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Úvod

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) spolu s Knihovnou Fakulty 
managementu v Jindřichově Hradci (Knihovna FM) tvoří základ knihovní sítě školy. Ve 
většině činností spolu úzce spolupracují. Výroční zpráva proto kromě souhrnného přehledu 
o činnosti CIKS obsahuje také vybrané informace o aktivitách Knihovny FM. Činnost 
knihoven je podrobně popsána v jednotlivých kapitolách a dokumentována v přílohové části 
zprávy. V úvodu jsou pouze výběrově zmíněny některé aktivity přesahující rámec běžné 
hlavní činnosti knihoven VŠE. 

Díky trvalému zájmu uživatelů zajišťovali pracovníci CIKS a Knihovny FM 
i v uplynulém roce řadu akcí v oblasti informační výchovy. Velký zájem projevovali studenti 
zejména o řešení konkrétních problémů souvisejících se studiem a s vypracováním 
závěrečných prací. Na základě aktuálních potřeb studentů a pracovníků VŠE byly 
zajišťovány individuální i hromadné prezentace o elektronických zdrojích dostupných na 
VŠE. Uživatelé byli seznamováni s technikami samostatného profilování informační potřeby, 
formulací vlastního informačního požadavku spolu s vytipováním příhodných klíčových slov, 
rešeršními strategiemi a informačními zdroji. Byly předvedeny také možnosti referenčního 
manažeru Zotero.  

Důležitou složkou prevence neúmyslného plagiátorství byly přednášky zaměřené na 
citační etiku a citační normu ČSN ISO 690:2011, které v průběhu semestru studenti aktivně 
využívali. K dispozici měli také související WWW stránky http://ciks.vse.cz/citace/ 
zaměřené na podporu správné citační praxe s návody, příklady a s odpověďmi na často 
kladené otázky. Stále více využívaná byla možnost zaslat specializovaným oborovým 
knihovníkům dotaz na citaci konkrétního dokumentu či na správné citování ve specifických 
situacích.  

Knihovní systém Aleph 500 byl během prázdnin převeden na vyšší verzi 22, což umožnilo 
využití několika nových funkcí. V průběhu roku byly také provedeny aktualizace nastavení 
a šablon pro vkládání publikační činnosti pracovníků VŠE.  

Digitální knihovna VŠE (http://kramerius.vse.cz), obsahující zejména mnohdy 
zapomenuté tituly ekonomické literatury publikované před rokem 1948, byla v rámci řešení 
projektu programu VISK 7 doplněna o další digitalizovaná díla mající vztah k historickému 
vývoji českého ekonomického myšlení. Celkem je v ní v současné době zpřístupněno 
646 stěžejních děl ekonomů předchozích generací. Další díla jsou dostupná na stránkách 
virtuální knihovny Bibliotheca Economica (http://www.bibliothecaeconomica.cz), která je 
výsledkem spolupráce Národohospodářské fakulty a CIKS.  

Personální situace CIKS byla v roce 2014 poměrně stabilní a hlavní činnost i rozvojové 
a odborné aktivity probíhaly bez větších problémů. Poděkování si proto zaslouží všichni 
pracovníci, kteří se na nich v uplynulém roce podíleli. 
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1 Fondy

Knihovní a informační fondy VŠE jsou tematicky profilovány v souladu s akreditovanými 
studijními programy a vědecko-výzkumnými záměry fakult a ostatních součástí školy. Jsou 
budovány podle informačních potřeb uživatelů z řad vyučujících, zaměstnanců a studentů 
VŠE a s přihlédnutím k funkci CIKS jako veřejné knihovny, specializované na ekonomické 
vědy a související obory. 

Fondy VŠE zahrnují zhruba 433 tisíc svazků neperiodických publikací i vázaných 
periodik, z toho 200 709 knihovních jednotek je v současné době zpracováno v elektronickém 
knihovním systému Aleph (příloha A.1.1).  

Část fondů CIKS je přístupná ve volném výběru ve studovnách (příloha A.1.3), většina 
je však umístěna ve skladech CIKS na Žižkově, Jižním Městě a Točné. Převážná část fondů 
Knihovny FM v Jindřichově Hradci je naopak dostupná ve volném výběru ve studovnách. 
Knihovní fondy pořízené z prostředků fakult a dalších útvarů VŠE jsou umístěny na 
jednotlivých pracovištích (příloha A.1.4). Jejich dostupnost je pro uživatele omezená a závisí 
na výpůjčním režimu daného pracoviště (omezení se netýká meziknihovní výpůjční služby). 
Výjimkou je Chris Tame Library, publikace z tohoto fondu se objednávají standardně 
prostřednictvím webového rozhraní knihovního systému a půjčují ve výpůjčním protokolu 
knihovny Žižkov. 

1.1 Budování fondu 

Cílem budování fondu je zajišťování a zpřístupňování informačních zdrojů pro studenty, 
pedagogické pracovníky, zaměstnance i odbornou veřejnost. Informační zdroje získávané 
nákupem, výměnou nebo darem jsou posuzovány již na vstupu při akvizici neperiodických 
a periodických dokumentů. Přihlíží se k informační gesci CIKS, zaměření studijních 
programů a k současnému stavu fondu. 

1.2 Doplňování informačních zdrojů 

1.2.1 Zajišťování informačních zdrojů 

Při získávání potřebné studijní literatury jsme stejně jako v předchozích letech vycházeli 
z potřeb akreditovaných studijních programů a z doporučení vyučujících i studentů.  

V roce 2014 byly z rozpočtu CIKS hrazeny pouze publikace a periodika pro knihovny 
Žižkov a Jižní Město. Skripta vydávaná Nakladatelstvím Oeconomica byla poskytnuta do 
fondu na základě interní dohody zdarma, multiplikáty v případě potřeby pak dokoupeny 
z rozpočtu CIKS. 

Knihy a periodika umístěné na jednotlivých pracovištích VŠE byly nakupovány 
především z grantových prostředků, v podstatně menší míře z rozpočtů kateder. Nákupy na 
pracoviště jsou vždy realizovány na základě konkrétních požadavků grantových řešitelů 
a vyučujících. 

Podrobnější informace o finančních prostředcích vynaložených na akvizici knih a periodik 
jsou k dispozici v příloze A.3. 

Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci má samostatnou akvizici a fond 
je průběžně doplňován v souladu s profilem fakulty. 
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1.2.2 Akvizice neperiodických publikací 

Nákup 

Nákup publikací z rozpočtu CIKS i z grantových prostředků a prostředků jednotlivých 
pracovišť probíhal relativně rovnoměrně během celého roku. Nákupy z rozpočtu CIKS byly 
ve srovnání s loňským rokem mírně navýšené. 

Způsob podávání žádanek a vyřizování faktur se nezměnil. Objednávky na nákup knih 
jsme vystavovali v knihovním systému Aleph i v účetním systému školy (IFIS). 

Při nákupech českých publikací jsme ve většině případů využívali e-shopů. Při nákupech 
zahraničních publikací jsme objednávali především u stávajících dodavatelů. Doplňkově 
jsme využívali i zahraniční e-shopy. 

Koncem roku jsme prodloužili licenční oprávnění k užití několika českých autorských děl 
v elektronické formě. Zároveň jsme začali jednat o instalaci výpujček elektronických knih 
(Levná knihovna).  

Vzhledem k rovnoměrným nákupům během celého roku byly všechny knihy zpracovány 
v roce jejich nákupu. 

Celkově byly v roce 2014 zakoupeny publikace za 2 681 683 Kč. Podrobnější členění 
finančních prostředků je uvedeno v příloze A.3.1. 

Dary 

V roce 2014 jsme nejen na základě smluv získali dary od okruhu pravidelných dárců: 
OECD, ILO, EU, OSN, CERGE-EI. Velkou část darovaných dokumentů jsme dostali od 
studentů či absolventů naší školy, od učitelů z VŠE i z ostatních vysokých škol. Mezi další 
významné dárce patří např. Management Press, Al-Salmanová, SABRA, 
Národohospodářský ústav J. Hlávky a Institut Václava Klause. Mimořádným dárcem bylo 
nakladatelství Linde, které věnovalo uživatelům knihovny větší množství knih určených 
k rozebrání. 

V roce 2014 přibylo do fondu knihovny 581 publikací, jejichž hodnota byla vyčíslena na 
576 490 Kč. 

Seznam dárců včetně finančního vyjádření hodnoty daru je uveden v příloze I. 

1.2.3 Akvizice periodik 

Objednávky periodik v tištěné i elektronické podobě jsou zajišťovány centrálně oddělením 
časopisů CIKS nejen pro studovny a knihovny, ale i pro katedry a další pracoviště VŠE. 
Výjimkou je Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, která má samostatný rozpočet 
a vlastní akvizici. 

Veškeré údaje o periodikách na VŠE (včetně elektronických na CD) a jejich dostupnosti 
je možné zjistit v Souborném katalogu VŠE (http://library.vse.cz) . Do katalogu jsou 
průběžně doplňovány i údaje o titulech získaných v průběhu roku darem nebo výměnou. 

U řady tištěných periodik jsou k dispozici i elektronické verze a online přístupy do 
archivů. V roce 2014 bylo v rámci Virtuální ekonomické knihovny Econlib 
(http://www.econlib.cz)  zpřístupněno 103 elektronických titulů (25 českých 
a 78 zahraničních). 

Ve studovnách na Žižkově a na Jižním Městě bylo ve volném výběru k dispozici 261 titulů 
časopisů a 7 titulů deníků, další periodika jsou uložena na katedrách a dalších pracovištích 
VŠE. Celkově bylo v roce 2014 evidováno 330 titulů, z toho 160 českých a 170 zahraničních. 
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Kromě těchto časopisů je zpřístupněno 6 titulů v elektronické podobě s dostupností 
omezenou pouze pro konkrétní osobu nebo pracoviště. 

Dlouhodobě jsou v depozitech CIKS uchovávány pouze vybrané tituly. 

Nákup 

Nákup periodik pro pracoviště VŠE umístěná v Praze je zajišťován centrálně, zpravidla 
formou předplatného vždy na následující rok a je hrazen z prostředků přidělených z rozpočtu 
školy, z grantů a z dalších zdrojů (např. doplňkové činnosti). Celkově bylo v roce 2014 
vydáno za nákup periodik 2 210 354 Kč, podrobnější členění vynaložených finančních 
prostředků je uvedeno v příloze A.3.2.  

Největší objem titulů dodávají na základě výsledků veřejné obchodní soutěže tři 
společnosti: Dovoz tisku Praha – Suweco CZ, s. r. o., EBSCO Information Services, s. r. o., 
a CZ Press, spol. s r. o. Ostatní tituly CIKS objednává přímo u vydavatelů nebo jiných 
distributorů. 

Dary 

V roce 2014 pokračoval trend snižování hodnoty periodik darovaných knihovně. Celková 
hodnota darovaných periodik, včetně titulů určených pro rozdání studentům, byla vyčíslena 
na 551 163 Kč.  

Podrobnější informace o darech jsou uvedeny v příloze I. 

1.2.4 Akvizice elektronických informačních zdrojů 

Během roku 2014 bylo v CIKS VŠE evidováno celkem 32 elektronických informačních 
zdrojů (EIZ), z toho 4 byly určeny pouze pro uživatele z kateder a útvarů a byly financovány 
mimo rozpočet CIKS.  

Z elektronických informačních zdrojů, zpřístupněných bez rozdílu celé akademické obci 
VŠE a ostatním oprávněným uživatelům, byla většina dostupná v online režimu s možností 
dálkového přístupu pomocí EZproxy serveru, 3 zdroje byly dostupné pouze v lokální 
počítačové síti VŠE. Jejich přehled včetně stručné charakteristiky je uveden v příloze C.2. 

Celkové náklady VŠE na zpřístupnění EIZ v roce 2014 činily 4 028 994,25 Kč. Zdroje, 
dostupné celé akademické obci VŠE a ostatním oprávněným uživatelům, byly hrazeny 
z rozpočtu CIKS (2 393 237,01 Kč), jiných zdrojů VŠE (958 659,24 Kč) a finančních 
prostředků Fakulty mezinárodních vztahů (32 340,00 Kč). Nákup čtyř zdrojů pro katedry 
a útvary byl hrazen z finančních prostředků fakult a útvarů v celkové výši 523 758,00 Kč 
a z jiných zdrojů VŠE (121 000,00 Kč). 

V celkové částce roku 2014 je započítána povinná finanční spoluúčast VŠE 944 093,51 Kč 
na nákladech na zpřístupnění obsáhlých databází EconLit with Full Text, Passport GMID, 
ProQuest Central, EBSCO, Web of Knowledge, ACM Digital Library a Scopus. Tyto 
elektronické zdroje jsou oprávněným uživatelům dostupné v rámci konsorcií díky finanční 
podpoře programu MŠMT Informace – základ výzkumu (LR), na kterém se VŠE podílí jako 
řešitel projektu pro 24 členů a účastník dalších tří projektů (viz kapitola 4.1). 
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1.3 Zpracování informačních zdrojů 

1.3.1 Jmenné a věcné zpracování 

V roce 2014 byly zpracovány katalogizační záznamy pro 5 680 titulů, což včetně 
multiplikátů představuje 8 171 knihovních jednotek. Jednalo se jak o nově získané knihovní 
jednotky (ať již přímo do fondu CIKS nebo určené jednotlivým katedrám a pracovištím), 
tak o rekatalogizaci starého fondu knihovny (z centrálního skladu knihovny a staršího fondu 
uloženého na katedrách).  

Další částí pokračovalo zpracování fondu Chris Tame Library. Pokračovalo se i ve 
zpracování fondu bývalého Ústředního ústavu národohospodářského výzkumu, umístěného 
ve druhém skladu Studijní knihovny Jižní Město. Publikace, které nebyly navrženy 
k vyřazení, procházely novým označením signaturami a katalogizací. Bohužel se tentokrát 
z provozních důvodů nepodařilo během léta pokračovat se zpracováním nezaevidovaných 
jednotek časopisů na Točné. 

Způsob jmenného zpracování se v roce 2014 nijak výrazně nezměnil. I nadále průběžně 
probíhala u pokračujících zdrojů (periodické sborníky a ročenky) změna monografických 
záznamů na záznamy seriálové, čímž se zjednodušuje zpracování nových čísel a zkrátí se tím 
i jejich cesta k uživateli. V průběhu celého roku také probíhala redakce starších záznamů, 
odstraňování duplicit a doplňování selekčních údajů. 

