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I. ÚVOD 

 
Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (ÚVI 1. LF UK)  
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) se v roce 2017 soustředil na co nejvyšší úroveň 
a rozsah poskytovaných služeb a řešil aktuální úkoly, které přicházely z vnějšího prostředí. To 
byl především národní projekt CzechELib (CEL) pro zajištění e-zdrojů a velmi náročná práce 
na různorodých etapách hodnocení vědecké práce ve vztahu k Rejstříku informací  
o výsledcích (RIV) Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVaI) a k akreditacím. 
 
 V ÚVI je k 22. 11. 2017 registrováno celkem 7 058 uživatelů, z toho z UK 991 osob,  
5 322 studentů a doktorandů 1. LF, 414 zaměstnanců fakulty, 68 zaměstnanců VFN, 197 osob 
z řad odborné veřejnosti a 66 stážistů.  
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ÚVI na svých webových stránkách přehledně prezentuje veškeré poskytované služby  
a aktuální dění pro všechny kategorie uživatelů. Především se studenty komunikuje 
prostřednictvím sociálních sítí. 
 
 
II. HLAVNÍ ÚKOLY 

 
ÚVI je ve stálém kontaktu s proděkanem pro vědeckou činnost. Obdobně je tomu i ve VFN, 
kde činnost ústavu je koordinována náměstkem pro vědu, výzkum a vzdělávání VFN. 
 
Činnost ústavu se řídí Opatřením děkana č. 1/2017 – Provozním řádem a výpůjčním řádem, 
v roce 2017 2x aktualizovaným v návaznosti na změnu Opatření rektora č. 24/2016 a č. 21/2017 
– Změna Knihovního řádu. 
 
První aktualizace se týkala tvz. jednotné výpůjční matice UK, tj. sjednocení základní 
výpůjčních podmínek na celé univerzitě, platné od 1. 1. 2017. Druhou aktualizaci si vyžádala 
úprava vybíraných sankčních poplatků za nedodržení výpůjčních lhůt. Je dána jednak 
úpravou matice a především zásadní změnou v poskytování tiskových a kopírovacích služeb. 
Místo zastaralého a léta velmi problematicky fungujícího systému SafeQ byl zaveden 
outsourcovaný systém MyQ. ÚVI se intenzívně podílelo na přípravě smlouvy s novým 
poskytovatelem. Hodnotit nový systém je zatím předčasné. V každém případě je to po letech 
trápení se silně poruchovým a tím pádem finančně stále náročnějším SafeQ zásadní provozní 
ulehčení. 
 
 
III. KNIHOVNA 
 

• AKVIZIČNÍ ČINNOST KNIHOVNY 
 
Akviziční činnost se člení na 2 základní směry, a to na získávání jak tištěných zdrojů (p-zdrojů) 
tak i elektronických (e-zdrojů) pro všechny kategorie uživatelů.  
 

• Akvizice literatury pro studium v českém jazyce 
 
Nákup základní studijní literatury v českém jazyce je hrazen z rozpočtu ÚVI. Provozní 
prostředky, přidělené fakultou (850 00 Kč pro rok 2017), jsou téměř výhradně využity na nákup 
studijní literatury – v tištěné i e-formě. VFN rovněž podpořila nákup odborné literatury 
částkou 120 000 Kč. 
 

• Akvizice literatury pro výuku v anglickém jazyce 
 
Studijní zdroje pro anglickou paralelku a zájemce o studium textů v angličtině jsou zajišťovány 
e-knihami. Všechny lékařské fakulty UK se opět domluvily na nákupu intenzívně využívané 
kolekce Thieme, která bude zajištěna pro příští rok v rámci projektu CzechELib (CEL). 
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• Doporučená literatura 
 

Studijní literatura pro potřeby výuky na 1. LF UK pokrývá z velké části aktuální potřeby 
jednotlivých oborů uváděných ve Studijním informačním systému (SIS). Průběžně 
dokupujeme dle návrhů pracovišť, vydavatelských katalogů a nabídek. Významným zdrojem 
informací jsou požadavky studentů, se kterými se obrací na výpůjční službu a e-formulář 
„Návrh na zakoupení publikace“, vystavený na webových stránkách ÚVI. Rovněž 
nakupujeme veškeré monografické i učebnicové tituly autorů z 1. LF a VFN, které jsou 
evidovány v databázi publikačních aktivit OBD. 
 
