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 1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Akronym projektu 

NK 4 VaVaI 

Název projektu 

Národní knihovna ČR – zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace 

Anotace projektu 

Národní knihovna ČR (dále NK ČR) organizací konsorcií zabezpečuje přístup k multioborovým plnotextovým 
databázím EBSCO a prostřednictvím služby FirstSearch k databázím OCLC (zejména světový souborný katalog 
WorldCat). Ustavením oborových konsorcií zpřístupňuje elektronické informační zdroje (dále EIZ) pro 
knihovnictví a informační vědu, hudbu a hudební vědu. V individuálních licencích zpřístupňuje plnotextové 
akademické EIZ (ebrary, Wilson) profilových oborů (zejména společenské vědy). Podporuje nákupem IFLA 
Vouchers zabezpečení sféry VaVaI primárními informačními zdroji zejména ze zahraničí prostřednictvím služeb 
center mezinárodních meziknihovních služeb.  

Soutěž 

Veřejná soutěž Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci 
programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací – „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ) s dobou 
řešení v roce 2009 – 2011 (SMSM2009VZ001) [VSMSMT9INFOZ] 

Program 

Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) [VZ] 

Specifické cíle programu, kterých se týká řešení projektu 

a) pořízení a zabezpečení celostátních licencí a národních multilicencí komplexních informačních zdrojů, které by 
bez podpory z veřejných prostředků nebylo možné  
b) plošné informační zabezpečení celých vědních oborů základními a nejdůležitějšími aktualizovanými 
celoplošnými informačními zdroji, včetně nezbytných služeb; zajištění kontinuity a aktualizace informačních 
zdrojů pro výzkum  

Oblast podpory, které se týká řešení 

a) pořizování primárních a sekundárních celoplošných a oborových informačních zdrojů a/nebo nákup 
celostátních/národních licencí a multilicencí pro zpřístupnění takovýchto informačních zdrojů s podmínkou 
dlouhodobého sdílení, společného využívání nebo veřejného zpřístupnění  
b) pořizování, aktualizace, zajišťování provozu a popularizace nákladných velkoplošných či celoplošných 
elektronických zdrojů (multilicencí) pro tyto účely ustavenými národními nebo oborovými konsorcii  



2. ANALÝZA POT ŘEB 

Současná situace zabezpečení VaVaI a vzdělání v oblasti profilových oborů NK ČR je zejména díky 
infrastrukturním programům LI 2000 a 1N na relativně dobré úrovni. Vzhledem k nepřetržité dlouhodobé 
přístupnosti plnotextových odborných databází a s rozvojem moderních informačních technologií je možné 
sledovat určitý vývoj ve způsobu zpřístupňování a prezentování. Knihovny si mohou pomocí služby SFX zapojit 
elektronické časopisy do online katalogu knihovny a přímo odkazovat na plný text. Stejně tak remote access 
(vzdálený přístup) je dnes běžnou službou většiny akademických a velkých knihoven. Na podporu zpřístupnění 
databází si knihovny samy vytvářejí nejrůznější portály, mezi komplexně řešené patří např. Portál elektronických 
informačních zdrojů Masarykovy univerzity v Brně nebo Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy v 
Praze. Na vysokých školách se většinou dařilo organizovat nejrůznější semináře a kurzy, které se týkaly prezentace 
elektronických informačních zdrojů a práce s nimi a které byly určeny především pro doktorandy, pedagogické a 
výzkumné pracovníky a studenty. Databáze jsou součástí univerzální Jednotné informační brány (JIB) a 
Elektronické knihovny časopisů (EZB). Dále jsou zapojeny do oborových bran – ART (Umění a architektura), 
MUS (Musica), KIV (Knihovnictví a informační věda) a TECH (Technika a přírodní a aplikované vědy). Dochází 
tak k efektivnímu zhodnocování vložených finančních prostředků a pro koncové uživatele ze sféry VaVaI a 
vzdělávání se rozšiřují a zkvalitňují poskytované služby. 
Ustálená nabídka celostátních a národních multilicencí významných EIZ zahrnuje i zdroje zpřístupněné 
prostřednictvím projektů 1N04129 – Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské 
obory viz http://eifl.nkp.cz/ a 1N04167 OCLCFirstSearch Service viz http://www.nkp.cz/pages/sluz_oclcfs.htm. 
Oba projekty s vynikajícím závěrečným hodnocením jsou zárukou, že je třeba pokračovat ve zpřístupnění k již 
ověřeným EIZ a obohatit nabídku o nové, dosud nepřístupné tituly. Rovněž projekt 1N0470 – Informační zdroje 
pro knihovnictví a informační vědu využil ke zpřístupnění licencovaných EIZ oborovou bránu KIV 
http://kiv.jib.cz/ a míra jejích využití dává záruku, že vytipované EIZ jsou potřebné a měly by se stát rovněž 
předmětem podpory z prostředků INFOZ. Proto je předkládaná sestava ověřených EIZ, které budou zpřístupněny v 
nově ustavovaných neformálních konsorciích, obohacena o další tituly. Jedná se o pokračující zpřístupnění bází 
firmy EBSCO (1, 2, 3 – čísla odkazují na oddíl 4.3.6. Informační zdroje), OCLC (4) v prostředí služby FirstSearch, 
oborové zdroje LISA (10) a LISTA (12) pro knihovnictví a informační vědu. Plnotextová databáze Wilson (6) je 
pouze v individuální licenci pro NK ČR. U tohoto zdroje se nepodařilo i vzhledem k napnutým rozpočtům 
potenciálních členů ustavit konsorcium, přestože se jedná o tradiční a velmi kvalitní EIZ, který byl v NK ČR 
zpřístupňovaný ještě před pořízením jeho konsorciálních licencí realizovaných z prostředků projektů LI-200022 i z 
1N04167.  
Již v předchozích citovaných projektech byla, zatím jen z ušetřených prostředků, podporována centra 
mezinárodních meziknihovních služeb tzv. IFLA Vouchers – standardizovaným typem "platidla" mezi knihovnami 
při zabezpečení primárních zdrojů v klasické podobě, případně kopií zejména ze zahraničí. Standardní podpora 
prostřednictvím IFLA Vouchers byla vytipována jako potřebná. Mezinárodní meziknihovní služby jsou 
poskytovány za finanční spoluúčasti uživatelů, zejména pracovníků sféry VaVaI, přesto se mnohdy nepodaří ani 
sdružením prostředků knihovny a uživatele primární zdroje zejména ze vzdálených destinací finančně zabezpečit. 
Cílenou finanční podporou by se mohla tato bariéra v přístupu k primárním zdrojům, které nejsou na území ČR, ani 
nejsou součástí EIZ, částečně překonat. Podpora bude zaměřena na pět z šesti knihoven povinných ze zákona č. 
257/2001 Sb. a bude rozdělena podle jejich podílu na realizovaných mezinárodních meziknihovních službách v 
předchozích letech. Specifické zdroje a požadavky uživatelů Národní lékařské knihovny nedávají záruku 
efektivního využití IFLA Vouchers, proto byla z této podpory vyňata (rozpis rozdělení IFLA Vouchers viz příloha 
č. 3).  
Na základě doporučení zahraničních uživatelů i analýze zájmů při zkušebním přístupu vytipovala NK ČR zdroj 
ebrary. Academic Complete (5). Multiooborová plnotextová elektronická databáze Academic Complete je součástí 
rozsáhlé databáze ebrary. Obsahuje aktuální zahraniční akademickou literaturu nezbytnou pro vysokoškolské 
studium, vědu a výzkum. Zahrnuje přes 41 000 zahraničních akademických publikací z různých vědních oborů plně 
odpovídajících oborovému profilu NK ČR, který je deklarován v oficiálním dokumentu o doplňování fondů 
(Konspekt http://konspekt.nkp.cz). Mezi tyto vědní obory patří zejména: historie a politologie ekonomika a 
management lingvistika a literární věda právo a mezinárodní vztahy přírodní vědy psychologie náboženství a 
filosofie sociologie a antropologie a další. Databáze obsahuje publikace světových akademických nakladatelství, v 
první řadě amerických a britských univerzit (Yale University Press, University of California Press, Oxford 
University Press, Cambridge University Press, Manchester University Press apod.), ale i jiných renomovaných 
nakladatelů vědecké literatury (Brill Academic Publisher, Greenwood Press, John Benjamins Publishing, Kluwer 
Academic Publishing, Springer a další). Zpřístupňuje velmi žádanou zahraniční odbornou vědeckou literaturu, 
která je v současné době kvůli nedostatku finančních prostředků na doplňování fondů zastoupena ve fondech NK 