Věcný popis dokumentu byl i v roce 2014 prováděn podrobnou analýzou dokumentu 
s využitím rejstříku národních autorit včetně anglických ekvivalentů a podrobnějšího 
využívání chronologických autorit. Věcný popis je aktualizován souběžně s vývojem projektu 
Národní knihovny ČR Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit. Současně 
je u vybraných titulů k záznamu připojována naskenovaná obálka a obsah dokumentu, při 
výběru dokumentů ke skenování se postupuje podle pravidel výběru NK ČR. Pro skenování 
obálek a obsahů se pokračuje v projektu ObalkyKnih.cz (http://obalkyknih.cz). 

V roce 2014 pracovnice úseku věcného zpracování vybraly dokumenty ze skladů Žižkov, 
Jižní Město 2 a Točná, vhodné pro digitalizaci v rámci programu MK ČR VISK7 
(Kramerius). 

Úsek jmenného zpracování byl i nadále distributorem zpracovaných dokumentů pro 
jednotlivé katedry a pracoviště VŠE. K tomuto účelu je zde vedena kartotéka předaných 
dokumentů. 

Úsek věcného zpracování byl distributorem zpracovaných dokumentů pro Knihovnu 
Žižkov a pro Studijní knihovnu Jižní Město. 

1.3.2 Projekt Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit 

Do projektu Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit Národní 
knihovny ČR se CIKS aktivně zapojil v prosinci 2004. Každoročního setkání lokálních 
supervizorů jmenných autorit se účastní jedna pracovnice jmenného zpracování. Podrobnější 
informace o projektu shrnuje od roku 2007 portál Národní autority ČR 
(http://autority.nkp.cz). 

CIKS je jednou z knihoven se systémem Aleph, které přispívají online do databáze 
jmenných autorit (AUJ), což je soubor personálních autorit a soubor korporativních autorit 
(názvy institucí a konferencí). Počty záznamů zpracovaných v CIKS a průběh v čase ukazuje 
tabulka 1.1. 

V roce 2014 bylo v nově vytvořených bibliografických záznamech použito 8 160 jmenných 
autoritních záhlaví, z toho 966 vytvořených CIKS a 7 194 vytvořených jinými knihovnami, 
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tj. z použitých autoritních záhlaví bylo necelých 12 % vytvořeno CIKS a více jak 88 % 
jinými knihovnami. Dále bylo do Oddělení jmenných autorit NK odesláno 14 připomínek 
k již existujícím záznamům, z toho 8 návrhů na opravu hlavního záhlaví personálních 
a korporativních autorit a 6 návrhů na jiné doplnění záznamů. 

Věcné zpracování dokumentů probíhalo v rámci projektu Národní knihovny Kooperativní 
tvorba a využívání souboru národních autorit na úrovni věcného zpřístupnění 
základní/střední varianta NK ČR. Rozsah věcného popisu zpracovaných záznamů je širší 
než Národní knihovnou ČR schválený doporučený rozšířený záznam, připravený pro přechod 
na popis podle pravidel RDA v roce 2015. 

 

Národní autority jmenné 2010 2011 2012 2013 2014
Celkový po et vytvo ených záznam 963 982 1219 935 535

personální 932 931 1146 893 493

korporace, konference 41 51 73 42 42

Návrhy na opravy 38 25 12 12 14

Po et záznam získaných z báze JA 13 367 9 873 9 478 10 111 8 160

Tabulka 1.1 Tvorba a využívání národních autorit v CIKS VŠE

1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení 

Původní koncepční záměr vytvoření speciální badatelské sbírky z fondů CIKS VŠE 
a zpřístupnění děl majících vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení do 
roku 1950, který byl formulován v r. 2002 a realizován od r. 2003, se v průběhu let pod 
vlivem vývoje informačních a komunikačních technologií měnil. I nadále jsou vybrané 
publikace organizovány v samostatné papírové sbírce, stěžejním cílem se však stává 
digitalizace a zpřístupňování nejen katalogizačních záznamů o těchto publikacích 
v Souborném katalogu VŠE, ale především plných textů odkazem z katalogu do Digitální 
knihovny VŠE – Kramerius. Právě tato díla jsou základem budování Digitální knihovny 
VŠE. 

1.4.1 Předmět 5IE320 Bibliotheca Economica 

Společný projekt Katedry institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty a CIKS 
byl realizován v letech 2006 až 2013. V roce 2014 už předmět nebyl vyučován z důvodu 
odchodu garanta předmětu.  

Během 15 semestrů předmět absolvovalo 169 studentů, většinou bakalářského studia. 
Pracovnice CIKS je seznamovaly se zásadami obsahové analýzy dokumentu, zpracování 
abstraktu a bibliografické citace, rešeršní strategií i zvláštnostmi práce se staršími texty. 
Studenti přečetli, zpracovali abstrakt a zhodnotili celkem 251 publikací, nejvíce z díla 
význačného českého národohospodáře Albína Bráfa (1851-1912), v souvislosti se 
100. výročím úmrtí. Zpracovali také 69 biografických profilů autorů, včetně výběrových 
bibliografií. Kromě knih studenti četli a hodnotili časopisecké články. Z časopisu Naše doba: 
revue pro vědu, umění a život sociální (1899-1936) přečetli a zpracovali 135 vybraných 
článků, z profilového ekonomického časopisu Obzor národohospodářský: časopis věnovaný 
otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým: orgán Jednoty ku povzbuzení průmyslu 
v Čechách a Vývozního spolku pro Čechy, Moravu a Slezsko (vycházel v letech 1896-1950) 
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celkem 738 článků. Pracovnice CIKS hodnotily všechny práce studentů z hlediska dodržení 
zásad zpracování abstraktu i bibliografické citace dokumentu. 

Výstupy tohoto projektu, tj. práce studentů o knihách, jejich autorech i o časopiseckých 
článcích jsou prezentovány ve virtuální knihovně http://www.bibliothecaeconomica.cz; 
plné texty monografických publikací, o nichž studenti psali, jsou v souladu s autorským 
zákonem dostupné buď přímo na výše uvedených www stránkách, nebo v Digitální knihovně 
VŠE http://kramerius.vse.cz/search/ odkazem ze Souborného katalogu VŠE. 

1.4.2 Projekt CIKS 

Projekt digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení v rámci programu 
Ministerstva kultury ČR VISK 7 – Národní program digitálního zpřístupňování dokumentů 
ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius pokračoval šestou etapou. Cílem tohoto 
projektu je záchrana ohrožených dokumentů ze speciální sbírky Zlatý fond českého 
ekonomického myšlení a jejich zpřístupnění prostřednictvím systému Kramerius. V roce 
2014 bylo digitalizováno 118 titulů.  

V souladu s pod¬mínkami programu VISK 7 jsou tyto publikace z fondu VŠE postupně 
zpřístupňovány na portálu Národní knihovny ČR http://kramerius-info.nkp.cz/, a také 
lokálně v Digitální knihovně Vysoké školy ekonomické v Praze na 
http://kramerius.vse.cz/search/ - více o projektu v kapitole 4.2. 

1.5 Revize a vyřazování fondů 

Revize volně přístupných knihovních fondů CIKS (neperiodických i periodických 
publikací) proběhly v letních měsících, kdy byly studovny uzavřeny pro veřejnost. Celkem 
bylo zrevidováno 53,5 tisíce svazků ve skladech a ve volném výběru ve studovnách na 
Žižkově a na Jižním Městě.  

Z fondu byly vyřazeny staré ročníky a multiplikáty časopisů a multiplikáty zastaralých 
knih a učebnic z hlavního skladu na Žižkově. Pracovalo se i na dalším odepisování a nabízení 
vyřazených publikací z fondů bývalé Ústřední ekonomické knihovny. Naopak do centrální 
knihovny byly z řady kateder a pracovišť předány stovky již zkatalogizovaných publikací 
(např. z Katedry institucionální ekonomie, Katedry managementu, Katedry světové 
ekonomiky, Katedry životního prostředí, Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku).  

V první polovině roku započaly revizní práce na katedrách a pracovištích Fakulty 
mezinárodních vztahů a na pracovištích rektorátu. Pokračovalo se i v revidování 
a zpracování fondu bývalého Ústředního ústavu národohospodářského výzkumu, 
umístěného ve druhém skladu Studijní knihovny Jižní Město. Nevyřazené publikace prochází 
postupně novým označením signaturami a zpracováním.  

Vlastními silami byly zajištěny opravy knih, ať už šlo o doplňování poškozených 
a ztracených stran, opravu vazeb, balení knih do ochranné fólie nebo nahrazování 
nečitelných či poškozených signatur, hřbetních štítků a čárových kódů.
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2 Informační systémy

2.1 Elektronické informační zdroje 

Uživatelé CIKS VŠE mohli v roce 2014 využít přístup do početné kolekce elektronických 
informačních zdrojů (EIZ). Vyjma elektronického Souborného katalogu VŠE byly dostupné 
také tzv. licencované databáze, které jsou uživatelům k dispozici na webové stránce 
http://www.vse.cz/zdroje. Ke většině těchto licencovaných elektronických zdrojů je 
umožněn přístup jak z místní počítačové sítě VŠE, tak zároveň i mimo prostory VŠE díky 
použití autorizovaného vstupu pomocí proxy serveru. 

Na základě třídění licencovaných EIZ podle jejich obsahové náplně jsou na VŠE 
poskytovány uživatelům následující typy EIZ: plnotextové všeobecné a specializované 
databáze, faktografické databáze, citační rejstříky a bibliografické databáze. V rámci 
plnotextových licencovaných databází mají uživatelé možnost studovat kompletní plné texty 
nejen jednotlivých článků apod., ale i celých ročníků časopisů nebo elektronických knih. 

Novými přírůstky v kolekci EIZ VŠE byly v roce 2014 informační zdroje Codexis, 
Thomson Reuters Eikon with Datastream a Zephyr.  

Lokálně přístupný právní informační systém Codexis zveřejňuje legislativu České 
republiky, legislativu Evropské Unie, judikaturu České republiky, judikaturu Soudního 
dvora Evropské unie, bibliografické záznamy důležitých knih, sborníků apod. z oblasti 
ekonomie a práva, obsahy periodik a anotace článků, výběrově plné texty tematicky 
zařazovaných článků a komentářů z řad odborné veřejnosti, informativní dokumenty, 
rozhodnutí a stanoviska správních orgánů. 

Aplikace Thomson Reuters Eikon with Datastream obsahuje aktuální a rovněž 
i historická data o akciích, dluhopisech, měnách, komoditách a obchodních společnostech. 
Součástí aplikace je také aktuální a historické agenturní zpravodajství. Na základě dat 
v aplikaci lze zkoumat tržní vývoj, provádět technickou a fundamentální analýzu nebo 
oceňovat různé finanční instrumenty. Data je možné exportovat do programů MS Excel, 
Word nebo PowerPoint. 

Databáze Zephyr přináší informace o fúzích a akvizicích, prvních veřejných nabídkách 
akcií a detailní profily obchodních společností. 

Z důvodu nízkého zájmu uživatelů skončilo v únoru 2014 předplatné databáze IMD 
World Competitiveness Online. 

Souhrnně bylo během roku 2014 na VŠE zpřístupněno, resp. evidováno v CIKS 
32 elektronických informačních zdrojů, z toho 5 pouze v lokální počítačové síti VŠE. 
Přehledový seznam EIZ (zpřístupněných bez rozdílu celé akademické obci VŠE, tj. nikoliv 
pouze lokálně např. na určité katedře) s jejich stručnou charakteristikou je k dispozici 
v rámci přílohy C.2, výběr ze statistických dat o využití EIZ uživateli je součástí přílohy 
C.1.5. 

Kromě výše zmíněných EIZ bylo v rozhraní Virtuální ekonomické knihovny Econlib 
(http://www.econlib.cz) zpřístupněno 103 elektronických verzí časopisů (25 titulů 
v češtině, 78 titulů v cizím jazyce), které VŠE předplácí v tištěné podobě. 
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2.1.1 Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům 

Pro uživatele z VŠE je pro vzdálený přístup k dispozici proxy server http://zdroje.vse.cz 
se systémem EZproxy, k němuž se přihlašují s použitím svého uživatelského jména a hesla 
do studijního systému ISIS. Proxy server umožňuje rozlišit uživatele podle jejich členství 
v konkrétních skupinách v rámci ISIS, např. zaměstnance konkrétní fakulty. Je využíván 
pro vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům a k jednotlivým titulům 
elektronických časopisů dostupných pro uživatele z VŠE. Uživatelské rozhraní proxy serveru 
je integrováno do www stránek jako přihlašovací dialog v případě přístupu na stránky 
z počítačů mimo VŠE. V roce 2014 došlo v rámci upgrade proxy serveru k úpravám 
uživatelského rozhraní s cílem zjednodušit přístup k licencovanému obsahu. 

2.2 Webové stránky ve správě CIKS 

Zaměstnanci CIKS zajišťovali v roce 2014 provoz následujících univerzitních webových 
aplikací: 

http://akce.vse.cz – kalendář akcí na VŠE v Praze 
http://ciks.vse.cz – webové stránky knihovny 
http://kramerius.vse.cz – systém Kramerius VŠE 
http://library.vse.cz – Souborný katalog VŠE 
http://search.vse.cz – vyhledávání na VŠE 
http://www.bibliothecaeconomica.cz – virtuální knihovna Bibliotheca Econo-
mica 
http://www.econlib.cz – virtuální ekonomická knihovna 
http://www.vse.cz – hlavní stránky VŠE v Praze 

Pro zpracování statistik webů ve správě CIKS se využívá analytické rozhraní Google 
Analytics. S detailnějšími statistikami webů ve správě CIKS se můžete seznámit v příloze 
C.1. 

2.2.1 Webové stránky knihovny 

Využití hlavních webových stránek CIKS http://ciks.vse.cz se oproti roku 2013 zásadně 
neměnilo. Web v roce 2014 navštívilo 216 434 návštěvníků (meziroční nárůst 3,68 %), 
nejčastěji na základě vyhledávače (60 % návštěv, z toho 92 % Google a 7 % Seznam), 
případně odkazem z dalšího webu (21 %) nebo přímým zadání adresy (18 %). Podíl návštěv 
z mobilních zařízení a tabletů tvoří přes 8 %, tj. přibližně 50 % nárůst oproti roku 2013. 

Statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek potvrzují zájem studentů o podporu správné 
citační praxe, nejnavštěvovanější stránky byly Hlavní stránka webu, Jak správně citovat, 
Na co si dát pozor při citování elektronických internetových zdrojů, Provozní doba a Citace 
legislativních dokumentů. Vzdělávací materiály pro podporu informační gramotnosti 
a citační etiky http://ciks.vse.cz/citace/ zaznamenaly meziroční nárůst návštěvnosti 25 %. 
Studenti využívají informačních materiálů, často kladených otázek a formuláře, pomocí 
kterého mohou položit libovolný dotaz k problematice citování a od specializovaného 
oborového knihovníka získat e-mailem odpověď ke konkrétnímu problému. 
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2.2.2 Validátor VŠE 

Pro kontrolu odevzdaných vysokoškolských kvalifikačních prací a dalších dokumentů 
slouží nástroj na odhalování plagiátů Validátor VŠE http://validator.vse.cz využívající 
služeb projektů theses.cz a odevzdej.cz. V roce 2014 došlo k rozšíření funkcionality nástroje 
o možnost zobrazení souhrnného protokolu a celkového procenta podobnosti textů. 

2.2.3 Kramerius 

V rámci zapojení knihovny VŠE do programu VISK (veřejné informační služby 
knihoven), v Národním programu digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého 
papíru, bylo v roce 2014 do digitální knihovny Kramerius dodáno více než 100 publikací. 
Digitální knihovna Kramerius ve verzi 4 byla koncem roku 2014 přesunuta na nový virtuální 
server, díky čemuž je zajištěn výrazně rychlejší přístup do digitální knihovny pro klienty, 
kteří k obsahu přistupují z externí sítě přes internet. 

Systém Kramerius pro zpřístupnění digitálních dokumentů Zlatého fondu Českého 
ekonomického myšlení je dostupný na adrese http://kramerius.vse.cz a pro zájemce je nyní 
k dispozici více než 500 publikací ve výborné kvalitě. Proces digitalizace splňuje kritéria, 
které definuje Národní knihovna a všechna díla jsou i v centrálním registru digitalizace. 

2.2.4 Bibliotheca Economica 

Kromě systému Kramerius je pro uživatele dostupná i virtuální knihovna na adrese 
http://www.bibliothecaeconomica.cz, která vznikla ve spolupráci Národohospodářské 
fakulty a Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze. Online knihovna 
obsahuje zdigitalizované mnohdy zapomenuté tituly ekonomické literatury, které byly 
publikovány před rokem 1948. Čtenáře provází na stovku virtuálních knihovníků – studentů 
VŠE. Ke každé z více jak 700 publikací od 254 autorů si díky nim může čtenář najít nejen 
standardní abstrakt, ale i rozsáhlejší hodnocení. Jsou zde zveřejněny také biografie 
a bibliografie jednotlivých autorů. Publikacemi je možné listovat online v rámci webového 
prohlížeče. 

2.2.5 Webové stránky VŠE 

Pracovníci CIKS dlouhodobě zajišťují provoz WWW stránek školy, fakult, kateder 
a dalších útvarů VŠE s důrazem na efektivní publikování  informací na všech úrovních školy 
a jednotnou vizuální prezentaci VŠE. 

Oproti předchozím obdobím narůstá počet mobilních zařízení používaných k prohlížení 
webu (12,58 % v roce 2014 oproti 9,31 % v roce 2013). Zdrojem návštěv byly v roce 2014 
z 52 % vyhledávače, 29 % tvoří přímé přístupy a 17 % odkazy. Výrazný nárůst lze pozorovat 
u sociálních sítí – zatímco v roce 2013 byl objem přístupů ze sociálních sítí zanedbatelný, 
v roce 2014 tvoří již přes 2 % zdrojů provozu. Mezi nejnavštěvovanější stránky patří 
informace pro zájemce o studium, stránky věnované organizaci studia (harmonogramy, 
studijní předpisy) a stránky věnované elektronickým informačním zdrojům. 

V roce 2014 byly provedeny úpravy redakčního systému www.vse.cz  s cílem zjednodušit 
rozhraní, eliminovat možné problémy a přepsat části kódu, které využívají funkce plánované 
k vyřazení z dalších verzí software používaného na serveru www.vse.cz. Proběhla kompletní 
revize kódu. 
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Ve spolupráci s Výpočetním centrem byla provedena také revize webových stránek 
běžících na serveru webhosting.vse.cz a upraveny postupy pro správu těchto www stránek. 
Změnou předpisu upravujícího provoz školních www stránek na serveru webhosting.vse.cz 
bylo umožněno zřizování multisite webových stránek. Cílem je v rámci jednoduššího 
redakčního systému zpřístupnit uživatelům takové nástroje, aby mohli snadno vytvářet 
např. samostatné stránky pro realizované projekty nebo osobní stránky ve školní šabloně 
www stránek. Řešení bylo v roce 2014 otestováno se školními šablonami, v roce 2015 
předpokládáme nasazení do běžného provozu. 

Po pilotním testování a nezbytných úpravách byla v roce 2014 zavedena do standardního 
provozu zjednodušená šablona www stránek, která se využívá pro jednodušší weby, např. 
weby školních časopisů, pořádaných konferencí atd. Zjednodušená šablona vychází 
z tištěných propagačních materiálů VŠE a využívá stejně jako standardní šablona redakční 
systém Wordpress s rozšířeními umožňujícími propojení s dalšími systémy na VŠE. Šablona 
umožňuje u školních časopisů exporty do příslušných databází (např. RePEc).  

Systém pro veřejné zakázky (http://zakazky.vse.cz) je ve standardním provozu, 
s dodavatelem byly v roce 2014 řešeny standardní aktualizace systému. 

Do systému pro zveřejňování časopisů byl přidán další časopis vydávaný na Vysoké škole 
ekonomické. Tento systém umožňuje mj. správu exportů ve standardu OAI-PMH, které 
využívá celosvětová databáze RePEc (Research Papers in Economics) zveřejňující výstupy 
vědecké činnosti v ekonomii a příbuzných oborech z celkem 75 zemí světa. Vysoká škola 
ekonomická měla v roce 2014 prostřednictvím tohoto systému zpřístupněno 10 časopisů, 
které vydává. Jejich zpřístupnění v celosvětové databázi RePEc přispívá k lepšímu šíření 
vědeckých výstupů VŠE mezi celosvětovou vědeckou komunitu. V roce 2014 si uživatelé 
jenom prostřednictvím databáze RePEc nechali zobrazit celkem 35 580 abstraktů a stáhli si 
7 018 plných textů z těchto časopisů. 

2.3 Knihovní systém Aleph500 

Do poloviny roku 2014 jsme provozovali knihovní systém ve verzi 21, o prázdninách jsme 
provedli upgrade na verzi 22. V průběhu roku docházelo k instalacím service packů 
s opravami chyb a drobnými vylepšeními funkčnosti systému.  

Upgradem byly v Alephu zpřístupněny některé nové funkce, např. v akvizici přepočítání 
cen po aktualizaci počtu objednaných jednotek, upozornění na neuložené změny 
v objednávce, ve výpůjčním modulu rozšíření počtu logovaných polí v historii transakcí, 
přímý přechod od vypůjčených jednotek ke čtenáři, rozšíření délky pole pro další ID čtenáře, 
do upomínek generování aktuální dlužné částky, v katalogizačním modulu se objevily 
některé nové funkce připravené pro přechod na zpracování podle RDA v roce 2015. Nedošlo 
však k zásadním změnám funkčnosti systému.  

V souvislosti s upgradem bylo nutné přeinstalovat klienta knihovního systému na všech 
počítačích, kde se s Alephem aktivně pracuje, jak v knihovně, tak na katedrách a dalších 
pracovištích (výpůjční služby Alephu, zpracování publikační činnosti).  

V průběhu roku byly také provedeny drobné aktualizace nastavení a šablon pro vkládání 
publikační činnosti pracovníků VŠE.
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3 Služby

3.1 Služby knihovní sítě 

Ve druhé polovině roku 2014 proběhla další aktualizace Směrnice rektora  SR 05/08 
„Knihovní řád“.  V textu byly doplněny odkazy na aktuální paragrafy Občanského zákoníku 
a v části řešící upomínky došlo ke změně, která reflektuje roční zkušenost s novým postupem 
upomínání uživatelů. Místo 5 upomínek jsou rozesílány upomínky pouze 4 a výrazně se 
zkrátila lhůta před předáním podkladů právnímu oddělení, během níž uživateli narůstá 
dlužná částka. V souvislosti s tím byla doplněna a aktualizována příloha – Ceník služeb. 
Změněný text je následující: 

„Při překročení výpůjční lhůty CIKS zasílá uživateli zpravidla čtyři upomínky na  
e-mailovou nebo kontaktní adresu uživatele, z toho 2. a 3. upomínka se odesílá vždy 
i v tištěné podobě. Zaslání upomínek je zpoplatněno – viz Ceník. Trvá-li prodlení uživatele 
déle než 54 provozních dnů Knihovny, jsou podklady o nevrácené výpůjčce předány 
právnímu oddělení, které zašle uživateli doporučeně předžalobní výzvu. Po marném uplynutí 
přiměřené lhůty k dodatečnému vyrovnání závazků uživatele může VŠE chránit svá práva 
u soudu.“ 

CIKS je několik let zapojen do celostátní služby Ptejte se knihovny, ve které je garantem 
dotazů především z oblasti ekonomických věd a obchodu. Zodpovězené dotazy jsou ukládány 
do archivu na stránkách NK ČR. Se svými dotazy a žádostmi se na tuto službu obrací stále 
více tazatelů z řad veřejnosti, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny. Služba je 
přístupná na stránkách http://www.ptejteseknihovny.cz. Od počátku roku 2014 tuto 
agendu nově garantují a zajišťují pracovníci Oddělení oborových informačních 
a knihovnických služeb. 

3.1.1 Služby Knihovny a studoven Žižkov 

Všechny součásti oddělení služeb Knihovny Žižkov jsou vzájemně propojeny a jejich 
činnosti na sebe navazují. Snahou zůstává, aby všichni pracovníci tohoto oddělení byli 
vzájemně zastupitelní a případná nepřítomnost nenarušila činnost úseku a plynulost 
poskytovaných služeb. 

Studovna Žižkov 

Studovna Knihovny Žižkov se organizačně skládá z hlavní (všeobecné) studovny 
a multimediální studovny Mediatéka. Fondy všech součástí čítají (k 31. 12. 2014) 
24 254 knihovních jednotek (22 167 hlavní studovna a 2 087 Mediatéka). Knižní fond je 
doplněn 7 tituly deníků a 261 tituly časopisů v několika jazycích. Fondy studoven jsou 
řazeny podle mezinárodního desetinného třídění (MDT) a speciálních třídníků pro řazení 
publikací OSN, OECD, ILO, Světové banky, materiálů Evropské unie a jazykové literatury 
(slovníky, jazykové učebnice). V Souborném katalogu jsou tyto publikace vedeny jako 
jednotlivé sbírky (s výjimkou jazykové literatury), což zjednodušuje nejen vyhledávání 
v katalogu, ale i následné dohledání ve studovnách. Pro přehlednost a snadnou orientaci 
uživatelů je označení publikací rozlišeno barevně s použitím kombinací MDT a abecedního 
nebo číselného řazení. Ve studovně jsou k dispozici 3 počítače určené k vyhledávání 
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literatury, možnost bezdrátového připojení notebooků k počítačové síti školy, 5 kopírek 
k samoobslužnému kopírování, síťová tiskárna a 1 skener. 

Pracovníci studoven během roku poskytovali informační a referenční služby a pomáhali 
s obsluhou kopírek (13 520 kopií za rok 2014) a skenerů. K prezenčnímu studiu bylo ze 
skladu do studoven vydáno 812 knihovních jednotek a služeb studoven využilo v roce 2014 
celkem 58 160 uživatelů. Návštěvnost studoven byla po celý rok vcelku vyrovnaná. Provozní 
doba studoven, stejná jako v předchozích letech, se jeví jako optimální. V období 
prodlouženého provozu (jeden den v týdnu v období končící výuky a ve zkouškovém období) 
se obsazenost studoven v době od 19.00 do 21.00 hod. pohybovala do 20 %. Rozšíření 
výpůjčních služeb do studovny a široká nabídka krátkodobých výpůjček se velmi osvědčila. 
Je využívána zejména po ukončení provozu výpůjčního protokolu. 

V letních měsících byl obnoven nábytek v části studovny, výpůjčního protokolu a šatny. 
V prostorách výpůjčního protokolu vznikla nová pracovní místa, která jsou velmi využívaná 
po celou provozní dobu knihovny. 

Pro evidenci vstupů do studoven je používán knihovní systém Aleph, který po načtení 
čárového kódu ověřuje platnost registrace uživatelů a eviduje jejich přístup do studoven. 
Každý uživatel knihovny musí být registrován. Tento způsob evidence prostřednictvím 
systému Aleph je používán i v recepci pro výdej klíčků ke skříňkám pro odkládání věcí před 
vstupem do studovny i pro veškeré platby a evidenci jednorázových vstupů do studovny. 

Důležitou součástí poskytovaných služeb jsou absenční výpůjčky uživatelům. V roce 2014 
se uskutečnilo 52 380 výpůjček a prodloužení. K 31. 12. 2014 bylo registrováno celkem 
10 488 uživatelů, z toho 9 868 interních a 620 externích. Přihlášení do Souborného katalogu 
je možné pouze prostřednictvím přihlašovacích údajů do ISISu, a to jak pro interní, tak 
i pro externí uživatele s průkazem D. Pouze u uživatelů s B kartou zůstává původní 
přihlášení – číslo karty + nastavené heslo (Přihlášení – ostatní). Od loňského roku je možné 
vracení knih zapůjčených ve Studijní knihovně na Jižním Městě v knihovně na Žižkově 
a opačně. Knihy jsou zpravidla 1x týdně transportovány zpět do domovských knihoven. 
Knihy čekající na transport je možné v knihovně na Žižkově i vypůjčit. 

V roce 2014 byla na základě zájmu uživatelů rozšířena nabídka dokumentů o beletrii 
v cizích jazycích (angličtina, francouzština, španělština, italština, němčina a ruština). Do 
fondu studovny byly zakoupeny romány současných světových spisovatelů (např. Jo Nesbo, 
Stephen King či John Green). Časopisecký fond doplnily zájmové časopisy o historii, 
motorismu, cestování, hudbě, nebo fotografii (např. Živá historie, Top Gear, Rock and Pop 
a další). 

Výstavky 

Ve studovně jsou uživatelům průběžně představovány nové knihy a periodika zařazovaná 
do fondu studovny. Výběr ze zajímavých přírůstků (s citací a anotací) najdou uživatele také 
na webových stránkách CIKS. Snažíme se zejména upozorňovat na možnosti zapůjčení 
tzv. krátkodobých výpůjček. Na výstavních panelech najdou uživatelé zajímavosti z oblasti 
kultury, vědy a školství, kontakty na další knihovny a zdroje informací, které mohou využít 
ke studiu nebo ke své odborné práci.