I přes celkově poměrně pozitivní situaci chybí aktuální studijní texty v některých oborech. 
Obrátili jsme se na vedoucí konkrétních pracovišť nebo přímo na autory. Jedná se o konkrétní 
obory:  
 
STOMATOLOGIE 
Pro následující stomatologické obory zcela chybí literatura ve specializaci: 
- Onkologie pro stomatology – (prof. Mazánek připravil k vydání v Tritonu učebnici 

Orofaciální onkologie) – už je kompletně připravena k vydání, a podařilo se kontaktovat rodinu, 
se kterou nakladatelství řeší právní stránku. 

- Parodontologie a endodoncie – zatím bez zpětné informace z pracoviště, aktuální 
učebnice velmi chybí. 

 
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 
Chybí učebnice typu Vorel, František a kol.: Soudní lékařství z roku 1999. Studenti trvale odmítají 
učebnici Hirt, Miroslav a kol: Soudní lékařství z roku 2015. Ústav soudního lékařství má 
připravenu k vydání novou učebnici, která by měla vyjít v Karolinu v 1. polovině roku 2018. 
 

• Revize knihovních fondů 
 
Generální revize a odpisy byly ukončeny jak na 1. LF, tak i ve VFN, probíhaly na společných 
pracovištích paralelně, efektivně. Byl zjištěn skutečný aktuální stav knihovního fondu, celkově 
bylo zákonem předepsaným způsobem na přání pracovišť vyřazeno a řádně účetně odepsáno 
již více než 120 000 knihovních jednotek.  
 
Generální revize byla ukončena, ale kontinuálně pokračují již standardní průběžné revize  
a vyřazení / odpis knihovních jednotek z fondu. Důvodem vyřazení jsou: 
- ztráta nebo nevratné poškození publikace 
- obsahová zastaralost (neaktuálnost) – vždy rozhoduje pracoviště. 

 
V případě učebnic autorů z 1. LF (resp. Fakulty všeobecného lékařství) je vždy minimálně  
1 exemplář zařazen v konzervačním fondu Knihovny ÚVI. Konzervační fond je postupně 
digitalizován. 
 
Během celého roku pokračovala rekatalogizace zrevidovaných knihovních fondů, 
deponovaných na ústavech a klinikách. Činnost je plně zajišťována pracovníky ÚVI. Během 
roku 2017 bylo zpracováno celkem 5 102 knihovních jednotek (monografií i časopiseckých 
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řad). K dnešnímu dni je kompletně zpracován knihovní fond u 16 knihoven ústavů a klinik  
(z celkového počtu 46). 

 
 

• Úsek knihovních služeb 
 
Základní služby poskytované Knihovnou ÚVI jsou následující:  
 

• Zpracování nakupované literatury – všechny nakoupené dokumenty (klasické  
i elektronické) jsou zpracovány do Centrálního katalogu UK (CKIS), veřejně přístupné 
databáze - https://ckis.cuni.cz/. Celkový počet přírůstků je 4 242 (k 22. 11. 2017), 
během prosince se navýší i o několik set publikací). 
 

• Absenční výpůjční služby – do 22. 11. 2017 bylo realizováno celkem 110 431 knihovních 
operací (47 505 výpůjček, 62 926 prodloužení výpůjční lhůty). 
 

• Prezenční služby ve studovně – vstupní turniket je propojen s Centrální autentizační 
službou UK a není vpuštěna osoba bez platné karty ISIC / ITIC nebo neregistrovaný 
klient, a pak dlužník s pokutou větší než 50,- Kč (dohoda všech fakult UK). 
 