ČR i ostatních knihoven ve velmi omezeném a nedostatečném rozsahu. Počet publikací obsažených v databázi 
ebrary se neustále zvyšuje, i v rámci jednoho subskripčního období. Databáze byla testována během volného 
zkušebního přístupu ve dnech 1. 6. 2009 až 30. 6. 2009. I v tak krátkém období se prokázal velký uživatelský 
zájem, příznivé bylo hodnocení multioborové nabídky, i uživatelského komfortu. Individuální licence pro NK ČR s 
neomezeným vzdáleným přístupem pro všechny uživatele knihovny, neomezený počet souběžných uživatelů, 
jednoduché rozhraní, přehledné vyhledávání, prohlížení podle předmětových kategorií, vyhledávání ve více 
elektronických publikacích najednou. Tisk a kopírování podle pravidel „fair use“, odpovídající standardnímu 
využívání plnotextových databází.  
Zabezpečení oboru hudba a hudební věda – analýza potřeb 
I. Vyhodnocení stávající situace 
a) oborová specifika 
Nabídka informačních zdrojů pro hudbu a hudební vědu má významná oborová specifika. Prvním je tendence 
poskytovatelů zdrojů vyčleňovat obsah zaměřený na hudbu do samostatných kolekcí či zdrojů: ve velkých 
multioborových databázích bývá hudební problematika obvykle zastoupena pouze okrajově a tyto široce zaměřené 
zdroje nenaplňují potřeby akademické komunity, zároveň existují samostatné specializované zdroje zaměřené 
výhradně na hudbu. Další specifikum souvisí s povahou oboru, v němž hrají zásadní roli vedle psaného textu i jiné 
typy dokumentů jako zvuk či notový záznam. Vedle plnotextových zdrojů zaměřených na literaturu o hudbě 
existují tedy rovněž specializované zdroje poskytující zvukové dokumenty (nahrávky) a partitury. 
b) dostupnost zdrojů pro hudbu a hudební vědu v ČR 
Domácí uživatelé měli dosud k dispozici na několika specializovaných pracovištích (zpravidla NK ČR a knihovny 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně) základní hudebněvědné bibliografické databáze jako RILM Abstracts of Music Literature (bibliografie 
muzikologické literatury) či RISM A/II: Music Manuscripts after 1600, výjimečně též Music Index (článková 
bibliografie) ad. Od roku 2007 byla v šesti hudebních knihovnách zpřístupněna elektronická verze základní 
hudební encyklopedie Grove Music Online (viz Navrátilová, Jana. Elektronické hudební databáze v českých a 
moravských knihovnách. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3. [cit. 2007–03-02]. Dostupný na World Wide Web: 
<http://www.ikaros.cz/node/3923>). Postupně byla v několika knihovnách zpřístupněna též Naxos Music Library 
poskytující zvukové dokumenty (dostupná v NK ČR, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v Ústavu 
hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Stále však existují velmi významné oborové 
zdroje, které dosud domácí akademické komunitě nejsou přístupné, např. IIMPFT (9) či Music Online (8), dále pak 
existují významné akademické instituce, které zatím nedisponují žádnými či téměř žádnými oborovými zdroji 
(např. Janáčkova akademie múzických umění, Hudební akademie múzických umění, Univerzita Palackého v 
Olomouci). 
II. Analýza aktuálních potřeb akademické komunity 
Plný komfort poskytují uživatelům plnotextové zdroje poskytující bezprostřední přístup k vyhledávanému 
dokumentu. V případě hudebních databází však u nás právě tyto primární zdroje poskytující plné texty všech druhů 
hudebních dokumentů oproti nejvýznamnějším oborovým bibliografickým databázím zatím nejsou šíře dostupné. 
Řada významných oborových zdrojů pak ve stávající nabídce akademických institucí zcela chybí. Aktuální potřeby 
akademické komunity je tak možno shrnout do následujících bodů:  
– potřeba zpřístupnění oborových plnotextových zdrojů poskytující bezprostřední přístup k dokumentům 
– potřeba rozšíření nabídky a dostupnosti odborné literatury, kterou poskytují mimo jiné právě dosud chybějící 
oborové zdroje (mezi časopisy obsaženými v podobě plných textů v IIMPFT (9) se nachází v Česku dosud 
nedostupné tituly jako např. Eighteenth-Century Music, Early Music History, Studi Musicali ad., databáze JSTOR 
(11) a RIPM Online Archive of Music Periodicals Full- Text (13) zase obsahují komfortní přístup k plným 
retrospektivám periodik, v řadě případů u nás rovněž nedostupných či dostupných pouze v ojedinělých exemplářích 
(zde tedy má význam též aspekt ochrany fondů) 
– potřeba zpřístupnění zdrojů poskytujících specificky hudební dokumenty jako nahrávky a partitury (zásadní 
zejména pro studenty hudební interpretace, pro potřeby výuky na hudebněvědných ústavech i hudebních 
akademiích ad., širší dostupnost těchto zdrojů rovněž částečně řeší stávající problém nemožnosti kopírování 
nahrávek a partitur pro studijní účely z důvodu ochrany autorských práv) viz příloha č. 2. 
III. Kvalifikovaný odhad využitelnosti zdrojů 
Většina hudebních zdrojů zařazených do projektu dosud nebyla zpřístupněna, nedisponujeme tedy statistikami 
využití pro předchozí roky. Na základě dosavadních zkušeností s databází Naxos Music Library v NK ČR lze 
předpokládat intenzivní a stabilní zájem o využití hudebních zdrojů. 
Při stanovení odhadu využitelnosti vycházíme z počtu potenciálních uživatelů. V případě knihoven disponujících 
velkým počtem registrovaných uživatelů se jedná o expertní odhad počtu odborných uživatelů v daném oboru. 
Hudební akademie múzických umění – 530 registrovaných uživatelů knihovny 