Mediatéka 

Mediatéka je multimediální studovna, ve které je umístěna literatura z oblasti financí, 
bankovnictví a účetnictví, publikace Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, 
Evropské banky pro obnovu a rozvoj a České národní banky. Knižní fond je doplněn  
CD-ROMy, videokazetami a DVD. Slouží zejména pro vytváření vlastních textů, pro práci 
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s tištěnými a elektronickými zdroji, pro výuku a školení. Mediatéka je uživateli hojně 
navštěvována. Často je zájem o přístup k počítačům větší, než je její stávající kapacita. 

Informační recepce a Klub knihovny 

Informační recepce poskytuje informace o provozu a službách všech knihoven CIKS 
a všeobecné informace o celé VŠE. Pracovníci recepce zajišťují provoz šatnových skříněk 
(výdej klíčků a údržba), vyřizují jednorázové vstupy do studovny (v knihovním systému 
Aleph), vkládají peníze na multifunkční identifikační karty pro kopírování a tisk (v režimu 
SAFE Q), vystavují průkazy typu B pro externí návštěvníky knihovny. V případě potřeby 
jsou schopni připravit podklady Výpočetnímu centru pro výrobu D karty externího 
uživatele. Zodpovídají za aktualizaci informací na nástěnkách a doplňování informačních 
materiálů pro návštěvníky knihovny. Recepce nabízí doplňkové placené služby - laminování 
a kroužkovou vazbu. 

V Klubu knihovny se konají prezentace informačních zdrojů, odborné přednášky, akce 
pořádané zahraničním oddělením VŠE, semináře, státní závěrečné zkoušky, obhajoby, 
setkání Komise IVIG a setkání Klubu vysokoškolských knihovníků. Recepce koordinuje 
program Klubu a zajišťuje rezervace a dodržování priorit obsazení.  

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 

Součástí služeb je meziknihovní výpůjční služba, poskytovaná v souladu s Knihovním 
zákonem a doporučeními Ústřední knihovnické rady. MVS je využívána všemi typy 
knihoven v České republice. Nejvíce žádostí o zapůjčení literatury nebo vyhotovení kopií 
přichází z knihoven vysokých škol a technických knihoven českých firem. Vzhledem k profilu 
fondu je CIKS garantem oblasti ekonomických věd v ČR. Ne vždy je možné přicházející 
požadavky kladně vyřídit, protože řada publikací je umístěna v katedrových knihovnách 
a pro potřeby MVS nejsou zapůjčeny. Z těchto důvodů muselo být v roce 2014 odmítnuto 
48 žádostí o zapůjčení literatury. 

Knihovna registruje více než 400 institucí, kterým poskytuje meziknihovní výpůjčky. 
V roce 2014 využilo tuto službu 85 z nich, kterým bylo vyřízeno celkem 308 požadavků – 
zapůjčeno 297 dokumentů a vyřízeno 11 požadavků na fotokopie. Nejvíce žádanek bylo 
vyřízeno Slezské univerzitě, knihovně v Karviné, Národní knihovně ČR, Vědecké knihovně 
v Olomouci a trojici ostravských knihoven – Moravskoslezské vědecké knihovně, Univerzitní 
knihovně Ostravské univerzity a Knihovně Vysoké školy báňské. Zvýšil se počet městských 
a místních knihoven, žádajících zapůjčení literatury pro své čtenáře. S knihovnami 
působícími v Praze i řadou vysokoškolských knihoven z celé republiky je MVS často 
vyřizována předem sjednanou osobní návštěvou uživatele - to při objednávce dokumentů, 
které nemohou být zapůjčeny, nebo při velkém objemu fotokopií.  

Knihovna Žižkov si pro své uživatele z řad učitelů a studentů vyžádala od partnerských 
knihoven 73 knih a 37 kopií článků. Nejčastěji objednávky směřují do Vědecké knihovny 
v Olomouci, do knihoven ústavů Akademie věd a jednotlivých knihoven Masarykovy 
univerzity v Brně. Prostřednictvím MVS jsou vyřizovány i žádanky o zapůjčení dokumentů 
z Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. 

3.1.2 Služby Studijní knihovny Jižní Město 

Studijní knihovna Jižní Město (SKJM) se nachází v areálu budov VŠE na Jižním Městě. 
Specializuje se především na poskytování služeb studentům a pedagogům, kteří zde mají 
výuku – tedy zejména na první ročníky, pracovníky katedry matematiky, filosofie, 
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jazykových a informatických kateder - a dále na studenty, kteří jsou ubytováni na kolejích 
v areálu Jižního Města. Na webových stránkách knihovny http://skjm.vse.cz/ jsou 
pravidelně aktualizovány seznamy studijní literatury pro předměty vyučované na Jižním 
Městě (http://skjm.vse.cz/zakladni-literatura/) a soupisy akreditované literatury 
k jazykovým předmětům (http://skjm.vse.cz/jazyky/).  

Noví studenti jsou každoročně seznamování s provozem a službami knihovny v rámci 
úvodních instruktáží pro první ročníky. V uplynulém roce proběhlo v areálu JM celkem 
15 instruktáží pro 3 758 účastníků.  

V roce 2014 navštívilo knihovnu celkem 8 665 uživatelů, a z toho služeb studoven využilo 
celkem 3 380 uživatelů. 

Hlavní studovna 

V hlavní studovně je k dispozici 8 934 publikací a řada odborných periodik, Sbírka zákonů 
České republiky, několik všeobecných encyklopedií a kompletní edice Dějiny států 
z nakladatelství Lidové noviny. Systém řazení je shodný se systémem používaným ve 
studovnách na Žižkově. 

V letních měsících došlo ke změně v možnosti půjčování těchto publikací - v současné 
době je cca 99% všech knih ve studovně k dispozici k vypůjčení na měsíc. Knihy jsou 
viditelně označeny, aby při jejich vracení nedocházelo k záměně s knihami z Knihovny 
Žižkov. Prezenční zůstaly jen jednotlivé výtisky povinné literatury ke kurzům pro první 
ročníky. 

Ve studovně je 43 studijních míst, z toho 10 je s počítači pro práci s elektronickými 
informačními zdroji. Uživatelé zde mají k dispozici 2 stolní skenery a síťovou tiskárnu. Pro 
handicapované studenty je k dispozici speciální počítač se zvětšovací lupou. 

Do studovny mohou vstoupit pouze registrovaní uživatelé, a to po načtení čárového kódu 
platného průkazu do systému Aleph. 

Veškeré výpůjční, informační a referenční služby knihovny zabezpečují pracovnice 
Výpůjčního protokolu u vchodu do hlavní studovny. Jsou zde absenčně půjčovány a vraceny 
knihy skladů SKJM i krátkodobé výpůjčky z volného výběru studoven, probíhá zde 
rezervace krátkodobých výpůjček i vracení výpůjček z lokace Knihovna VŠE – Žižkov. 
V roce 2014 bylo půjčeno celkem 6 889 knihovních jednotek. Zájemcům o služby studoven 
jsou zde vydávány i klíčky od šatnových skříněk.   

Jazyková studovna 

Uživatelům je k dispozici multimediální fond – celkem 2 344 knihovních jednotek - 
doplňovaný ve spolupráci s jazykovými katedrami. Většinou se jedná o CD-ROMy, DVD, 
audiokazety a učební texty. Jsou zde k dispozici 3 TV-video stanice a 20 počítačů. Studovna 
je využívána studenty především pro individuální náslechy a samostatné studium pro 
přípravu na jazykové zkoušky. Během roku zde také probíhá celá řada instruktáží 
a individuálních konzultací pro studenty i vyučující. V roce 2014 bylo uspořádáno celkem 
39 instruktáží pro 814 studentů. 

3.1.3 Služby Knihovny Fakulty managementu 

Knihovna se nachází ve 2. až 4. podlaží nově přistaveného křídla budovy a studentům, 
pedagogům a návštěvníkům z řad veřejnosti je k dispozici příjemné prostředí pro studium, 
společná setkání i další kulturní akce. 
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Centrální výpůjční pult s dvěma služebními počítači a kamerovým systémem je u vstupu 
ve 2. podlaží. Pro uživatele je k dispozici ve volném výběru fond o rozsahu 22 354 svazků 
a 8 počítačů k vyhledávání v knižním katalogu a několik studijních míst. V každém podlaží 
je umístěn multifunkční kopírovací přístroj. 

V dalším podlaží je klasická studovna s prezenční literaturou. Její fond, 9 548 svazků, 
tvoří především základní a doporučená literatura ze všech oborů, encyklopedie, 
vysokoškolské kvalifikační práce za celou dobu existence fakulty, sbírky zákonů apod. 
K dispozici je 50 studijních míst s možností připojení notebooků, z toho 24 studijních míst 
je v prosklených týmových studovnách pro 2 až 8 osob. 

V nejvyšším podlaží se nachází studovna denního tisku a odborných časopisů, příruční 
knihovna jazykových slovníků a encyklopedií, doplněná cizojazyčnou beletrií pro absenční 
výpůjčky. Celkem je tu 67 studijních míst, z toho – týmové studovny se 14 místy a veliká 
místnost s 27 PC a 2 PC určená pouze pro vyhledávání v knihovním katalogu. Navíc je 
v prostorách této studovny tzv. relaxačně diskusní prostor se 6 sedacími pytli. 

Poskytované služby 

Odborné knihovnické a informační služby poskytovala pracoviště půjčovny a studovny. 
Možnost využití studoven po 17. hodině byla rozšířena ve dnech pondělí až čtvrtek do 
20 hodin. Služby studoven zajišťují v odpoledních a večerních hodinách studenti. Knihovna 
dále poskytovala služby studentům kombinovaného studia ve dnech jejich soustředění. 
Provozní doba v těchto termínech byla prodloužena o 1 hodinu, tj. v pátek do 18 hod. 
a v sobotu do 12 hod. Počet registrovaných uživatelů byl (k 31. 12. 2014) 1 289. Během 
roku bylo realizováno 21 501 absenčních výpůjček. Vzhledem k aktualizaci Knihovního řádu 
k 1. 11. 2013 vzrostla agenda spojená se zasíláním upomínek uživatelům (2. a 4. upomínka 
zasílaná poštou), v roce 2014 se však podařilo zajistit 100% úspěšnost při vymáhání dlužných 
výpůjček.  

Zájemcům z řad pedagogů a studentů jsou mailem pravidelně zasílány „Novinky 
literatury“ – seznamy nově nakoupených knih včetně vyobrazení obálky, přebíraného se 
souhlasem nakladatelů z jejich katalogů. 

Během roku 2014 byly zorganizovány ve studovně Fakulty managementu akce vzdělávací 
i kulturně-společenské. Pro nové uživatele i pro účastníky Letní školy managementu – 
zahraniční studenty z Kazachstánu – byly uspořádány prohlídky knihovny a studovny 
s instruktáží, během nichž se mohli zájemci o služby knihovny seznámit s orientací 
v knihovně, s výpůjčním protokolem, s možností rezervování knih, vyhledáváním v katalogu 
i umístěním knih. Byla představena široká nabídka možnosti studia odborných časopisů, 
denního tisku, sbírek zákonů a jejich komentářů i cizojazyčné literatury.  

Knihovna FM VŠE se připojila k celorepublikovým akcím SKIP. V rámci akce „Březen 
měsíc čtenářů“ v Týdnu čtení zorganizovala setkání pedagogů a studentů fakulty s názvem 
„Čtení sluší každému“, kdy si účastníci předávali své čtenářské tipy doplněné o četbu ukázek 
z vybrané beletrie. 

V rámci podzimní akce Týden knihoven byl uživatelům představen nový prostor 
v knihovně, tzv. „knihovní obývák“, kde mohou relaxovat či hrát stolní hry. Každý 
návštěvník si zde také může vybrat knihu z oblasti beletrie, přečíst ji či si ji i odnést, když 
na oplátku přinese a věnuje knihu jinou. Pro akci „Podzimní setkání knihovníků regionu 
Jižní Čechy“ byla uspořádána prohlídka studovny i komentovaná prohlídka města pro 
30 účastníků. 

Mgr. Věra Kubátová připravila pro studenty přednášku „Nebojte se citací“, a ve 
spolupráci s pracovníky CIKS proběhla i přednáška „Jak vyhledávat kvalitní informace pro 
seminární práce“. Ve studovně byla během roku uspořádána beseda s PhDr Naďou 
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Johanisovou k její knize „Ekonomičtí disidenti“ i došlo i na studenty oblíbené besedy na 
téma cestování a studijní pobyty. O své zkušenosti z Kanady se podělili Ing. Stanislav Tripes 
a Bc. Tereza Daňková, o zážitky z Japonska pak Ing. Jiří Přibyl, Ph.D., doc. Ing. Vladislav 
Bína, Ph.D. a Ing. Lucie Váchová.  

Ve studovně FM byly během roku uspořádány dvě výstavy. Výstavu o českém 
družstevnictví vystřídala výstava komiksů vytvořených k dvacátému výročí existence 
Fakulty managementu s názvem „Fakulta managementu tradičně – netradičně“, která 
sklidila veliký úspěch.  

Konec roku 2014 v knihovnickém a informačním centru Fakulty managementu byl 
v prosinci již tradičně zakončen uspořádáním vánoční komentované prohlídky centra 
Jindřichova Hradce. Tuto akci navštívilo 55 studentů, pedagogů a zaměstnanců Fakulty 
managementu.  

3.1.4 Služby katedrových knihoven 

Od roku 2009 je možné vypůjčit si knihy z několika katedrových knihoven 
prostřednictvím knihovního systému. Katedry, které o to projevily zájem, musely předem 
splnit několik základních podmínek, mimo jiné mít zrevidovaný knihovní fond a schválený 
provozní řád katedrové knihovny. Do poloviny roku 2014 tímto způsobem pracovalo 
5 kateder. Jedná se o Katedru informačního a znalostního inženýrství, Katedru politologie, 
Katedru ekonomie, Katedru bankovnictví a pojišťovnictví a Katedru managementu, která 
však v průběhu roku předala větší část svého fondu do skladu Knihovny Žižkov a svou 
činnost postupně utlumovala.  

O výpůjčky se stará zaškolený pracovník katedry, který případné problémy a nejasnosti 
konzultuje s pracovníky CIKS. Knihy nelze objednávat on-line, půjčují se přímo na 
pracovišti ve stanovených hodinách. Knihovní systém zajišťuje automatické generování 
a rozesílání urgencí i blokaci uživatelských účtů při překročení výpůjční doby v kterékoliv 
knihovně. Výpůjčky na katedrách lze počítat na stovky za rok.  