• Meziknihovní výpůjční služba (MVS, MMVS) – stále velmi žádaná služba. Zajišťuje 
dokumenty, které nejsou na 1. LF UK, na UK, ve VFN nebo v ČR dostupné, a to  
v elektronické i papírové formě. Za rok 2017 bylo zatím vyřízeno více než 1 953 
požadavků, což je mírně více než v loňském roce. 

 
• Závěrečné práce - RUK zveřejnil na Úřední desce UK nové opatření rektora č. 72/2017.  
Uskutečnilo se společné jednání mezi všemi účastníky procesu na 1. LF (studijní odd., 
odd. vědy, fakultní správce SIS, kontaktní osoba pro e-verze habilitačních prací, ÚVI), 
tajemnicí fakulty a proděkanem pro vědu, na kterém byly rozděleny konkrétní úkoly 
v další etapě procesu odevzdávání prací do depozitáře DSpace. 
 
Novinkou je zavádění systému Turnitin, který umožňuje systémovou kontrolu 
originality vysokoškolských kvalifikačních prací a dále jej lze využít ke zlepšování 
samotného textu práce ještě před odevzdáním, tzn. ke spolupráci mezi studentem  
a vedoucím práce. Turnitin nahradí v AR 2018/19 aktuálně využívaný systém Theses.cz 
pro automatizovanou kontrolu v SIS po odevzdání VŠKP studentem. Koordinátorem 
pro školení práce se systémem bylo jmenováno ÚVI, které připravilo v listopadu 
vstupní seminář o práci se systémem, další seminář je plánován na leden 2018. ÚVI 
bude poskytovat konzultační služby. Klíčovou roli ve využívání systému mají vedoucí 
prací.  
 

• Digitalizace – pokračuje digitalizace historických učebnic a monografií autorů z 1. LF  
a z VFN, tzv. konzervačního fondu učebnic – k 24. 11. 2017 je naskenováno dalších  
43 titulů. Celkově je již bylo naskenováno, následně zpracováno v OCR (Optical 
Character Recognition), editováno a zkontrolováno více než 200 000 stránek. 
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Hlavní úkoly pro příští období: 
• Jedním z hlavních úkolů pro příští období bude spolupráce s ÚK UK při aplikaci GDPR 
(General Data Protection Regulation) v agendách ÚVI a příp. zavedení EET. 

• Spolupráce s ÚK UK na rozvoji knihovního systému Aleph (resp. CKIS). 
• Spolupráce s pracovišti, garanty oboru a autory na doplňování aktuálně využívaného 
učebnicového fondu a akvizici potřebných textů pro výuku – v klasické i elektronické 
formě v rámci finančního limitu. 

• Spolupráce s pracovišti na dílčích revizích deponovaných fondů. 
• Pokračování v rekatalogizaci zrevidovaných knihovních fondů v ústavních 
knihovnách. 

• Spolupráce na agendě závěrečných prací dle Opatření rektora č. 72/2017. 
• Pokračovat v digitalizaci konzervačního fondu a nedostupných publikací.  

 
 

• Úsek zpracování historických knižních fondů 
 

Po dohodě s přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF doc. Mgr. Karlem Černým, 
Ph.D. bylo koncem roku 2015 zahájeno systematické odborné zpracování sbírky Ústavu dějin 
a jazyků 1. LF evidované Ministerstvem kultury ČR, tj. její pořádání, kompletní katalogizace, 
čištění a ošetření a poté vhodné uložení každého svazku do speciálního boxu „na míru“ 
z nekyselé lepenky.  