Janáčkova akademie múzických umění – 400 studentů a pedagogů hudební fakulty 
Univerzita Palackého v Olomouci– 600 studentů a pedagogů v oborech teorie a dějiny hudebního umění a teorie a 
dějiny divadla, filmu a masmédií  
Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně – 420 studentů a pedagogů 
Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – 160 studentů a pedagogů, k tomu ca 100 
potenciálních uživatelů v dalších oborech FF UK, celkem 260 
Městská knihovna v Praze – 260 
NK ČR – 300  
Celkem 2770 potenciálních uživatelů 
Efektivní využití databází bude zajištěno rovněž díky jejich zpřístupnění prostřednictvím vzdálených přístupů a 
propagací a zpřístupněním prostřednictvím oborové brány MUS (http://mus.jib.cz/). 



3. RÁMEC PROJEKTU 

3. 1. CÍL PROJEKTU 

Definice cíle projektu 

Co nebo čeho má být projektem dosaženo 

Zpřístupnit v konsorciích databáze EBSCO, OCLC (WorldCat), EIZ oborů knihovnictví a informační věda, hudba 
a hudební věda. V NK ČR zpřístupnit akademické EIZ (ebrary, Wilson). Podpořit služby center mezinárodních 
meziknihovních služeb (IFLA Vouchers). 

Datum zahájení řešení 

1. 10. 2009 

Datum ukončení řešení projektu (datum dosažení cíle projektu) 

31. 12. 2011 

Očekávané výsledky projektu 

Zabezpečit multilicenční přístup (60 členů neformálního konsorcia) do multioborových plnotextových databází 
EBSCO (Academic Search Complete+Business Source Complete, Environment Complete a SocIndex with Full 
Text) a dosáhnout jejich adekvátního využívání odbornou veřejností a výzkumnými organizacemi ze sféry VaVaI a 
vzdělávání. Multilicence podporuje rovnoměrnou dostupnost ve všech regionech a snižuje rozdíly mezi nimi, 
poskytuje relativně stejné možnosti pro výzkum a vývoj srovnatelné se světem.  
Zabezpečit efektivní využívání jednoho z nejvýznamnějších knihovnických profesionálních zdrojů v konsorciu 12 
vědeckých, studijních a krajských knihoven – z provenience OCLC – v prostředí služby FirstSearch a to zejména 
OCLC Online Union Catalog – WorldCat, který je základním informačním nástrojem pro poskytování 
meziknihovních služeb při zabezpečení pracovníků ze sféry VaVaI primárními dokumenty.  
Systematicky podporovat nákupem IFLA Vouchers zpřístupnění zejména zahraničních primárních dokumentů pro 
uživatele ze sféry VaVaI prostřednictvím center mezinárodních meziknihovních služeb. 
Významnými oborovými databázemi informačně zabezpečit na vysoké úrovni „malé“ obory – knihovnictví a 
informační věda, hudba a hudební věda ustavením konsorcií ze stěžejních pracovišť, která se věnují výchově a 
výzkumu v předmětné oblasti. 
Udržet kontinuitu ve zpřístupnění významného plnotextového zdroje pro širší oblast společenských věd alespoň v 
individuální licenci – Wilson OmniFile Full Text – Select Edition, který zpřístupňuje NK ČR svým cílovým 
uživatelům ze sféry VaVaI již od konce 90. let minulého století. Etablovat významnou plnotextovou bázi 
akademických textů z profilových oborů ebrary.Academic Complete, která je v tomto rozsahu ve veřejně 
přístupných knihovnách v ČR jedinečná. Oba zdroje budou pořízeny na období 2010 až 2012 již do konce roku 
2009 – blíže viz kritické předpoklady dosažení cíle - kurzová rizika. 