Knihy z Chris Tame Library, umístěné v zasedací místnosti Národohospodářské fakulty, 
se půjčují prostřednictvím výpůjčního protokolu Knihovny Žižkov. Lze je objednávat 
i rezervovat přes knihovní systém, fyzickou distribuci knih spolu s pracovníky knihovny 
zabezpečuje pověřený pracovník fakulty. S ohledem na skutečnost, že knihy jsou umístěné 
v místnosti intenzivně využívané k přednáškám, školením a jiným důležitým akcím fakulty, 
jsou knihy dostupné jednou za 7–15 pracovních dní. 

3.2 Oborové knihovnicko-informační služby 

Oborové knihovnicko-informační služby zajišťují především pracovníci Oddělení 
oborových informačních a knihovnických služeb – tzv. oboroví knihovníci. Vyjma nich se na 
těchto službách podílejí též pracovníci Knihovny VŠE - Žižkov, oddělení Budování 
knihovních fondů a dislokovaných knihoven – Knihovny Fakulty managementu 
v Jindřichově Hradci a Studijní knihovny Jižní Město. 

Oboroví knihovníci provádí konzultační a poradenské služby, referenční služby, 
zpracovávají jednorázové i průběžné rešerše, analyzují tematicky zaměřené informace volně 
dostupné na Internetu. Přispívají k informační výchově uživatelů formou prezentací, 
diplomových seminářů a instruktáží, zpracovávají propagační materiály v tištěné 
i elektronické podobě a spolupracují na údržbě a aktualizaci obsahu Virtuální ekonomické 
knihovny Econlib (dále jen Econlib). 
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Účastí na seminářích, školeních a prezentacích (např. v Knihovně AV ČR, Národní 
technické knihovně nebo ve firmě Albertina icome Praha) si oboroví knihovníci udržují 
znalost novinek a trendů v relevantních oborech, a zvyšují si tak i osobní odbornou 
kvalifikaci v oboru. 

3.2.1 Propagace a správa EIZ   

V průběhu roku 2014 se oboroví knihovníci zabývali v první řadě činnostmi, které 
souvisely s podporou uživatelů a propagací elektronických informačních zdrojů (EIZ VŠE) 
a Econlibu. 

Průběžně byla aktualizována kolekce textových uživatelských mini-manuálů 
a tzv. prezentací pro použití ve výuce, které výstižnou grafickou formou představují obsah 
a praktické zásady práce s daným EIZ VŠE. Všechny mini-manuály a prezentace byly volně 
zpřístupněny na webové stránce „Elektronické informační zdroje dostupné na VŠE“ 
(http://www.vse.cz/zdroje) ve formátech PDF (mini-manuály) nebo ve formátu programu 
PowerPoint (prezentace). 

Oboroví knihovníci dbali o aktuálnost a správnost informací v rámci Econlibu jak v české, 
tak i anglické jazykové verzi. Do sekcí „Aktuality“ a „Katalog Online Užitečných Materiálů 
Ekonomických & Společenských (KOUMES)“ s doporučenými internetovými adresami byly 
doplněny nové záznamy. 

Během roku 2014 bylo k dispozici celkem 9 zkušebních přístupů do různých relevantních 
elektronických informačních zdrojů či tematických kolekcí časopisů. Oboroví knihovníci 
analyzovali zkušební přístupy z hlediska příhodnosti jejich obsahové náplně a uživatelské 
přívětivosti. Tyto posudky slouží jako podklady pro rozhodnutí o nákupu daného EIZ za 
předpokladu dostatečných nebo mimořádných rozpočtových prostředků CIKS. 

Pracovníci Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb prováděli správu 
kolekce elektronických verzí několika desítek českých a především zahraničních časopisů, 
které jsou zpřístupněny na webu Econlibu. Zapojili se také do administrace přístupu do 
systému EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) a EBSLG Union Periodicals Catalogue 
(souborný katalog periodik European Business School Librarians´ Group), kde aktualizovali 
záznamy CIKS a na základě pokynů zahraničního administrátora participovali na údržbě 
tohoto souborného katalogu. 

3.2.2 Prezentace, konzultace, semináře 

Oboroví knihovníci poskytovali individuální i hromadné prezentace o EIZ VŠE 
a metodách citování literatury tak, aby co nejlépe vyhověli specifickým studijním 
a profesním potřebám studentů a zaměstnanců VŠE. Mezi klíčové znalosti a dovednosti 
předávané uživatelům během prezentací patřilo seznámení se s technikami samostatné 
profilace informační potřeby, formulování informačního požadavku včetně vytipování 
vhodných klíčových slov, rešeršních strategií a informačních zdrojů i s možnostmi 
referenčního manažeru Zotero. Teoretický výklad byl pokaždé doplněn názornou ukázkou 
vyhledávání v reálném čase v relevantních informačních zdrojích. 

V prostorech CIKS proběhly exkurze pro zahraniční studenty s odborným výkladem 
v angličtině o fondech, provozu knihovny a knihovnicko-informačních službách CIKS 
(12 akcí, 120 účastníků), dvě komentované prohlídky CIKS pro externí zájemce z České 
republiky (UMŠ Lvíčata, Metropolitní Univerzita Praha, 39 účastníků). Velkému zájmu 
zejména z řad studentů VŠE se těšily odborné semináře pro studenty i odbornou veřejnost 
(19 seminářů, 546 účastníků).  Nejfrekventovanějšími tématy byly aktuální informační 
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zdroje VŠE a práce s nimi, problematika citování informačních pramenů a správná forma 
psaní odborných prací. Oboroví knihovníci přednášeli také na osmi diplomových seminářích. 
Tématem vstupů byly informační zdroje VŠE a referenční manažer Zotero (151 účastníků). 
Na totožné téma se uskutečnily čtyři samostatné přednášky, kterých se účastnilo celkem 
110 posluchačů. 

Pracovníci Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb zodpovídali 
uživatelům především dotazy zaměřené na obsahovou náplň Econlibu, práci s elektronickými 
informačními zdroji, citování literatury nebo všeobecné informace o provozu a službách 
CIKS. Nejvíce preferovaným kanálem pro konzultační a poradenské služby byl ze strany 
uživatelů e-mail, telefon nebo rozhraní „Ptejte se knihovny“. Menšina uživatelů dala 
přednost přímé osobní komunikaci.  

3.2.3 Ediční činnost 

Ve spolupráci s nakladatelstvím Oeconomica vyšel knižně v prvním čtvrtletí 2014 již 
31. svazek „Edice Nobelova cena za ekonomii“ (ISBN 978-80-245-2012-4) obsahující základní 
biografii, výběrovou bibliografii, zajímavé webové stránky a přehled prací laureátů Ceny 
Švédské národní banky za ekonomii na památku Alfréda Nobela pro rok 2014 - E. F. Famy, 
L. P. Hansena a R. J. Shillera. Výše zmíněná publikace byla následně zařazena do 
knihovního fondu CIKS a Knihovny FM v Jindřichově Hradci (březen 2014). 

Byla revidována a aktualizována sekce Econlibu Nobelova cena za ekonomii 
(http://www.econlib.cz/nobelova_cena.html), která přináší informace o životě a díle 
nositelů Ceny Švédské národní banky za ekonomii na památku Alfréda Nobela. 

3.2.4 Rešeršní služby 

V roce 2014 bylo zpracováno celkem 283 rešerší, z toho bylo osobně či prostřednictvím 
online formuláře „Objednávka rešerše“ zadáno celkem 247 retrospektivních (jednorázových) 
rešerší a 3 průběžné (SDI) rešerše – adresné uživatelské profily. Dalších 33 rešerší bylo 
zpracováno v rámci služby „Ptejte se knihovny“. Vysoký počet rešerší byl způsoben 
hromadnými objednávkami citačních rešerší pro akreditaci a reakreditaci oborů na VŠE 
a pro granty. 

Zároveň bylo zpracováno cca 300 referenčních informací k dotazům bibliografickým 
a faktografickým – hlavně k vyhledávání v elektronických informačních zdrojích, citování 
podle citační normy ČSN ISO 690, lokalizaci dokumentů, ekonomickým tématům, citačním 
rejstříkům, vědeckému hodnocení publikací, rešeršním službám a  fondu CIKS. 

V rámci průběžných (SDI) rešerší byl 1 uživatelský profil zpracováván manuálně 
v databázi Anopress IT v týdenní periodicitě a další 2 uživatelské profily byly zpracovávány 
plně automatizovaně v databázi EBSCO vždy s měsíční periodicitou. 

Podle analýzy uživatelů rešeršních služeb byla jejich naprostá většina z řad interních 
uživatelů (učitelé a doktorandi). Interním uživatelům byly jako vždy rešeršní služby 
poskytovány zdarma. 

Pro zpracování rešerší byly vzhledem k velkému počtu zpracovaných citačních rešerší 
hlavně využívány citační báze Web of Science a Scopus, dále všeobecné databáze EBSCO 
a ProQuest Central. Ze specializovaných zdrojů to pak byly zejména databáze ebrary 
Business & Economics a Google Scholar. Z  českých zdrojů byly využívány databáze pro 
česká periodika Anopress IT, Econlib a Souborný katalog VŠE. 

Rešerše byly zpracovávány multizdrojově a záznamy jsou propojeny i na plnotextové 
dokumenty. Retrospektivní rešerše jsou archivovány v elektronické podobě.  
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Frekvenční tematická analýza rešerší zpracovaných v roce 2014 řadí sestupně témata 
rešerší vzhledem k jejich četnosti v tomto pořadí: 

citační analýza, 
mezinárodní obchod, 
personální management; školství, 
ekonomika a management podniku; marketing; veřejné finance, 
knihovnictví.
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4 Grantová a rozvojová činnost

4.1 Zajištění kontinuálního přístupu do multioborové databáze 
ProQuest Central a do klíčových databází pro ekonomický výzkum 
(LR 1304)

Projekt, podaný v lednu 2013 do programu MŠMT Informace – základ výzkumu 
(program LR), navazujícího na program INFOZ, byl schválen a jeho řešení bylo zahájeno 
v srpnu 2013. Jeho cílem je kontinuální zpřístupnění stěžejních elektronických informačních 
zdrojů zaměřených na společenské vědy a ekonomii pro celkem 24 institucí.  

Zpřístupněn je obsáhlý multioborový plnotextový zdroj ProQuest Central doplněný podle 
specifikace informačních potřeb konkrétních účastníků konsorcia o moduly v oblasti 
techniky a medicíny (např. Národní technická knihovna, ProQuest STM). Dále jsou v rámci 
projektu zajištěny tři klíčové elektronické informační zdroje zaměřené na ekonomický 
výzkum a příbuzné obory (Passport GMID, OECD iLibrary, EconLit with Full Text).  

Součástí projektu je i realizace školení podle specifických potřeb jednotlivých členů 
konsorcia a metodická podpora administrátorem projektu pro analýzu statistik, propagaci 
zdrojů a přípravu školení. 

Řešení projektu je plánováno na období 2013 až 2017, jeho celková hodnota činí 59,6 mil. 
Kč. V roce 2014 byly celkové náklady na zpřístupnění zdrojů 10 570 tis. Kč, z toho bylo 
z dotace hrazeno 7 565,81 tis. Kč a zbývající částka 3 004,19 tis. Kč byla tvořena povinnou 
spoluúčastí členů neformálního konsorcia. 

4.2 Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení – 
šestá etapa 

V rámci programu VISK 7 – Národní program digitalizace dokumentů ohrožených 
degradací kyselého papíru KRAMERIUS pokračoval proces záchrany ohrožených 
dokumentů ze speciální sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení a jejich 
zpřístupnění prostřednictvím systému Kramerius 4. 

Z titulů, navržených v projektu pro kompletní reformátování v šesté etapě, bylo v roce 
2014 digitalizováno 118 titulů (9 070 stran). Celkem je v současné době v Digitální knihovně 
VŠE zařazeno 646 publikací, z toho bylo v rámci programu VISK 7 zpracováno 
524 autorských děl, převážně z let 1900 až 1938. Další tituly jsou průběžně doplňovány 
z depozitářů CIKS. V souladu s autorským zákonem jsou tyto publikace z fondu VŠE 
zpřístupňovány na portálu Národní knihovny ČR (http://kramerius-info.nkp.cz) a také 
v síti Vysoké školy ekonomické na adrese http://kramerius.vse.cz. 

Celkové náklady projektu v roce 2014 činily 113 640 Kč, VŠE se na nich v souladu 
s projektem podílela 43,68 % (49 640 Kč). 
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5 Národní a mezinárodní spolupráce 

5.1 Národní spolupráce

Spolupráce v národním měřítku je realizována zejména prostřednictvím práce 
v odborných pracovních skupinách, asociacích a spolcích. 

5.1.1 Národní knihovna České republiky 

Souborný katalog ČR 

Smlouva byla uzavřena mezi Národní knihovnou ČR (provozovatelem a správcem) 
a Vysokou školou ekonomickou v Praze (účastníkem Souborného katalogu ČR) v roce 2001. 
Na jejím základě CIKS dodává záznamy do tohoto automatizovaného veřejně přístupného 
knihovního katalogu a na druhé straně má právo vstupu a odběru záznamů pro potřeby 
svého lokálního katalogu. 

Na jaře 2014 byly jako každoročně aktualizovány údaje o seriálových publikacích 
v Souborném katalogu ČR, záznamy o nových seriálových přírůstcích jsou doplňovány 
průběžně přes webový formulář včetně přímého propojení do Souborného katalogu VŠE. 

Pokračovalo také pravidelné přispívání do Souborného katalogu ČR exportovanými 
záznamy monografických publikací (vyjma vysokoškolských kvalifikačních prací), dávky 
záznamů byly zpravidla odesílány v týdenním intervalu. Celkem bylo zasláno 
6 072 záznamů, z nichž 2 747 byly záznamy nové (v době importu unikátní v rámci celého 
Souborného katalogu ČR) a 1 607 nahradilo záznamy o monografiích, zaslaných dříve jinou 
knihovnou (záznamy CIKS měly vyšší váhu vzhledem ke kvalitě záznamů). Zbytek (1 718) 
tvoří záznamy titulů, které již byly v Souborném katalogu zpracované jinou knihovnou, 
k nim byla doplněna sigla CIKS jako dalšího vlastníka publikace. 

Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit

Do tohoto projektu Národní knihovny ČR se CIKS zapojil na počátku roku 2005. V roce 
2007 byl zprovozněn nový portál Národní autority ČR, který soustředí na jednom místě 
zatím mnohdy roztříštěné informace o problematice (v nejširším slova smyslu) tvorby 
a využívání souborů národních autorit všech typů, tj. jmenných, věcných a od roku 2006 
i názvových autorit. Komunikace odborných pracovníků probíhá zejména elektronicky.  