 
Pro katalogizaci bylo se správci knihovního systému na UK naprogramováno vše, co je potřeba 
pro vstupní (identifikační) popis v knihovním systému Aleph (tj. katalogizační záznam). ÚVI 
rozšířilo standardní formulář popisu o pole pro speciální metadata využívaná při popisu 
jednotek historického fondu. Dosud bylo do katalogizačních záznamů zpracováno více než   
400 svazků, které ovšem obsahují podstatně vyšší množství bibliografických jednotek. 
Identifikační popis starého tisku je časově náročný a nelze ho srovnávat s běžnou katalogizací. 
Mimo jiné proto, že se naše katalogizace historických fondů zaměřuje na provenienční 
průzkum, jehož cílem je odhalení knižních celků, které se později staly součástí sbírek 1. LF. 
V průběhu roku 2016 byly zpracovány publikace velkých formátů, v roce 2017 se 
zkatalogizovaly tisky 16. století. Katalogizační činnost momentálně pokračuje zpracováváním 
publikací vytištěných v 17. století a zároveň katalogizací starých tisků ze sbírky Ústavu 
lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. 
 
Spolupracujeme s kolegy z Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie věd ČR, Moravské 
zemské knihovny a Knihovny Národního muzea ČR. Ve spolupráci s poslední jmenovanou 
knihovnou se připravujeme na připojení k projektu Provenio 
http://www.provenio.net/index.php/cz), který mapuje pohyb knih v běhu času. Propojení 
systému z 1. LF a Provenia je technicky náročné, ale díky spolupráci s pracovníky Oddělení 
výpočetní techniky 1. LF postupuje. 
 
V letošním roce 2017 došlo k instalaci a uvedení do provozu systému ProArc (produkční  
a archivační systém pro data ve formátu systému Kramerius) a systému Kramerius verze 5, 
který zpřístupňuje digitálně zpracované dokumenty – kramerius.lf1.cuni.cz. Je navázána 
spolupráce s Registrem digitalizace (www.registrdigitalizace.cz) Národní knihovny ČR, kam 
jsou nahlašovány naše nové přírůstky nebo záměry digitalizace. Před započetím samotné 
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digitalizace dochází k důkladné kontrole, zda není kniha již někde zdigitalizována. Předchází 
se tak duplicitní práci. 
 
V rámci digitální knihovny 1. LF UK Bibliotheca Facultatis Medica Prima jsou zpřístupňovány 
digitalizované kopie monografií z historických knižních fondů naší fakulty.  
 

Dále pracujeme na zpřístupnění historické řady časopisu Sborník lékařský. V následujícím 
období budeme spolupracovat s Ústřední knihovnou UK, která připravuje centrální řešení pro 
digitální repositáře pro uložení zdigitalizovaných historických tisků. 
 
Hlavními úkoly pro následující období jsou pro práci v systému Kramerius: 

• Postupné zpracování a zveřejnění historických knižních fondů, které již nepodléhají 
autorskému zákonu. 

• Hledání technického zabezpečení pro postupné zpracování a zveřejnění dokumentů, 
které spadají pod ochranu autorského zákona (tj. chráněné zpřístupnění na místě 
samém). Na těchto úkolech úzce spolupracujeme s Ústřední knihovnou UK.  

 
Spektrum činností Úseku zpracování historických knižních fondů a její specifika dnes naplňují 
potřebu organizační změny na samostatné Oddělení zpracování historických knižních fondů. 
 
 
IV.  ODDĚLENÍ REFERENČNÍCH SLUŽEB A SPRÁVY E-ZDROJŮ 

 
Oddělení referenčních služeb a správy e-zdrojů je pověřeno komplexní správou 
elektronických informačních zdrojů (EIZ), tj. agendou licencí, nastavením přístupů, řešením 
technických problémů, informováním o dostupných zdrojích a práci s nimi atd. Aktuálně 
nabízíme více než 70 dostupných licencovaných EIZ – tj. bibliografické, fulltextové  
a faktografické databáze, kolekce e-časopisů a e-knih. 
 