Návrh cílových hodnot indikátorů projektu: 

Indikátor Hodnota 

a) počet zpřístupněných informačních zdrojů pro výzkum (databází 
/jednotlivých titulů – časopisů/ knih): 13 EIZ a v jejich rámci 18 databází  

b) počet realizovaných přístupů/výpůjček plných textů (ročně/ na 
uživatele – dle standardizovaných statistik): 

0,904 na všechny vykazované uživatele 
22,401 na cílové uživatele ze sféry VaVaI  

c) počet nově publikovaných výsledků VaVaI uživatelů 
zpřístupněných informačních zdrojů ročně (v daném oboru a v dané 
uživatelské organizaci) – uplatňuje se jen v případě publikačních 
databází: 

  



d) změna / nárůst počtu publikací v rámci ČR – uplatňuje se jen v 
případě citačních a publikačních databází:   

e) změna / nárůst citovanosti českých autorů – uplatňuje se jen v 
případě citačních a publikačních databází:   

f) počet uživatelů získaného zdroje z akademické sféry, tj. z řad 
vysokých škol, veřejných výzkumných organizací a výzkumných 
organizací ve smyslu definice Rámce Společenství pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2006/C 323/01, účinného od 
1. 1. 2007 (dále jen „Rámec Společenství“); udává se počet 
organizací/počtem pracovníků ve VaVaI, pro které jsou informační 
zdroje pořízeny a zajišťovány v rámci daného projektu: 

61 členů konsorcií / 714210 registrovaných 
uživatelů a studentů / 30023 pracovníků 

VaVaI  

g) míra využití pořízených informačních zdrojů pro výzkum 
konečnými uživateli v % (za uživatele, tj. na úrovni právního 
subjektu – počet uskutečněných přístupů/ cílových uživatelů, pro 
které byl přístup pořízen / ročně – dle možností statistik producenta), 
včetně identifikace změny vlivem realizace projektu (změna/nárůst 
po datu zpřístupnění informačního zdroje na základě podpory z 
veřejných prostředků v rámci programu INFOZ): 

60 %   

h) rozsah oborového pokrytí informačními zdroji pro výzkum v 
důsledku realizace konkrétního projektu: 60 %  

i) kruh uživatelů a jeho rozsah ve vztahu k národním potřebám a 
prioritám ČR ve VaVaI: Uživatelé ze sféry VaVaI a vzdělávání  

Forma zpracování a předání výsledků 

Výsledky projektu budou pravidelně zveřejňovány prostřednictvím webových stránek projektu a jednotlivých EIZ, 
články v odborném tisku a příspěvky na konferencích. Pravidelnou formou předávání výsledků projektu jsou 
pracovní semináře – workshopy a školení.  
Součástí domácích stránek jednotlivých EIZ jsou statistiky jejich využití a jejich pravidelné vyhodnocování. 
Producenti dodávají dostatečný rozsah statistických ukazatelů, jejichž pravidelnou analýzou a hodnocením 
stanovených indikátorů bude dostatečný přehled o efektivitě využívání zpřístupněných zdrojů, včetně hodnocení 
aktivit jednotlivých členů konsorcií a jejich podíl na vyšší efektivitě využití jednotlivých zdrojů. 

Kritické p ředpoklady dosažení cíle 

Určitými kritickými předpoklady dosažení vytčených cílů mohou být obtíže spojené s pozdějším uvolněním SRU, 
zejména v prvním roce řešení. 
Problémy může způsobit současná ekonomická krize a atmosféra "škrcení" rozpočtů zejména ve sféře VaVaI 
institucionálně zabezpečované systémem ústavů Akademie věd České republiky. 
Reálným kritickým bodem řešení projektu je rovněž riziko nepředpokládaných kurzových změn. Všechny 
pořizované EIZ jsou zahraniční a pohybující kurz koruny zejména k USD a k EUR významně ovlivňuje výši 
plateb. Někteří dodavatelé ve svých nabídkách uváděli ceny v korunách, ale s kurzovou výhradou. Současný vývoj 
kurzu koruny k významným zahraničním měnám prokazuje značné výkyvy a další vývoj lze jen těžko předjímat. 6 
měsíců je maximální časová hranice validních předpovědí vývoje kurzů, proto se i v kombinaci s možnými škrty v 
rozpočtech jeví jako jediné racionální opatření uhradit maximum plateb již v prvním roce řešení, tj. do konce roku 
2009, proto NK ČR plánuje v tomto období uhradit předplatné ebrary.Academic Complete a Wilson OmniFile Full 
Text – Select Edition na období 2010 až 2012 do konce roku 2009. 