Báze jmenných autorit (AUJ) je soubor personálních autorit a soubor korporativních 
autorit (názvy institucí a konferencí). CIKS je jednou z knihoven se systémem Aleph, které 
přispívají do této databáze online. Předmětem každoročního setkání lokálních supervizorů, 
které se konalo 18. listopadu, byla zejména katalogizační pravidla Resource Description and 
Access (RDA), podle kterých se bude katalogizovat od 1. dubna 2015.  

Báze věcných autorit (AUV) obsahuje soubory tematických, geografických, 
chronologických autorit a formálních deskriptorů. CIKS spolupracuje průběžně na vytváření 
báze tematických autorit. Na jednání pracovní skupiny pro věcné zpracování 11. prosince 
pokračovalo projednávání přípravy na aplikaci pravidel RDA v Česku. Byl schválen 
harmonogram a termín přechodu na používání těchto pravidel od dubna 2015. Dále bylo 
schváleno rozšíření doporučeného záznamu o věcné selekční prvky: klasifikační znak MDT 
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v poli 080, skupina Konspektu v poli 072, minimálně jeden tematický termín v poli 650 
a označení formy/žánru v poli 655. 

V roce 2014 byla obnovena činnost pracovní skupiny pro zpracování speciálních 
dokumentů, která na setkání 4. prosince projednala změny v katalogizaci speciálních 
dokumentů s ohledem na RDA. 

Komise NK pro služby 

Komise byla v roce 2014 převedena pod SDRUK (Sdružení knihoven ČR). Členové 
komise nadále spolupracují zejména neformálně při osobních setkáních, nebo řeší konkrétní 
problémy e-mailem. 

5.1.2 Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

CIKS je kolektivním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), 
dobrovolné profesní a stavovské organizace, která má charakter občanského sdružení. Řada 
pracovníků CIKS je také individuálním členem. SKIP je organizován na regionálním 
principu. O činnosti pražské organizace SKIP jsou členové informováni prostřednictvím 
elektronické konference praha@cvut.cz a na webových stránkách http://www.skipcr.cz. 

V roce 2014 se pracovníci CIKS účastnili těchto celostátních akcí pořádaných za účasti 
SKIP: regionální konference pražské organizace SKIP, konference Knihovny současnosti, 
celostátní propagační akce Týden knihoven, konference Archivy, knihovny a muzea 
v digitálním světě a konference Paměťové instituce a legislativa. Pražská organizace 
organizovala celou řadu odborných i vzdělávacích akcí, kterých se účastnili i pracovníci 
CIKS, např. exkurzí do Parlamentní knihovny při Kanceláři Poslanecké sněmovny ČR, 
poboček Městské knihovny v Praze, knihovny Národního technického muzea a prohlídky 
Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK. 

Aktivně se pracovníci CIKS také podíleli na činnosti Klubu vysokoškolských knihovníků 
(http://ciks.vse.cz/skip/kvsk/), který je odborným orgánem SKIP ČR. Mimo jiné se 
zúčastnili tří odborných seminářů: 

Nový občanský zákoník ve vztahu k činnostem odborných knihoven,  
Strašák RDA aneb nová katalogizační pravidla a přechod na MARC 21,  
Age management ve vysokoškolských knihovnách. 

5.1.3 Asociace knihoven vysokých škol 

V roce 2014 jsme se podíleli na hlavních aktivitách asociace – informačním vzdělávání, 
zabezpečení dostupnosti a financování elektronických informačních zdrojů nebo popularizaci 
otevřeného přístupu a repozitářů. Tři pracovnice se zúčastnily celostátní porady 
„Bibliotheca academica 2014: Společně – otevřeně – efektivně“, která se konala v říjnu na 
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

V odborné Komisi pro informační vzdělávání a informační gramotnost (Komise IVIG) 
zastupuje CIKS Ing. Lenka Bělohoubková, od dubna 2013 jako předsedkyně. Dalším aktivně 
pracujícím členem Komise je Mgr. Alena Doláková. 

Komise v roce 2014 uspořádala pro odbornou veřejnost 2 pracovní semináře („Jak 
připravit úspěšný příspěvek na zahraniční konferenci“ a „Mobilní zařízení a aplikace: 
možnosti využití v informačním vzdělávání“) a 1 celodenní odborný seminář „Vzdělávání 
doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků“. Na semináři, který se konal 25. 9. 2014 
v Jinonicích, vystoupila aktivně i A. Doláková s příspěvkem „Životní cyklus doktoranda 



5.2 Mezinárodní spolupráce 

28 

VŠE“. Podrobněji viz článek na adrese http://www.ikaros.cz/zprava-ze-seminare-ivig-
2014.  

Členové komise propagovali její činnost na českých i zahraničních konferencích postery 
(LILAC 2014, INFORUM 2014), workshopy a příspěvky na European Conference on 
Information Literacy (ECIL 2014, 20. - 23. 10. 2014, Dubrovník), organizovali 
celorepublikový průzkum aktivit VŠ knihoven v oblasti informačního vzdělávání 
a publikovali v odborných časopisech. 

5.1.4 Ostatní 

Národní spolupráce je realizována také prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, 
podrobněji popsané v kapitole 3. 

Zástupce CIKS pracuje v organizačním výboru mezinárodní konference o profesionálních 
informačních zdrojích INFORUM, která je od roku 1999 pravidelně pořádána za spoluúčasti 
VŠE ve Vencovského aule a posluchárně D. Díky tomu má mj. 40 zájemců z VŠE možnost 
registrace na konferenci zdarma a studenti VŠE se mohou zdarma zúčastnit jednotlivých 
přednášek. Dvoudenní program je rozdělen do tematicky zaměřených sekcí, poskytujících 
vždy komplexní aktuální informace k dané problematice. Konference se v roce 2014 
zúčastnilo 500 účastníků (z toho 97 zahraničních), kteří vyslechli 48 vystoupení a shlédli 
stánky 27 vystavovatelů na doprovodné výstavce v předsálí Vencovského auly. 

V roce 2014 se uskutečnila dvě setkání sdružení českých a slovenských uživatelů systému 
Aleph – SUAleph. První setkání se konalo 23. - 24. dubna 2014 v Akademické knihovně 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V úvodní přednášce byla představena 
implementace discovery systému Primo na VUT v Brně, v dalších pak zprovoznění platební 
brány propojené s Alephem, další vývoj autentizace v MZK pomocí služby Moje ID, 
zkušenosti s provozem Prima na ÚZEI, projekt Obalkyknih.cz, kontrola nastavení 
konfiguračních tabulek Alephu a další témata.  

Druhé setkání se konalo již tradičně v Brně na VUT, tentokrát v termínu 20. - 21. listo-
padu 2014. Jedním z hlavních témat byl přechod na verzi 22, jak teoretické informace pro 
knihovny, které upgrade teprve plánují, tak některé praktické poznatky z již provedených 
upgradů. Zajímavým tématem byly online platby v souvislosti s Alephem a jejich praktická 
realizace, byly prezentovány novinky ve vývoji Alephu i dalších systémů ExLibris, zmíněna 
změna v zajištění podpory Alephu v ČR (výhradní distribuci a zajištění podpory bude 
zajišťovat ÚVT UK), byly zmíněny i některé novinky v souvislosti s plánovaným přechodem 
na RDA v dubnu 2015. 

5.2 Mezinárodní spolupráce 

5.2.1 European Business School Librarians´ Group (EBSLG) 

Spolupráce na půdě tohoto sdružení ředitelů a zástupců významných evropských 
univerzitních knihoven pokračovala i v roce 2014 formou výměny zkušeností a podílu na 
společných projektech (např. společný katalog periodik, statistiky, mezinárodní 
meziknihovní výpůjční služba). Novým zástupcem CIKS ve sdružení se stal Ing. Jan Mach, 
jehož členství bylo doporučeno v březnu 2014 na jednání kontinentální skupiny v Madridu. 
Za řádného člena EBSLG byl poté přijat na červnové výroční konferenci v Petrohradě. 
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5.2.2 Smlouva s OECD 

Smlouva o udělení statutu depozitní knihovny OECD Centru informačních 
a knihovnických služeb VŠE byla stvrzena v roce 1998. Od té doby dostává CIKS jeden 
výtisk každé publikace, jakmile tato vyjde. Další exempláře titulu lze objednat za úhradu. 
V souladu s podmínkami smlouvy jsou publikace OECD zpracovány jako samostatná dílčí 
sbírka knihovního fondu, soustředěná na jednom místě ve studovně Žižkov. Za správu sbírky 
odpovídá jeden knihovník. Publikace jsou poskytovány bezplatně, CIKS hradí pouze 
poštovné. 

5.2.3 Smlouva se Světovou bankou 

Smlouvou uzavřenou v roce 2003 mezi Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD) 
a Vysokou školou ekonomickou se CIKS stal depozitní knihovnou Světové banky. Na základě 
této smlouvy jsou do knihovního fondu zařazeny všechny tištěné publikace a CD-ROM 
Světové banky jako dar. CIKS plní i veškeré podmínky stanovené ve smlouvě, týkající se 
zpracování, správy, umístění i propagace dokumentů Světové banky. 

5.2.4 Smlouva s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) 

Spolupráce s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction 
and Development) se úspěšně rozvíjí na základě smlouvy o programu depozitních knihoven 
EBRD. EBRD zasílá depozitní knihovně jeden výtisk každé nově vydané publikace a na 
vyžádání i multiplikáty starších publikací. CIKS je zpracovává, zpřístupňuje a propaguje. 
Publikace jsou v angličtině, lze je získávat také v dalších jazykových mutacích (v ruštině, 
francouzštině, němčině). 

5.2.5 Evropské dokumentační středisko (EDS) 

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE je již několik let jedním ze šesti 
Evropských dokumentačních středisek v ČR. Na základě smlouvy, obnovené v roce 2005, 
příslušný distributor Evropské komise dodává knihovně publikace v tištěném či 
elektronickém formátu; tyto dokumenty jsou zpracovávány v Souborném katalogu VŠE 
a zpřístupňovány v hlavní studovně na Žižkově jako samostatná sbírka dokumentů. 

5.2.6 Mezinárodní kontakty spojené se systémem Aleph 

V roce 2014 se pracovník správy systému zúčastnil 9. výroční konference sdružení 
uživatelů produktů firmy Ex Libris – IGeLU 2014, která se konala ve dnech 15. - 17. září 
v The Bodleian Libraries University of Oxford. Na konferenci navazoval systémový seminář 
18. - 19. září na tom samém místě. 

Nejčastějším tématem příspěvků na konferenci byl systém Alma a zkušenosti z prvních 
let provozu, dále pak systém Primo a další produkty Ex Libris i novinky přímo u Ex Libris: 

Alma jako komplexní systém podporující všechny důležité činnosti knihovny 
a integrující klasické tištěné zdroje i elektronické zdroje, nové rysy systému 
a harmonogram dalšího vývoje. 
Discovery systém Primo a Primo Central a jejich novinky a harmonogram dalšího 
vývoje. 
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Knihovní systém Aleph, integrace online plateb do webového rozhraní a využití 
SMS v Aleph OPAC. 
Novinky a vývoj systémů Digitool, Metalib, Rosetta, SFX. 
Firma Ex Libris, novinky ve strategii firmy a podpoře jednotlivých produktů. 

 
Tématem systémového semináře týkajícím se Alephu bylo například: 

Upgrade knihovního systému Alephu na verzi 22, praktické zkušenosti. 
Použití uživatelských procedur definovaných knihovnou. 
Možnosti autentizace uživatelů v dalších systémech. 
OAI provider a možnosti publikování záznamů. 
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A Knihovní fondy primární 
a sekundární (katalogy) – knihovny 
a pracoviště v Praze 

Uvedená data v příloze A vycházejí z údajů knihovního systému Aleph,  
pokud není uvedeno jinak. 

A.1 Stav, přírůstek a lokace knihovních fondů 

A.1.1 Knihovní jednotky 

Stav beze ztrát
a vyřazení

k 31. 12. 2014

Přírůstky

2012 2013 2014

Počet k.j. celkem 200 709 9 982 8 850 8 171

  z toho  skripta 26 624 389 521 685

 ostatní 174 085 9 593 8 329 7 486

   z toho  české 33 456 4 659 4 225 4 572

 zahraniční 167 253 5 323 4 625 3 599

A.1.2 Tituly 

 
Stav beze ztrát a 

vyřazení 
k 31. 12. 2014

Přírůstky

2012 2013 2014

Počet titulů celkem 107 545 5 007 5 969 5 680

   z toho české 33 456 1 556 2 619 2 791

 zahraniční 74 089 3 451 3 350 2 889

   z toho skripta 2 978 28 341 442

Počet periodik celkem 330  

   z toho  česká 160  

 zahraniční 170  

A.1.3 Knihovní fondy přístupné ve studovnách (volný výběr) 

Stav beze ztrát 
a vyřazení 

k 31. 12. 2014

Přemístěno 
v r. 2014

Vyřazeno 
celkem 

Ztráta celkem

Počet k.j. celkem 35 532 2 250 7 282 2 050

  Studovna VŠE 22 167 2 130 1 194 1 392

  Mediatéka 2 087 1 82 77

  Studijní knihovna JM 11 278 124 68 206
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Časopisy 261  

Noviny 7  

A.1.4 Knihovní fondy podle rozmístění v knihovní síti – pracoviště VŠE 

 

1 pro výpůjčky dostupné prostřednictvím výpůjčního protokolu Knihovny Žižkov 

Útvar – pracoviště Počet svazků Útvar – pracoviště Počet svazků
Archivář VŠE 56 Institut pro technologický 

a inovační management 
2

Centrum evropských studií 1 International business 398

CESP (Program studií střední 
a východní Evropy) 

36 Katedra anglického jazyka 301

CIKS 339 Katedra arts managementu 365

Centrum tělesné výchovy 
a sportu 

10 Katedra bankovnictví 
a pojišťovnictví 

412

Děkanát F1 36 Katedra cestovního ruchu 159

Děkanát F2 275 Katedra demografie 114

Děkanát F3 6 Katedra didaktiky 
ekonomických předmětů 

290

Děkanát F4 19 Katedra ekonometrie 685

Děkanát F5 71 Katedra ekonomické statistiky 183

EuroMISE centrum - Kardio 9 Katedra ekonomie 544

Francouzsko-český institut 19 Katedra ekonomiky životního 
prostředí 

282

Chris Tame Library1 3 059 Katedra filosofie 816

Institut daňových informací F1 3 Katedra financí a oceňování 
podniku 

262

Institut integrace ČR do 
evrop. a svět. ekonomiky 

1 Katedra finančního účetnictví 
a auditingu 

667

Institut krizového 
managementu 

7 Katedra hospodářské politiky 192

Institut oceňování majetku 164 Katedra hospodářských dějin 3 563

Institut pro ekonomickou 
a ekologickou politiku 

3 Katedra informačního 
a znalostního inženýrství 

494

 Katedra informačních 
technologií 

463
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Útvar – pracoviště Počet svazků Útvar – pracoviště Počet svazků 
Katedra institucionální 
ekonomie 