ÚVI se v uplynulém roce soustředilo na podíl lékařských fakult UK v rámci členství UK  
v národním projekt CzechELib (CEL), tj. přípravu fakultního podílu. UK je členem národního 
konsorcia pro nákupy e-zdrojů, organizovaného Národní technickou knihovnou v Praze 
(NTK). Licenční smlouvy (a tedy i ceny) jsou sjednány až do roku 2020, veškerá dotační 
podpora končí k 31. 12. 2017. Projekt je velmi problematicky organizován a rozhodně nepřináší 
výsledky, které presentoval při svém vzniku. Denně se mění zásadní informace, ať už  
o vybraných e-zdrojích či finanční náročnosti, zatím jen pro rok 2018. Zcela chybí informace, 
jak se bude projekt dále vyvíjet. 
 
Zdroje jsou rozděleny do 2 skupin 

- páteřní zdroje (např. Web of Science), spolufinancované UK a fakultami 
- oborové zdroje – jednotlivé fakulty UK platí svůj podíl. 

 
Oborové zdroje pro medicínu byly v minulých letech financovány z rozvojového programu 
Ústřední knihovny UK, který byl ukončen. Pro lékařské fakulty UK tak vznikla nová situace, 
tj. podíl na financování oborových zdrojů. Podíl 1. LF je vysoký vzhledem k velikosti fakulty 
a započítaném počtu studentů (tzv. FTE – vydavatelská strategie). Tento podíl se nám pro  
1. LF podařilo vyjednat výrazně nižší. Bylo vždy dobrou tradicí, že jsou všechny lékařské 
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fakulty zvyklé nákupy zdrojů koordinovat. Tato tradice byla zachována i v letošním 
rozhodování. 
 
Dle statistických ukazatelů se využívání EIZ obecně výrazně zvyšuje – zejména využití  
e-časopisů. Podíl na vyšším využití má rozhodně možnost vzdáleného přístupu a trvalá 
propagace práce s e-zdroji. 
 
Webové stránky ÚVI přinášejí jednoduchou a přehlednou prezentaci e-zdrojů, které jsou na 
UK k dispozici - http://uvi.lf1.cuni.cz/e-zdroje/.  
  
Oddělení nabízí rovněž rešeršní služby z nakupovaných zdrojů. Práce s e-zdroji je mj. součástí 
výuky ve všech akreditovaných nelékařských studijních oborech, kde participuje ÚVI,  
a seminářů pro doktorandy a další zájemce z řad pracovníků fakulty i VFN.  
 
Hlavním úkolem pro příští období je jednoznačně stálá spolupráce s ÚK UK na vývoji 
agendy CzechELib. 
 
 
V.  ODDĚLENÍ EVIDENCE PUBLIKAČNÍCH AKTIVIT, EVALUACE VĚDECKÉ 

PRÁCE 1. LF UK 
 

• Sběr publikačních aktivit 
 
Oddělení plní veškeré úkoly spojené se sběrem a zpracováním shromážděných publikačních 
aktivit. Data jsou dále zpracovávána pro potřeby fakulty, následně hlášena do registrů 
nadřízených institucí a slouží i k interní evaluaci vědecké práce. V dubnu vstoupilo v platnost 
nové Opatření rektora č. 31/2017 – Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti.  
 
Sběr dat o publikovaných pracích autorů z 1. LF UK i VFN (databáze je společná pro obě 
instituce) probíhá v centrálním univerzitním systému OBD. V systému je aktuálně celkem  
324 258 záznamů za celou UK, z toho 61 146 ve správě 1. LF. Průběžně probíhá sběr záznamů 
vydaných v roce 2017. Pracovníci ÚVI v průběhu roku sami zadávají zejména články 
z databáze Web of Science, ale i články z české časopisecké a knižní produkce. Cílem je 
maximální úspora práce jednotlivých autorů. Předpokladem je však, aby autoři při 
publikování uváděli správně příslušnost k UK, k 1. LF UK a VFN, která umožní excerpci 
databází s maximální výtěžností. Zátěž akademických pracovníků tak spočívá již jen 
v kontrole zadaných záznamů, doplnění specifických informací, které má jen autor, a v dodání 
informací o svých dalších publikacích, které nelze běžně podchytit. O to budou jednotlivá 
pracoviště požádána na konci sběru, tedy počátkem roku 2018.  
 