  



3. 2. DÍLČÍ CÍLE ŘEŠENÍ  

 

V001 – 31. 12. 2009 

Ustavení jednotlivých konsorcií pro zpřístupnění konsorciálních licencí EIZ v dohodnutých sestavách přístupů k 
jednotlivým EIZ. 
NK ČR potvrdí všem členům neformálních konsorcií (dále členům) k jednotlivým licencím pořízených EIZ 
(přehled viz část 4.3.6. Informační zdroje) "Objednávku služby" (viz příloha č. 4) a tím bude oboustranný smluvní 
vztah potvrzen a zároveň tak budou ustavena neformální konsorcia k jednotlivým EIZ. Na základě potvrzených 
objednávek budou fakturovány jednotlivým členům spoluúčasti (viz přehled v příloze č. 6). Po podpisu licenčních 
smluv (příloha č. 7) k jednotlivým zdrojům a v dohodnutých termínech budou uhrazeny faktury jednotlivých EIZ 
podle nabídek dodavatelů, ev. proforma faktur (viz příloh č. 8) tak, aby byly EIZ k dispozici od 1. 1. 2010.  
Licenční podmínky přístupu do většiny databází byly sjednány tak, že v rámci jedné licence pro jednu instituci je 
neomezený počet přístupů/současně pracujících uživatelů (v seznamu informačních zdroji 4.3.6. vyjádřeno číslem 
99999).  
U členů, kteří jsou dle zadávací dokumentace programu povoleným okruhem uživatelů výstupu výzkumnými 
organizacemi, bylo požadováno prohlášení o splnění definice Rámce společenství (viz příloha č. 9).  
Garanti jednotlivých zdrojů – řešitelský tým – budou k dispozici ke konzultacím a další komunikaci se členy, 
případně bude používáno hromadné odesílání informačních mailů prostřednictvím Newsletteru.  
Pro členy zorganizován odborný seminář, na kterém budou seznámeni s navrhovaným řešením projektu a budou 
informováni o aktuálních novinkách ve zpřístupňovaných databázích. Zároveň budou překontrolovány, event. 
doplněny IP adresy pro zpřístupňování databází tak, aby přístup mohl začít hned od ledna 2010 (resp. pokračovat 
kontinuálně). 
Účast na mezinárodním veletrhu Online Information v Londýně - pracovní jednání s dodavateli databází.  
 
Cílová hodnota indikátoru dílčího cíle je: 
* uzavření licenčních smluv s dodavateli EIZ 
* 100% potvrzených, fakturovaných a uhrazených objednávek, kontrola účetnictví  
* uhrazení předplatného do zdrojů č. 5 a 6 na celé období 2010 až 2012, zdrojů č. 4, 7 až 12 na období 2010,  
* zakoupení, rozdělení a převzetí IFLA Vouchers podle stanoveného klíče jednotlivými centry mezinárodních 
meziknihovních služeb 
* realizace alespoň 1 semináře s účastí minimálně 40 členů 
 
 

Vyhodnocení jednotlivých cílových hodnot indikátoru dílčího cíle se zdůvodněním. 
Realizaci cíle může ohrozit zpoždění uzavření smlouvy se zadavatelem a opožděné přidělení finančních prostředků, 
což by mohlo ohrozit zejména fakturaci a úhradu plánovaných služeb. 

 

V002 – 31. 12. 2009 

Připravit webovou prezentaci projektu a jeho jednotlivých částí – pořízených EIZ. Vytvořit místo pro základní 
informace o projektu, seznamy členů neformálních konsorcií, informace o zpřístupňovaných databázích. 
Webová prezentace projektu. Webové stránky všech pořízených EIZ (přehled viz část 4.3.6. Informační zdroje) v 
prostředí domácí stránky projektu. Pokud to není účelné, tak s odkazem na místa obvyklá v prostředí domácí 
stránky NK ČR, kde jsou soustředěně zpřístupněny informace o jednotlivých EIZ  
http://www.nkp.cz/page/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3 . 
 
Cílová hodnota indikátoru dílčího cíle je funkční webová prezentace projektu. 

Webová prezentace projektu – viz 3.2.2. 
Realizaci cíle může ohrozit zpoždění uzavření smlouvy se zadavatelem a opožděné přidělení finančních prostředků, 
což by mohlo ohrozit vytvoření funkční prezentace v požadovaném termínu. 

 



V003 – 31. 12. 2010 

Standardní zpřístupnění všech EIZ (1 až 13) 
Od 1. 1. 2010 bude zajištěn přístup do všech pořízených EIZ.  
Průběžně budou doplňovány a aktualizovány webové stránky projektu, pravidelně měsíčně budou sledovány a 
zveřejňovány statistiky využívání databází.  
Charakteristiky všech pořízených EIZ (přehled viz část 4.3.6. Informační zdroje) budou standardně přístupné v 
prostředí domácí stránky projektu. Pokud to nebude účelné, tak s odkazem na místa obvyklá v prostředí domácí 
stránky NK ČR, kde jsou soustředěně zpřístupněny informace o jednotlivých EIZ 
http://www.nkp.cz/page/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3, případně přímo v prostředí SW 
nástrojů/portálů - systém vzdáleného přístupu http://han.nkp.cz/. Bude testováno napojení oborových EIZ na portál 
Jednotná informační brána http://www.jib.cz/ prostřednictvím EZproxy, případně v oborových branách pro 
knihovnictví a informační vědu KIV http://kiv.jib.cz/ a v oborové bráně Musica http://mus.jib.cz/.  
Vzhledem k technologickým možnostem propojování databází zajístí fy EBSCO Information Services propojení 
svých zpřístupňovaných databází do Souborného katalogu ČR na úrovni časopiseckých titulů tam, kde v databázích 
EBSCO nebude přístupný plný text článku. 
Dle potřeby budou zorganizována nejméně 3 školení pro práci s databázemi, zejména pro pracovníky výzkumu a 
vývoje. Školení pro práci s databázemi pro univerzitní a akademickou sféru budou zajišťovat členové ve svých 
institucích sami. Pro členy neformálního konsorcia bude zorganizován odborný seminář. Na základě potvrzených 
objednávek budou fakturovány jednotlivým členům spoluúčasti ve dvou termínech – jaro a podzim podle(viz 
přehled v příloze)podle příslušnosti k jednotlivým konsorciím. 
Účast na mezinárodním veletrhu Online Information v Londýně - pracovní jednání s dodavateli databází.  
Bude připravena uživatelská příručka pro práci s databázemi EBSCO zaměřená především na využití 
nadstandardních služeb databází jako např. My EBSCOhost, používání citačních stylů apod.  
 