239
 

Katedra veřejných financí 423

Katedra logistiky 120
 

Laboratoř inteligentních 
systémů Praha 

46

Katedra managementu 981  Metodik VT 8

Katedra manažerského 
účetnictví 

293 Mzdové a personální oddělení 4

Katedra marketingu 280 Nakladatelství Oeconomica 29

Katedra matematiky 548 Odbor souhrnného plánu 5

Katedra mezinárodního 
obchodu 

323 Oddělení financí a informační 
soustavy 

23

Katedra mikroekonomie 756 Oddělení pro vědu a výzkum 2

Katedra měnové teorie 
a politiky 

191 Personální oddělení 3

Katedra německého jazyka 691 Prorektor pro mezinárodní 
vztahy a informační systémy 

26

Katedra obchodního podnikání 
a komerčních komunikací 

168 Prorektor pro strategii 18

Katedra personalistiky 162 Prorektor pro vědu a výzkum 5

Katedra podnikové ekonomiky 670 Právní referát 44

Katedra podnikového 
a evropského práva 

241 Redakce časopisu 
Politická ekonomie 

17

Katedra politologie 1 402 Rektor 3

Katedra práva (NF) 77 Rektorát 10

Katedra psychologie 
a sociologie řízení 

541 Středisko handicapovaných 
studentů 

25

Katedra regionálních studií 311 Středisko mezinárodních studií 
Jana Masaryka 

892

Katedra románských jazyků 804 Středisko regionálních 
a správních věd 

18

Katedra ruského jazyka 65 Technicko-správní oddělení 8

Katedra sociální politiky 74 Výpočetní centrum 206
Katedra statistiky 
a pravděpodobnosti 

1 470 Výpočetní centrum JM 181

Katedra světové ekonomiky 834 Zahraniční oddělení 10
Katedra systémové analýzy 455
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A.1.5 Knihovní fondy podle rozmístění v knihovní síti – knihovny 

Útvar – pracoviště Počet svazků
Klub Knihovny VŠE 331 

Knihovna VŠE - sklad 108 841 

Mediatéka F1 2 087 

Studijní knihovna JM – hlavní studovna 8 934 

Studijní knihovna JM – jazyky  2 344 

Studijní knihovna JM – sklady 12 342 

Studovna VŠE – příruční 231 

Studovna VŠE – Žižkov 21 936 

Točná 14 115 

Točná – CDMS 1 445 

Výpůjčky – příruční knihovna 95 

A.1.6 Historické rozložení fondu 

Roky Tituly Podíl v %
1800-1899 553 0,51 

1900-1949 5 348 4,99 

1950-1984 24 677 23,02 

1985-1989 8 028 7,49 

1990-1994 12 714 11,86 

1995-1999 16 643 15,53 

2000-2004 15 283 14,26 

2005-2009 14 041 13,10 

2010-2014 9 912 9,24 

A.1.7 Zastoupení multiplikátů 

Počet knihovních jednotek 
Počet 
titulů

Podíl v %
Absolutní 
počet k. j. 

Podíl v %

1 82 241 76,47 82 241 40,98
do 2 do 5 20 524 19,08 54 616 27,21
od 6 do 10 2 722 2,53 20 216 10,07
od 11 do 20 1 362 1,27 19 810 9,87
od 21 do 50 649 0,6 18 769 9,35
od 51 do 100 33 0,03 1 985 0,99
nad 100 14 0,01 3 072 1,53
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A.1.8 Složení fondu podle jazyka

Jazyk 
Počet  
titulů 

Podíl 
v %

albánština 1 0,001
angličtina 53 305 49,565
arabština 13 0,012
arménština 1 0,001
bulharština 20 0,019
čečenština 2 0,002
čeština 33 456 31,109
chorvatština 13 0,013
čínština 13 0,013
čuvaština 1 0,001
dánština 7 0,007
finština 13 0,012
francouzština 3 775 3,510
hebrejština 2 0,002
hindština 1 0,001
indonézské jazyky 4 0,004
interlingue 2 0,002
italština 229 0,213
japonština 4 0,004
komi 1 0,001
korejština 1 0,001
latina 8 0,007

Jazyk 
Počet  
titulů 

Podíl 
v %

litevština 2 0,002
lotyština 2 0,002
maďarština 6 0,006
makedonština 4 0,004
němčina 8 977 8,347
nizozemština 11 0,010
nová řečtina 4 0,004
perština 2 0,002
polština 245 0,228
portugalština 19 0,018
rumunština 14 0,013
ruština 4 698 4,368
slovenština 2 089 1,942
slovinština 4 0,004
španělština 451 0,419
srbština 3 0,003
švédština 67 0,062
turečtina 1 0,001
ukrajinština 12 0,011
vietnamština 2 0,002
vlámština 1 0,001
vícejazyčné 59 0,055
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A.2 Přírůstky a úbytky knihovního fondu 

A.2.1 Skladba přírůstku v roce 2014 podle původu a způsobu nabytí 

 Nákup Dary Výměna Náhrada Vlastní tisk Ostatní
Počet jednotek 4 205  3 302 0 383 255 26

A.2.2 Odpisová databáze CDS/ISIS v letech 1994–2014 

 Zapsané knihovní jednotky Vyřazené knihovní jednotky
 Počet záznamů Počet výtisků Počet záznamů Počet výtisků
Knihy 156 883 187 355 146 795 174 379
Skripta 28 074 89 364 28 054 89 339
Časopisy 1 649 8 878 1 649 8 878

A.2.3 Úbytky v katalogu Aleph 

 
Počet výtisků

celkem v roce 2014
Vyřazeno 61 767 2 081
Vyřazeno do archivu 9 884 0
Ztráty 8 636 192

A.3 Knihy a periodika ve finančním vyjádření (částky v Kč) 

A.3.1 Knihy 

 2012 2013 2014
Nákup celkem 3 532 429 3 312 939 2 681 683
  rozpočet CIKS 936 824 943 736 1 204 283
  rozpočet fakult 40 915 621 205 129 848
  granty 2 554 690 1 747 998 1 347 552
  instituty 0 0 0
Knižní dary 643 670 907 940 576 490
Celkem 4 176 099 4 220 879 3 258 173

A.3.2 Periodika 

 2012 2013 2014
Nákup celkem 2 209 554 1 980 303 2 210 354
  rozpočet 1 603 454 1 752 085 1 642 977
  granty 606 100   228 218 567 377
Dary 663 156   605 242 551 163
Celkem 2 872 710 2 585 545 2 761 517
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B Služby uživatelům 

B.1 Struktura uživatelů 

Celkový počet uživatelů je menší než prostý součet počtů po kategoriích, protože v celku jsou 
eliminovány souběhy rolí (např. je-li někdo student a současně zaměstnanec). 
 
 Počet
 2012 2013 2014
Knihovna FM JH 1 276 1 437 1 289
CIKS 12 339 11 587 10 488

 Z toho v roce 2014
 CIKS Knihovna FM JH
MVS 85 0
Speciální 4 0
Student VŠE 9 557 1 137
Učitel VŠE 80 34
Veřejnost 267 56
Veřejnost 50% sleva 83 42
Veřejnost volný vstup 2 0
Zaměstnanec VŠE 116 19
Zahraniční student 26 0
Veřejnost karta D 268 0

B.2 Informační příprava uživatelů 

 Počet akcí Počet účastníků
 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Výuka v rámci 
doktorandského předmětu 
IT_910, diplomové semináře 

9 18 8 134 333 67

Prezentační a propagační 
akce, exkurze do knihoven, 
semináře pořádané 
knihovnou 

90 116 78 1 797 1 813 1 823

Instruktáže zahraničních 
studentů 

11 7 14 216 244 177

Úvodní semináře pro 1. 
ročník 

15 15 15 3 597 3 556 3 758

Celkem 125 154 115 5 744 5 946 5 825
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B.3 Absenční výpůjčky 

 2012 2013 2014
Absenční výpůjčky 105 246 90 663 80 770
   Knihovna FM JH 23 553 22 581 21 501
   Knihovna VŠE – Žižkov 72 381 60 435 52 380
   Studijní knihovna JM 9 312 7 647 6 889
Meziknihovní výpůjční služba 530 416 409
   jiné knihovně 392 300 297
   z jiné knihovny 138 116 112

B.4 Průběh výpůjčního procesu v CIKS 

B.4.1 Vytížení výpůjčního pultu v průběhu dne 

Do grafu nejsou zahrnuty soboty, neděle a státní svátky. 

B.4.2 Počet vypůjčených a vrácených knih za den 

Do grafu nejsou zahrnuty soboty, neděle a státní svátky.
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B.4.3 Vytížení výpůjčního pultu v průběhu týdne 

 

B.4.4 Aktuální počet výpůjček (knihovní jednotky) 

 

B.5 Ostatní služby uživatelům 

 2012 2013 2014
Rešerše celkem 110 73 286
   jednorázové 107 70 283
   adresné (SDI) 3 3 3
Počet samoobslužných kopií celkem 59 632 40 440 24 732
   Praha 46 007 26 965 13 520
   Jindřichův Hradec 13 625 13 475 11 212
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B.6 Návštěvnost studoven CIKS 

Měsíc 
Studovny Žižkov Studovny SKJM

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Leden 6 566 5 793 5 281 787 129 162
Únor 3 913 3 792 2 390 1 020 141 129
Březen 8 526 8 196 7 421 1 523 251 372
Duben 6 918 8 855 7 510 1 272 255 403
Květen 7 044 7 622 7 232 1 329 197 375
Červen 4 426 4 368 4 671 593 95 231
Červenec 0 0 172 0 1 19
Srpen 0 121 0 0 1 0
Září 2 423 1 949 2 366 1 632 104 316
Říjen 9 494 7 710 6 799 1 625 329 560
Listopad 10 301 8 000 7 444 1 294 256 454
Prosinec 5 800 6 383 6 874 938 236 359
Celkem 65 441 62 789 58 160 12 013 1 995 3 380 
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C Elektronické informační zdroje

C.1 Přístupy a požadavky na webové stránky 

C.1.1 Měsíční počty návštěv na ciks.vse.cz 

 2014 

leden 18 953 
únor 15 970 
březen 26 934 
duben 26 987 
květen 21 535 
červen 12 616 
červenec 5 461 
srpen 5 648 
září 14 595 
říjen 23 020 
listopad 24 679 
prosinec 20 036 

Celkem 216 434 

C.1.2 Měsíční počty návštěv na akce.vse.cz 

 2014 

leden 2 485 
únor 2 700 
březen 4 933 
duben 4 613 
květen 2 986 
červen 2 640 
červenec 1 472 
srpen 1 357 
září 3 395 
říjen 5 189 
listopad 4 224 
prosinec 2 303 

Celkem 38 297 
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C.1.3 Měsíční počty návštěv na www.vse.cz 

 2014 

leden 280 193 
únor 264 221 
březen 298 263 
duben 253 415 
květen 242 385 
červen 243 394 
červenec 130 306 
srpen 127 447 
září 246 398 
říjen 264 646 
listopad 246 140 
prosinec 203 322 

Celkem 2 800 130 

C.1.4 Měsíční počty návštěv discovery služby Summon 

 2014 

leden 2 098 
únor 2 033 
březen 4 520 
duben 4 268 
květen 3 008 
červen 1 363 
červenec 838 
srpen 912 
září 1 542 
říjen 4 453 
listopad 3 538 
prosinec 2 421 

Celkem 30 994 
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C.1.5 Počet online přístupů do vybraných databází 

Plnotextové informační zdroje Dotazy Abstrakty Plné texty
EBSCO 380 111 31 080 30 516
ProQuest Central 76 131 20 637 82 157

E-knihy Dotazy Zobrazené 
stránky

Vytištěné 
stránky

Zkopírovan
é stránky

Stažené 
kapitoly 

Stažené 
celé knihy

ebrary Business 
& Economics 

15 426 138 198 12 791 502 930 722

Citační rejstříky Dotazy Zobrazené 
záznamy 

Abstrakty 

Scopus 17 708  11 752
Web of Science Core Collection 16 548 6 222 

C.2 Elektronické informa ní zdroje VŠE 

Aktuální přehled dostupných zdrojů je na adrese http://www.vse.cz/zdroje.
 