Komunikace s ústavy / klinikami je výrazně jednodušší tam, kde je jmenována kontaktní 
osoba z pracoviště. Obvykle je to buď knihovnice, sekretářka, nebo začínající mladý vědec. 
Znalost prostředí, jeho problematiky a každodenní kontakt s publikujícími je nezastupitelný a 
vždy značně urychlí kontroly zadaných publikací či doplnění nadstandardních údajů pro 
nadřízené složky. 
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Na webových stránkách ÚVI (http://uvi.lf1.cuni.cz) jsou v sekci Publikační činnost dostupné 
veškeré průběžně aktualizované manuály a informace potřebné ke sběru dat a k agendě 
citačních ohlasů.  
 
Hotové záznamy našich autorů jsou přístupné ve veřejném vyhledavači na adrese 
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl?fname=obd_public&public_id=1201. Přesto jsou stále 
žádanou a využívanou službou také exporty z databáze – přehledy evidovaných publikací 
k různým účelům a ve volitelném formátu.  
 

• Citační ohlasy 
 
Součástí práce oddělení je i agenda citačních ohlasů a Hirschova indexu (h-indexu) sloužící 
pro interní evaluaci na 1. LF za uplynulý kalendářní rok. Již 5. rokem je k dispozici metodika, 
která zásadně usnadňuje stanovení citačních ohlasů, neboť kontinuálně využívá data 
z předchozích let. Je tak možné u dříve citovaných prací data znovu použít a zaktualizovat 
pouze počet citací za nově sledované období.  
 
Doplňkovou činností oddělení je podchycení chybně zadaných záznamů ve WoS, které hojně 
vznikají nespolehlivým strojovým zpracováním. Pročišťování dat vede ke zvýšení citačních 
ohlasů a h-indexu našich autorů, a tím i prestiže celé fakulty.  
 

• Personální identifikátory: ORCID (Open Researcher and Contributor ID - 
http://orcid.org/), ResearcherID a ScopusID 

 

Opatření rektora UK č. 28/2016 – Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci 
autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově vstoupilo v platnost 15. 10. 2016. Ukládá 
povinnost, aby si každý autor zřídil ORCID, ReseracherID (RID) a ScopusID a aktivně je 
používal. Opatření bylo vypracováno na podkladě Koncepce Informačního systému 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 – 2020, schválené Vládou ČR dne 
13. ledna 2016. ÚVI poskytuje stálou školící a metodickou pomoc autorům při zřizování  
a aktualizaci PIN. Vytvoření PIN se ale neobejde bez přímé účasti autora. 
 
Během roku 2017 poskytovalo ÚVI intenzívní podporu všem zájemcům o zřízení PIN. 
V současné době má PIN zřízeno přibližně 65% publikujících. Toto číslo se zvětšuje postupně, 
jak je od autorů údaj požadován redakcemi vědeckých časopisů. 
 

• Interní evaluace vědecké práce na 1. LF 
 

Aktuálně probíhá interní evaluace vědeckých publikací za rok 2016. Informace o evaluaci 
publikační činnosti na 1. LF UK jsou dostupné na adrese http://uvi.lf1.cuni.cz/publikacni-
cinnost/interni-evaluace. 
 
 

• Open Access 
 
ÚVI se intenzívně věnuje agendě open access (OA) a prostřednictvím své pracovnice  
Mgr. Terezy Simandlové se aktivně účastní i českých OA aktivit v Iniciativě otevřeného 
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přístupu Asociace knihoven vysokých škol ČR (moderování, přednášení na seminářích, 
koordinace pracovních setkání). 
 