Cílová hodnota indikátoru dílčího cíle je: 
* 100% fakturovaných a uhrazených objednávek, kontrola účetnictví 
* uhrazení předplatného jednotlivých zdrojů báze EBSCO jaro, ostatní báze podzim 
* zakoupení, rozdělení a převzetí IFLA Vouchers podle stanoveného klíče jednotlivými centry mezinárodních 
meziknihovních služeb 
* realizace alespoň 3 uživatelských školení a 1 odborného semináře pro členy 
* propojení databází EBSCO se Souborným katalogem ČR 
Vyhodnocení jednotlivých cílových hodnot indikátoru dílčího cíle se zdůvodněním. 
Určitým kritickým momentem může být pohyb kurzu koruny vůči dolaru a euru, což by mohlo zapříčinit zpoždění 
některých plateb, resp. neschopnost uhradit spoluúčasti členů. 
Předpokládaný vývoj rozpočtu NK ČR by nedával v tomto krizovém momentu záruky, že by mohla uhradit sama 
chybějící spoluúčasti, což by mohlo ve svém důsledku ohrozit fungování konsorcií, resp. přístup k EIZ. 

 

V004 – 31. 12. 2011 

Standardní zajištění přístupu k EIZ ve virtuálním studijním prostředí Jednotné informační brány, případně 
oborových bran MUS a KIV. 
Bude pokračovat zajištění přístupu ke všem EIZ, bude realizováno zpřístupnění zejména oborových EIZ pro 
knihovnictví a informační vědu v prostředí oborové brány KIV a EIZ pro hudbu a hudební vědu v prostředí 
oborové brány MUS. Individuální plnotextové licence budou plně integrovány do virtuálního studijního prostředí 
Jednotné informační brány, což by mělo zajistit zvýšený komfort pro uživatele sféry VaVaI a vzdělání a tím i vyšší 
míru jejich využití.  
Průběžně budou doplňovány a aktualizovány webové stránky projektu, pravidelně měsíčně budou sledovány a 
zveřejňovány statistiky využívání databází. Porovnání výsledku využívání jednotlivých EIZ ve vztahu k hodnotám 
cílových indikátorů.  
Pro univerzitní a akademickou sféru bude členy neformálního konsorcia dle potřeb zajišťováno školení pro práci s 
databázemi.  
Pro členy neformálního konsorcia EBSCO bude zorganizován odborný seminář, který bude zaměřen na 
vyhodnocení řešení projektu, podle možností bude organizován workshop OCLC Update. 
Na základě potvrzených objednávek budou fakturovány jednotlivým členům spoluúčasti ve dvou termínech – jaro a 



podzim (viz přehled v příloze) podle příslušnosti k jednotlivým konsorciím. 
Účast na mezinárodním veletrhu Online Information v Londýně – pracovní jednání s dodavateli databází.  
Propagace výsledků projektu na odborných setkáních. 
 
Cílová hodnota indikátoru dílčího cíle je: 
* 100% fakturovaných a uhrazených objednávek, kontrola účetnictví 
* uhrazení předplatného jednotlivých zdrojů báze EBSCO jaro, ostatní báze podzim na období 2012 
* zakoupení, rozdělení a převzetí IFLA Vouchers podle stanoveného klíče jednotlivými centry mezinárodních 
meziknihovních služeb 
* realizace odborného semináře/workshopu pro členy neformálního konsorcia se zaměřením na vyhodnocení 
projektu 
* příprava závěrečné zprávy s vyhodnocením statistik ve vztahu k cílovým indikátorům 
* příprava smlouvy o využití výsledků po ukončení projektu (předplatné na rok 2012 a využití IFLA Vouchers v 
roce 2012) 
 

Vyhodnocení jednotlivých cílových hodnot indikátoru dílčího cíle se zdůvodněním. 
Určitým kritickým momentem může být pohyb kurzu koruny vůči dolaru a euru, což by mohlo zapříčinit zpoždění 
některých plateb, resp. neschopnost uhradit spoluúčasti členů 
Předpokládaný vývoj rozpočtu NK ČR by nedával v tomto krizovém momentu záruky, že by mohla uhradit sama 
chybějící spoluúčasti, což by mohlo ve svém důsledku ohrozit fungování konsorcií, resp. úhradu přístup k EIZ na 
rok 2012. 

  



