
Spokojenost a postřehy k fakultní knihovně a studovně 

Knihovna a studovny super, vynikající podmínky pro studenty. Akorát nerozumím, proč si nesmím vzít sebou 
alespon malou tašku, či kabelku, dokonce i v Klementínu je taška povolená. Dále proč si nesmím vzít sebou pití. 
Jako budoucí lékaři víme, že pravidelný pitný režim je pro fungování organismu velice duležitý, ale jak ho máme 
dodržovat v studeovni, kde pití sebou mít nemužu?? Proč? Protože ho vyliju? Co pak jsem malé dítě? Dále co se 
týče šatny, tam asi platí, kdo je víc....neprosto nepříjemné chování , nevstřícnost, nevkusné 
poznámky....spolužačka, kt. si tam chtěla nechat kufr si od pani vyslechla, že jak si to vubec dovoluje, tam ten 
kufr nechavat :-D Tady mám pripomínku, že ty pani jsou tam pro nás, ne my pro ně. Deštník je moc mokrý, 
nosíme moc zavazadel, kabelky máme moc těžký. Pani to evidentne baví a naplňuje tá práce. Nechápu tedy proč 
to dělá. Seženu 150 studentu, ktorý by to mohli dělat, mohli by se tam i učit, a byly by alespoň trošku ochotní a 
vstřícny.... 

Snad jen šatnářky by mohly být víc milé :) 

Studijní výpůjčky by mohly být delší a mohlo by být ve fondu více titulů o něž je velký zájem. Studovna má být 
otevřená i přes prázdniny. 

Nemyslím si, že je systém vypůjčování knih po technické stránce stoprocentně vyřešen. Po vypůjčení knih se 
může lehce stát (a tato situace se i když ne mně osobně stala), že pracovník knihovny omylem zapomene 
studenta odhlásit ze systému (případně přehlásit dalším studentem) a načte tak studentu po jeho odchodu z 
knihovny na jeho konto knihy, které si půjčuje člověk ve frontě za ním. Poškozený student pak nemá pozdějí 
možnost dokázat, že si knihy nikdy nevypůjčil a naskakují mu na konto upomínky, případně musí knihu zaplatit, 
pokud by ji nepoctivý student, který ji má doma, nevrátil. 

Opening hours a lot to short for a medical student. In my home country there is always one library that opens 
24hours. 

Knihovna je na velmi dobré úrovni. Knihovníci jsou vždy velmi ochotní. Pouze orientaci v internétovém systému 
bych nehodnotila nejkladněji. 

Good IT facilities and helpful, friendly staff. 

V knihovně jsou milí, ochotní, rádi pomohou, poradí. Jsem spokojená! Studovna vyhovuje 

Knihovna je dobrá a knihovníci vždy umí poradit, ale bohužel je někdy velmi obtížné se k některým knihám 
podstatným pro studium dostat, zvlášť když jsou přednostně dávány medikům a to i na dobu delší než jeden 
semestr. Ne všichni máme tolik peněz abychom si mohli všechny knihy kupovat. Paní v šatně studovny jsou často 
tak nepříjemné, že jen moje slušnost mi zabrání, jin neoplatit stejnou mincí. Hrůza! Studovna je klidné místo, kde 
se dobře učí. Jen cizincům by se mohlo vysvětlit, co znamená nerušte ostatní, nebavte se ( v jejich případě 
nehulákejte) a vypněte si zvonění u telefonu. Nějaký ten jasný anglický popisek by rozhodně nebyl na škodu. 

Knihovna mi přijde skvěle fungující, vždy milí knihovníci/knihovnice, s žádnou pomocí nikdy není problém! 
Nemůžu nic jen chválit :) 

Studovna i knihovna funguje výborně. Připomínku mám k jedné paní šatnářce, která je nepříjemná a odmítá 
přijmout do šatny více jak jednu tašku (obvyklých rozměrů); argumentuje nedostatkem místa (volné místo ovšem 
vždy je). 

Obě paní v šatně jsou velmi nepříjemné. Chovají se jakoby je studenti obtěžovali a vyrušovali od křížovky. Dokáží 
znechutit celé studium ve studovně. 

Paní šatnářky by mohly být vlídnější a ochotnější. 

Studovna mi velice vyhovuje, uvítala bych ale delší otevírací dobu i v pátek a vlídnější šatnářky. 

Vynikající. 

Nerozumím povinnému odkládání všech svršků (budiž...) a hlavně zavazadel v šatně před návštěvou studovny. V 
žádné jiné knihovně jsem se tím nesetkal. Je to nepraktické, zdržuje to a hlavně mě to výrazně odrazuje od studia 
v naší knihovně. Radši proto zajdu do knihovny AV, kde jsou v tomto ohledu pravidla volnější... 

Well stocked library 



 