Tématu OA a především predátorským časopisům se ÚVI věnoval také uvnitř fakulty. V září 
bylo téma otevřeného přístupu představeno zaměstnancům Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN 
a v letním semestru 2016/17 ve výuce magisterských oborů (Ergoterapie a Nutriční 
specialista). Pro podporu publikování je zřízen kontaktní e-mail openaccess@lf1.cuni.cz, 
prostřednictvím kterého mohou publikující autoři posílat své dotazy k OA a predátorským 
vydavatelům/časopisům. ÚVI je schopno v tomto zajistit ověření formálních náležitostí  
a navést autora k rozhodnutí, zda zvolený časopis odpovídá běžným standardům vědecké 
komunikace. Pravidelně je také aktualizovaná stránka na webu ÚVI věnovaná této 
problematice: http://uvi.lf1.cuni.cz/otevreny-pristup.  
 
Hlavní úkoly: 

• Spolupráce s ÚK UK a Ústavem výpočetní techniky UK na rozvoji systému OBD. 
• Spolupráce s pracovišti na kontrolách záznamů v databázi OBD a řešení 
externích aktuálních evaluačních aktivit. 

• Personální identifikátory – metodické vedení autorů, implementace do 
personálního systému a podpora rutinního využívání. 

• Rozvoj agendy AO, stálá informační služba a podpora kultivace publikačního 
prostředí v oblasti predátorských časopisů. 
 

 
VI. ODDĚLENÍ VIDEO A FOTO 
 
Činnost oddělení je zaměřena na tvorbu videoprogramů. Práce zajišťuje pan Tomáš 
Herrmann. Podrobnou zprávu o činnosti oddělení pravidelně předkládá Kolegiu děkana pan 
prof. MUDr. A. Martan, DrSc. Reakce na práci pana Herrmann jsou velmi pozitivní a o jeho 
služby je velký zájem. Tak jako v loňském roce je nutno připomenout, že je třeba promyslet 
způsob, jak inovovat techniku pro záznam obrazu i zvuku. 
  
 
VII. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
 
Kolektiv je personálně stabilizován. Proběhla obměna kolektivu v důsledku vývoje oboru 
(průměrný věk pracovníka ÚVI je v současné době 45 let). Rozsah a obsah zpracovávaných 
agend dnes vyžaduje specializované odborné knihovnicko-informační vzdělání, bez něj dnes 
již není možné se při práci v ÚVI obejít. Informační zdroje se zajišťují ve stále větších 
organizačních celcích, nutná je proto i dokonalá znalost organizační struktury oboru. 
 
 
VIII. DALŠÍ VÝZNAMNÉ ÚKOLY ÚSTAVU: 
 

• VÝUKA 
 
ÚVI participuje na výuce u bakalářských a navazujících magisterských oborů. Nabízíme 
propracovaný systém výuky informačních znalostí a dovedností ve stupních bakalář (základy) 
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a navazující magistr (odborné a vědecké informace). Pro postgraduální studenty jsme ve 
spolupráci s Ústřední knihovnou UK připravili velmi úspěšný celoroční cyklus seminářů 
s názvem Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace. O tento kurz je 
mezi doktorandy z 1. LF UK mimořádný zájem. Ve zkráceném jednosemestrálním rozsahu 
budeme kurz opakovat. 
 
 
IX.  PODĚKOVÁNÍ 
 
Touto cestou děkuji jménem pracovníků ÚVI všem, kteří v uplynulém roce přispěli radou  
i skutkem k rozvoji služeb ÚVI. Naší snahou je kontinuální posun ve vnímání našeho ústavu 
od „knihovny“ k odbornému pracovišti poskytujícímu komplexní a kvalifikované 
knihovnicko-informační služby pro podporu výuky, vědy, výzkumu a studia. 
 
 
 
 
 
Praha, 24. 11. 2017 
PhDr. Hana Skálová 