4. PLÁN PROJEKTU 

4. 1. Způsob realizace projektu 

Na základě zkušeností s využíváním EIZ pořízených v předchozích projektech a analýzy stavu zabezpečení 
plnotextovými akademickými elektronickými knihovnami, resp. zabezpečení oboru hudba a hudební věda 
řešitelský tým navrhl a vedení NK ČR přijalo rozhodnutí o přípravě a způsobu realizace projektu – podrobněji viz 
část analýza potřeb a rámec projektu.  
Zdroje, které budou pořízeny z veřejných prostředků v rámci programu INFOZ budou zpřístupněny podle 
podmínek licenčních smluv i dalším uživatelům na nekomerční bázi (viz. příloha č. 1). 
Konsorciální licence: 
(1) EBSCO – databáze Academic Search Complete + Business Source Complete - polytematické databáze, zahrnují 
jak společenské tak i přírodní vědy, budou zpřístupněny v konsorciu 60 knihoven (dále členů) s neomezeným 
počtem přístupů v létech 2010 a 2011, většina potenciálních členů konsorcia se z finančních důvodů nemohla 
zavázat ke spoluúčasti při ev. předplatném na rok 2012 
(2) EBSCO - Environment Complete - přírodní vědy, ochrana životního prostředí, budou zpřístupněny v konsorciu 
8 členů dále dtto 
(3) EBSCO - SocIndex with Full Text – společenské vědy - sociologie, budou zpřístupněny v konsorciu 7 členů 
dále dtto 
(4) OCLC FirstSearch Service - WorldCat, ArticleFirst, PapersFirst, ProceedingsFirst - budou zpřístupněny v 
konsorciu 12 členů ve dvou skupinách skupinách, 1 centra mezinárodních meziknihovních služeb se společnými 7 
přístupy do WorldCat a 3 do dalších bází OCLC 2 skupina - vědecké a krajské knihovny s 3 společnými přístupy 
do WorldCat a 2 do dalších databází OCLC 
(8) Music Online Listening a Music Online Reference (Alexander Street Press) konsorciální licence pro 7 členů, z 
nichž jeden bude mít přístup pouze k jedné části (7) Classical Music Library + Classical Scores Library (Alexander 
Street Press) 
(9) International Index to Music Periodicals Full Text (ProQuest) - konsorciální zpřístupnění 5 členům 
(10) LISA: Library and Information Science Abstracts (ProQuest) a (12) Library, Information Science & 
Technology Abstracts™ with Full Text 4 členné konsorcium 
(13) RIPM Online Archive of Music Periodicals Full-Text 2 členné konsorcium 
Individuální licence pro uživatele NK ČR: 
(5) ebrary Academic Complete (ebrary) 
(6) Wilson OmniFile FullText Select (H. W. Wilson) 
(11) JSTOR Music Collection 
Nabídky byly získány od prověřených producentů, resp. od zavedených zprostředkovatelských firem v ČR. 
Současné postavení ČR jako členské země EU i NK ČR, jako instituce s mezinárodní prestiží, neumožňuje 
zvýhodněné finanční nabídky, jako tomu bylo ještě před 10 lety. V případě mimořádně zvýhodněných nabídek pro 
NK ČR předpokládá dodavatel, že to bude dobrá reference pro průnik na český trh a zpravidla se tato nabídka již 
neopakuje. Tato teze však u konsorciálních licencí neplatí obecně. S fy EBSCO Information Services se podařilo 
sjednat velmi výhodné finanční podmínky, pro 60 členů je poskytnuta 87% konsorcionální sleva. 
 
Časový plán: 
V001 – 31. 12.2009 – ustavení jednotlivých konsorcií 
V002 – 31. 12.2009 – zprovoznění domácích stránek projektu/EIZ 
V003 – 31. 12.2010 – Standardní zpřístupnění všech EIZ (1 až 13) 
V004 – 31. 12. 2011 - Standardní zajištění přístupu k EIZ ve virtuálním studijním prostředí Jednotné informační 
brány, případně oborových bran MUS a KIV 
V rámci smlouvy o využití výsledků zpřístupnění většiny EIZ i v roce 2012. 
Jednotlivé etapy (roky) řešení budou vyhodnocovány zejména porovnáváním statistických výkonů - obrátkovost 
využití, efektivnost vynaložených prostředků a to ve vztahu jak ke stanoveným hodnotám dílčích indikátorů, tak 
zejména v porovnáváním k přijatým hodnotám cílových indikátorů.  

4.2. Projektový tým a řešitelské týmy 

4.2.1. Představení projektového týmu 



Popis pracoviště: 
NK ČR je největší a nejvýznamnější knihovnou v České republice, která v rámci národních funkcí slouží všem 
skupinám uživatelů. NK ČR jako studijní knihovna pro společenské a přírodní vědy, pro kulturu a kulturologii, 
jako oborově specializovaná knihovna pro obory hudba a hudební věda, knihovnictví a informační věda a 
slavistika, poskytuje cíleně služby vysokoškolsky vzdělaným uživatelům, zejména pracovníkům vědy, výzkumu, 
výchovy a vzdělávání, a vysokoškolským studentům, kteří potřebují nadstavbovou literaturu podporovaných oborů.  
NK ČR je národním ústředím meziknihovních služeb a jednou z pověřených knihoven poskytovat mezinárodní 
meziknihovní služby. NK ČR je významným řešitelem projektů vědy a výzkumu a vědeckovýzkumným 
pracovištěm. Knihovna disponuje dostatečnými personálními i materiálně technickými zdroji, aby byla schopna 
zabezpečit úspěšnou realizaci předkládaného projektu.  
Dosavadní odborná činnost:  
Řešitelský tým je zkušený v předmětné oblasti a všichni jeho členové byli v uplynulých letech řešiteli nebo se 
podíleli na řešení významných projektů v rámci programů LI-2000, 1N, VISK a výzkumných záměrů, které jsou 
knihovnou řešeny. Předkládaný projekt navazuje, případně ideově vychází z projektů, které byly úspěšně obhájeny 
na přelomu roku 2008/2009 - 1N04129 - Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a 
společenské obory, 1N04167 OCLCFirstSearch Service, 1N0470 – Informační zdroje pro knihovnictví a 
informační vědu a jejich úspěšní řešitelé jsou rovněž členy projektového týmu. 
Více informací o ukončených projektech je k dispozici na webových stránkách http://www.nkp.cz , výsledky 
řešených projektů a další informace jsou k dispozici ve veřejných zdrojích přístupných z http://www.vyzkum.cz/. 
Vyjádření k duplicitě řešení: 
Řešitelský tým je zainteresován i v dalších souběžně běžících projektech např. v rámci VISK 8A - Informační 
zdroje - blíže http://visk.nkp.cz/VISK8A.htm a v projektech podporujících budování infrastruktury pro zpřístupnění 
EIZ jako jsou VISK 8B - Jednotná informační brána http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm i dalších. Jednotlivé projekty a 
činnost v nich je koordinována na úrovni vedení NK ČR tak, aby nedocházelo k neefektivním duplicitním řešením 
a naopak, aby byla podpořena kooperace v rámci využití výsledků řešení jednotlivých projektů. 

