politiky Evropské unie. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 2015-03-14]. 
urn:nbn:cz:ik-12653. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12653 
 
HANUŠOVÁ, Soňa. Ústřední knihovna Evropské komise: od vzniku až po současnost. 
Čtenář. 2008, roč. 60, č. 1. ISSN 0011-2321. 
 
HANUŠOVÁ, Soňa. CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and 
Humanities. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 2015-03-12]. urn:nbn:cz:ik-12714. 
ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12714 
 
HANUŠOVÁ, Soňa. SCImago Journal & Country Rank. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 
6 [cit. 2015-03-20]. urn:nbn:cz:ik-12859. ISSN 1212-5075. Dostupné z: 
http://ikaros.cz/node/12859 
 
HANUŠOVÁ, Soňa. Bibliotheca Academica – cíle a perspektivy vysokoškolských 
knihoven 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 2015-03-12]. urn:nbn:cz:ik-
12973. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12973 
 
HANUŠOVÁ, Soňa. Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě 
Evropské unie 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 2015-03-15]. urn:nbn:cz:ik-
13051. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13051 
 
HANUŠOVÁ, Soňa. Švédské knihovny na vlastní oči. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 
[cit. 2015-03-13]. urn:nbn:cz:ik-13301. ISSN 1212-5075. Dostupné z: 
http://ikaros.cz/node/13301 
 
FRYŠČÁKOVÁ, Soňa, Lenka NĚMEČKOVÁ, Věra PILECKÁ a Šimon NEŠVERA. Jak 
zvýšit hodnocení publikací?: podpora VaV ze strany Ústřední knihovny ČVUT. Pražská 
technika. 2012, roč. 14, č. 3, 22 - 23. ISSN 1213-5348. Dostupné také z: 
http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt/pt2012 
 
FRYŠČÁKOVÁ, Soňa. Knihovny institucí Evropské unie: současnost a možnosti dalšího 
rozvoje. ProInflow [online]. 2014, roč. 6, č. 2 [cit. 2015-03-20]. ISSN 1804–2406. 
Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1026 
 
 
Práce na projektech 
 

• MI20042007 Informační systém výzkumu a vývoje - rozvoj (2004-2007, 
URV/MI) - spolutvůrce na výsledku Aplikace VKLAP pro vkládání dat do 
informačního systému VaV 

• YA512006005 - Vícenásobný elektronický podpis (2006-2007, MI0/YA) - 
spolutvůrce na výsledku Multisignature - uživatelská příručka 

• 1N04063 - Internetová databáze expertů na portálu veda.cz (2004-2008, 
MSM/1N) - spolutvůrce na výsledku Database of Experts - Researchers, Scientists 
and Professors 