Titul Specifikace Perioda aktualizace
Zdroje dostupné online 
ACM Digital Library Bibliografický, plnotextový Nepravidelně 
Amadeus Faktografický Nepravidelně 
Anopress IT  Bibliografický, plnotextový Denně
Databáze publikační činnosti VŠE Bibliografický Týdně 
ebrary Business & Economics E-knihy Nepravidelně 
EBSCO Bibliografický, plnotextový Denně
EconLit with Full Text Bibliografický, plnotextový Měsíčně 
Gale Virtual Reference Library E-knihy Nepravidelně 
Henry Stewart Talks – Marketing & 
Management Collection 

Online přednášky Nepravidelně 

IMD World Competitiveness Online Faktografický Nepravidelně 
International Studies Encyclopedia Plnotextový Nepravidelně 
JSTOR Plnotextový Nepravidelně 
MPEPIL Plnotextový Nepravidelně 
OECD iLibrary Faktografický, plnotextový Denně
Passport Faktografický, plnotextový Nepravidelně 
Patria Plus Faktografický, plnotextový Denně
ProQuest Central Bibliografický, plnotextový Denně
Safari Tech Books Online E-knihy Nepravidelně 
Scopus Bibliografický Denně
Souborný katalog VŠE Bibliografický Denně
Thomson Reuters Eikon with Datastream Faktografický Denně
Web of Science Bibliografický Týdně 
Zephyr Faktografický Nepravidelně 
Zdroje dostupné pouze v lokální síti 
ASPI Plnotextový Denně
Albertina a Report Faktografický Měsíčně 
Codexis Plnotextový Denně
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Vzdělávací a odborné aktivity 
(Praha, Jindřichův Hradec) 

D.1 Vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků  
VŠE - absolvovaná školení, účast na konferencích, seminářích 
a knižních veletrzích 

 Počet akcí Počet účastníků 
Externí 62 99 
Interní 2 6 
Celkem 64 105 

D.2 Poskytnuté odborné konzultace a prezentace pro veřejnost 

 Počet akcí Počet účastníků 
Exkurze a prezentace 8 75 
Odborné praxe  1 1 
Kulturní a společenské akce 3 94 
Celkem 12 170 

D.3 Publikační činnost 

Autor, Název 
MACH, Jan. Zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v roce 2014. ProInflow [online]. 2014, 
sv. 6, č. 2. [cit. 2. 2. 2014] Dostupné z: 
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1027 
MACH, Jan. Repozitáře vysokoškolských kvalifikačních prací [webinář]. Praha: Univerzita Karlova. 15. 
10. 2014 [cit. 2. 2. 2014]. Dostupné z: https://connect.cesnet.cz/p8dnk15599o/ 

D.4 Aktivní účast na konferencích, seminářích a jiných odborných 
akcích 

Přednášející, název přednášky, název konference 
Doláková, Alena, „Životní cyklus“ doktoranda VŠE. Odborný seminář IVIG 2014: vzdělávání 
doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků, Praha, 25. 9. 2014 
Bělohoubková, Lenka, Trtíková, Ilona, Landová, Hana, Tichá, Ludmila: IVIG: let’s talk information 
literacy in the Czech Republic /Poster na konferenci LILAC 2014 
Bělohoubková, Lenka, Bibliotheca Academica 2014, "Jak válčíme: průzkumy, standardy, postery…," 
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D.5 Zastoupení CIKS v pracovních skupinách a komisích 

Název Počet členů 
Iniciativa pro podporu Open Access v ČR 1 
Pracovní skupina NK ČR pro věcné zpracování 1 
Pracovní skupina NK ČR pro zpracování speciálních dokumentů – elektronické 
zdroje 

1 

Komise NK ČR pro služby 2 
Setkání lokálních supervizorů jmenných autorit 1 
Organizační výbor konference Inforum 1 
AKVŠ – Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost 
(IVIG) 

2 

AKVŠ – pracovní skupina k financování EIZ 1 

D.6 Členství v národních a mezinárodních organizacích a spolcích 

Název Počet členů 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR  
  kolektivní členství 2 
  individuální členství 5 
Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR (individuální) 8 
AKVŠ - Asociace knihoven vysokých škol (kolektivní) 1 
IGeLU – Mezinárodní sdružení uživatelů produktů firmy Ex Libris (kolektivní) 1 
SUALEPH – Regionální sdružení uživatelů Aleph (kolektivní) 1 
EBSLG – European Business Schools Librarians Group 1 
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E Organizační struktura CIKS 
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F Seznam pracovníků CIKS 
Bělohoubková Lenka, Ing. Pekařová Mária
Boháčová Miroslava Pelantová Alena
Boháčová Anna2 Plačková Pavlína, Bc.
Broďáni Dušan, Ing. Procházková Jana
Březinová Dagmar Rataj Jiří, Bc.
Čandová Markéta Reznerová Ivana, PhDr.
Človieček Jan Simandlová Libuše, Mgr.
Davidová Jitka, Ing. Sklenák Vilém, doc. Ing. CSc. 
Doláková Alena, Mgr.  Skolilová Dana
Fejfar Ondřej Sokolovský František, Bc.
Fialová Jiřina3 Synková Ludmila
Hagarová Olga Šebková Jana
Hartmanová Jana, Ing. Šedivá Klára, DiS.
Havlíková Eva, Mgr. Šindelířová Lenka, DiS.
Hůlková Irena Škochová Věra, Mgr.
Kohoutová Jiřina Šubrta Václav, Ing.
Kučerová Eva Taišlová Jitka
Langová Magdalena, Ing. Uhlíková Jana
Loudín Jan Václavík Ramis
Mach Jan, Ing. Vaicová Libuše
Machek Ondřej, Ing. et Ing. Vondrášková Irena
Makovcová Květa Vránová Zuzana 
Mihulková Ludmila, Mgr. Zámorská Blanka, Mgr.4
Miletinová Verona, Mgr. Zárubová Eva
Němcová Václava 

2 pracovní poměr v roce 2014 ukončen 
3 pracovní poměr v roce 2014 ukončen 
4 rodičovská dovolená
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G Seznam skupinových elektronických 
adres – nabídka služeb 
Úplná nabídka služeb je k dispozici na webových stránkách CIKS http://ciks.vse.cz. 

 
E-mail Popis 
knihovna@vse.cz informační služby o Knihovně VŠE – CIKS
rezerv@vse.cz rezervace absenčních výpůjček knih z Knihovny VŠE – CIKS 
prodluz@vse.cz prolongační služby Knihovny VŠE – CIKS
upominky@vse.cz upomínky
infodesk@vse.cz rezervace Klubu Knihovny VŠE CIKS dle stanovených priorit, doplňkové 

nadstandardní služby (laminování, kroužková vazba), základní informace o 
provozu všech knihoven sítě VŠE 

eds@vse.cz informace o Evropské unii (knihy,časopisy, databáze),  
provoz Evropského dokumentačního střediska CIKS VŠE 

mvs@vse.cz meziknihovní výpůjční služba CIKS VŠE pro knihovny v ČR 
mmvs@vse.cz mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, objednávání plných textů 

časopiseckých článků v elektronické podobě (z časopisů, které nejsou v 
knihovnách VŠE k dispozici) 

i-servis@vse.cz oborové informační a knihovnické služby (rešeršní služby, konzultace a 
poradenství, prezentace informačních zdrojů,..) 

wwwciks@vse.cz správa webových stránek CIKS
webmaster@vse.cz správa webových stránek VŠE
aleph@vse.cz fungování souborného katalogu VŠE (Aleph)
akvizice@vse.cz doplňování knihovního fondu VŠE, centrální nákup neperiodických 

publikací pro pracoviště VŠE z rozpočtů i grantových prostředků, přijímání 
a lokace knižních darů, shromažďování a zapůjčování katalogů vydavatelů a 
nakladatelů včetně zahraničních 

casopisy@vse.cz centrální objednávání a evidence periodik pro katedry a ostatní pracoviště 
VŠE umístěná v Praze, distribuce periodik na tato pracoviště a do studoven 
CIKS na Žižkově 

katalogizace@vse.cz centrální zpracování dokumentů v Souborném katalogu VŠE, distribuce 
neperiodických publikací na katedry a ostatní pracoviště VŠE včetně 
studoven a knihoven CIKS 

knihovnaJM@vse.cz informační služby SK JM, nabídka vybrané literatury k akreditovaným 
předmětům pro 1. ročníky, literatura a CD-ROM k jazykové výuce,  
informace o provozu Studijní knihovny na Jižním Městě 

knih-fm@fm.vse.cz informační služby knihovny FM Jindřichův Hradec
prodluz@fm.vse.cz prolongační služby knihovny FM Jindřichův Hradec 
rezerv@fm.vse.cz rezervace absenčních výpůjček knih z knihovny FM Jindřichův Hradec
ctl@vse.cz informační služby a provoz Chris Tame Library, knihovny 

Národohospodářské fakulty 
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H Oboroví knihovníci  
– rozdělení informační gesce a EIZ 

 
 

Mgr. Alena Doláková 
Téma EIZ 
Didaktika ekonomických 
předmětů 

ASPI 

Ekologie Codexis 
Evropská unie IMD World 

Competitiveness Online 
Mezinárodní obchod  International Studies 

Encyclopedia 
Mezinárodní politika a 
diplomacie 

JSTOR 

Neziskové organizace MPEPIL 
Politologie ProQuest Central
Právo OECD iLibrary
Světová ekonomika  

Mgr. Libuše Simandlová 
Téma EIZ 
Bankovnictví Albertina 
Finance Patria Plus 
Kapitálové trhy Scopus 
Management Web of Knowledge
Měnová politika Zephyr 
Mikroekonomie  
Personalistika  
Podniková ekonomika  
Psychologie a sociologie  
Účetnictví  
Veřejné finance  

 
 

PhDr. Ivana Reznerová 
Téma EIZ 
Business Intelligence ACM Digital Library
Ekonometrie Gale Virtual Reference 

Library 
Ekonomické 
prognózování 

Passport 

Ekonomické teorie Safari Tech Books Online
Ekonomika 
Informatika 
Makroekonomie 
Řízení 
Statistika 

Ramis Václavík 
Téma EIZ 
Cestovní ruch Anopress IT 
Demografie ebrary Business & 

Economics  
Filosofie EBSCO 
Inovace EconLit with Full Text
Logistika Henry Stewart Talks
Marketing  
Obchodní podnikání  
Pojišťovnictví  
Sociální politika  
Veřejná správa 
a regionalistika 
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I Seznam dárců 
Všem dárcům velmi děkujeme za hodnotné knižní dary, které obohatily náš fond. Adresy dárců 
jsou uvedeny na darovacích protokolech uložených na pracovišti Akvizice. 

I.1 Publikace

Jméno dárce Počet ks Cena v Kč 
Al-Salmanová, SABRA 7 9 048 
CERGE-EI (Center for Economic and Research and 
Graduate Education-Economic Institute) 

69 23 405

Dary od různých dárců 340 122 507
EUR-OP Information Network Distribution, Office for 
Official Publications of the EC 

40 10 047

Management Press, s. r. o. 71 48 231
Masarykova univerzita Brno 2 465
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 30 3 957 
Národohospodářský ústav J. Hlávky 31 4 053
International Labour Organisation 12 6 192
Institut Václava Klause 28 3 561 
Organisation for Economic Co-operation and Development 236 313 466
Organizace spojených národů  6 3 777
Ostatní české vysoké školy 1 117
Velvyslanectví Státu Izrael 2 740
Vysoká škola ekonomická v Praze 102 26 924

Celkem 581 576 490
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I.2 Periodika 

Jméno dárce Titul Počet ks Cena v Kč 
OECD                                14 titulů Nevyčísleno 
NK Economic Indicators, 

Verkehrsblatt, Schlaglichter 
der Wirtschaftspolitik, 

Monatsbericht, Monthly 
Economic Report

Nepravidelně       Nevyčísleno 

Nespecifikováno Jednotlivé darované tituly 
evidované v Alephu

19 273 + z části 
nevyčísleno 

Stanford, a.s.                        Lobby 200 ks 23 200 
IDG Czech, a. s. CIO 30 ks 17 100 
IDG Czech, a. s.                   Computerworld 30 ks 11 970 
Institut V. Klause o.p.s. Newsletter IVK 300 ks 198 000 
TECH magazín TECH magazín 30-90 ks         21 600 
ARTEK, o. s. ARTEK 60 ks        16 020 
Impax, spol. s r. o. Investiční magazín 100 ks 4 900 
EMPRESA MEDIA, a. s. Týden (remitenda) 100 ks 137 700 
EMPRESA MEDIA, a. s. MarketingSalesMedia  30 ks 101 400 
 Radniční noviny 100 ks Zdarma 
 5+2 dny 150 ks Zdarma 
 Metro 50 ks Zdarma 
RIX, s.r.o                            Prosperita 20 ks Zdarma 
Press21, s. r. o. Retail info plus 25 ks Nevyčísleno 

C e l k e m    551 163 
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J Lokální signatury (hřbetní štítky) 
dokumentů ve studovnách CIKS 

Dokumenty ve studovnách CIKS jsou ve volném výběru řazeny dle hřbetního štítku (druhé 
signatury), který je zpravidla ve tvaru: znak MDT (max. 5 pozic) + tři počáteční písmena 
jména autora či názvu publikace. 

 
Například knihu: 

ŠOLJAKOVÁ, Libuše a kol. Nákladové ú etnictví v p íkladech a 
úlohách. 4. aktualizované vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 230 s. 
ISBN 978-80-245-1752-0.

lze ve volném výběru najít pod hřbetním štítkem 657.4ŠOL. 
 
Pro jazykové publikace má hřbetní štítek tvar: 8-jazyk-typ publikace + pro knihy tři 

počáteční písmena z názvu. Pro jazyky jsou používané dvoupísmenné zkratky, typ publikace 
je „S“ (slovníky) nebo „K“ (ostatní publikace). 

 
Například slovník: 

Anglicko- eský, esko-anglický multioborový slovník: z oblasti 
v dy, techniky a ekonomiky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 
2010. 979 s. ISBN 978-80-251-3259-3.

lze ve volném výběru najít pod hřbetním štítkem 8-AJ-S. 
 
Kniha: 

GOTTHEINEROVÁ, Till a TRYML, Sergej. Moderní u ebnice
angli tiny. 13., nové upr. vyd. Praha: NS Svoboda, 2003. 710 
s. ISBN 80-205-1037-0. 

bude postavena pod hřbetním štítkem 8-AJ-K-MOD. 
 
Kromě zmíněného obecného tvaru jsou pro samostatné sbírky užívány speciální typy 

hřbetních štítků uvedené v následující tabulce, většina těchto typů se používá pouze ve 
studovnách na Žižkově. 

 
 



 

55 

Hřbetní štítek Instituce Lokace  
ve studovnách 
CIKS 

Příklad 

CFA Chartered Financial Analyst Mediatéka, sbírka CFA 
CNB Česká národní banka Mediatéka CNB 

EBRD + znak 
MDT + 3 písmena 

European Bank for Reconstruction and 
Development 

Mediatéka EBRD336.1NOW

EU + skupiny 1-
19 

Evropská unie Studovna Žižkov, 
sbírka EDS 

EU11.2 

IEEP + znak 
MDT 

Institut pro ekonomickou a ekologickou 
politiku VŠE 

Studovna Žižkov IEEP336.7 

ILO + skupiny 
01-19 

International Labour Organization Mediatéka, sbírka 
ILO 

ILO/01 

IMF + znak MDT 
+ 3 písmena 

International Monetary Fund Mediatéka, sbírka 
MMF 

IMF336.0DÁB

INS681.3 INSEAD Studovna Žižkov INS681.3 
IWE + znak 

MDT 
Institute of World Economics – Hungarian 
Academy of Science 

Studovna Žižkov IWE314.7 

NOB + rok 
udělení ceny + 3 

písmena 

Dílčí sbírka Nositelé Nobelovy ceny Studovna Žižkov, 
sbírka Nobelova 
cena 

NOB2002SMI

OECD339.9 + 
písmeno skupiny 

OECD 

OECD Studovna Žižkov, 
sbírka OECD 

OECD339.9H

OSN + skupiny I-
XVII 

OSN Mediatéka, sbírka 
OSN 

OSN/IID.13

SB + znak MDT 
+ 3 písmena 

Světová banka Mediatéka, sbírka 
SB 

SB311.3MAR

STO + znak 
MDT 

Stockholm School of Economics Studovna Žižkov STO336.7 

VŠE – FMV Working papers Fakulty mezinárodních vztahů Studovna Žižkov VŠE-FMV 
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