  



4.2.2. - Uchazeč ( základní údaje uchazeče – právního subjektu příslušného pracoviště)  
"Národní knihovna ČR" 
Role uchazeče  010 – příjemce 

IČ  023221 

Obchodní jméno – Název  Národní knihovna ČR 

Pracoviště  Národní knihovna ČR 

Právní forma subjektu  SPO – Státní příspěvková organizace (zákon 
č. 219/2000 Sb.) 

Adresa sídla – Ulice  Klementinum 190 

Adresa sídla – Místo, PSČ, Stát  Praha 1,  11000,  CZ 

Telefonické spojení  221 663 111 

Bankovní spojení organizace 
Kód a název banky   KB –  Komerční banka 

Číslo účtu – Specifický symbol  85535011/0100 -  

DIČ  CZ00023221 

Zkratka názvu organizace  NK ČR 

WWW adresa  http://www.nkp.cz 

Zápis v obchodním rejstříku 
- vedený kde, - oddíl - vložka   - -  

Typ organizace – ve smyslu Článku 6 Rámce Společenství pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací či Nařízení Komise 
(ES) č. 364/2004 

  

Odůvodnění určení velikostní kategorie (dle Nařízení Komise 
(ES) č. 364/2004) 

  

Podíly jednotlivých typů výzkumu, které subjekt bude provádět 
na projektu 

 Infrastruktura: 0%  

Je uchazeč odbornou a vědeckou knihovnou, která má právní 
subjektivitu a jejíž hlavní činností je poskytování knihovních 
služeb dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 ANO  

Statutární orgán uchazeče 

Hazuka Pavel Mgr.  –  generální ředitel  221 663 62   pavel.hazuka@nkp.cz  

Razítko:   

Datum:       

Podpis 
(y): 

Hazuka Pavel Mgr.  
generální ředitel         

  



4.2.4. Řešitelský tým – Národní knihovna ČR – Národní knihovna ČR 

Hemola Hanuš PhDr.    Česká republika 
  
 Odbor služeb, Novodobé fondy a služby  Vedoucí odboru služeb 
221663209    hanus.hemola@nkp.cz  

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu:  

Řešitel celého projektu a koordinátor dílčí části projektu zabezpečující přístupy do databází OCLC FirstSearch 
Service pro 12 členů neformálního konsorcia s návazným zabezpečením přístupu k primárním dokumentům 
prostřednictvím center mezinárodních meziknihovních služeb. Dále využívání plnotextových individuálních ebrary 
a Wilson.  

Prokázání odborné způsobilosti (seznam publikací): 

Zahraniční stáže: 
duben – květen 1993 – Les Bibliotheques de L'Universite Libre de Bruxelles, 
červen 1995 – duben 1996 - University of Toronto Library 
Specializace na služby uživatelům a knihovnickou legislativu, pro tuto oblast přednášková a publikační činnost 
* předseda poradního orgánu komise pro služby při NK ČR http://www.nkp.cz/pages/sluz_komise.htm 
* garant pro veřejné knihovnické a informační služby pro rekvalifikačního knihovnického vzdělávání NK ČR  
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_Vzd/03_OV_Akce/04_OVrekv.htm&PHPSESSID=918015f436f77c
480d334d0efd095709 
* Předseda Rady programu výzkumu a vývoje pro oblast knihovnictví MK ČR 1997 - 2004 
 
* Řešitel projektů v rámci programů LI a 1N 
http://www.nkp.cz/pages/sluz_li200001.htm 
http://www.nkp.cz/pages/sluz_li200022.htm 
http://www.nkp.cz/pages/sluz_1n04167.htm  

Datum:   

Podpis:   

  



Gregorová Dagmar    Česká republika 
  
   Vedoucí účetní, referent financování projektů 
221663286    dagmar.gregorova@nkp.cz  

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu:  

Koordinace a kontrola všech účetních operací projektu, dohled nad fakturací služeb knihovnám konsorcií, hlídání 
splatnosti a další ekonomické agendy. Dohled nad externím zabezpečením vedení účetnictví projektu tak, aby bylo 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., a zákonem č. 218/2000 Sb.  

Prokázání odborné způsobilosti (seznam publikací): 

Dlouholetá praxe v ekonomických agendách, vedení oddělení informační soustavy NK a poslední léta vedení 
referátu financování projektů v rámci ekonomického a personálního odboru NK ČR.  

 Kapsa Václav Mgr. PhD.  Česká republika 
  
 Hudební oddělení, Historické a hudební fondy  odborný pracovník 
774145406    vaclav.kapsa@nkp.cz  

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu:  

Koordinace dílčí části projektu zaměřené na plnotextové databáze pro hudbu a hudební vědu – International Index 
to Music Periodicals Full Text (5 členů nefomálního konsorcia), Music Online Listening a Music Online Reference 
(6 členů neformálního konsorcia), RIPM Online Archive of Music Periodicals Full Text (2 členové neformálního 
konsorcia), Classical Music Library a Classical Scores Library, JSTOR Music Collection. Koordinátor bude 
garantem komunikace s dodavateli databází. Podpora projektu bude zajištěna zejména prostřednictvím oborové 
brány Musica (MUS). Podle potřeby budou pro členy neformálních konsorcií organizována školení pro práci s 
databázemi.  

Prokázání odborné způsobilosti (seznam publikací): 

1. KAPSA, Václav. Oborová brána MUS – Musica. In: Stoklasová, Bohdana a kol.: Oborové brány. 1. vyd. Praha: 
Národní knihovna České republiky, 2008. ISBN 978–80-7050–55;5-7. 
2. KAPSA, Václav. Musica (MUS) : oborová brána pro hudbu a hudební vědu. In: Čtenář. 2008, roč. 60, č. 7–8, s. 
230–232. ISSN 0011–2321. 
3. KAPSA, Václav. Information subject gateway Musica. Referát na výroční konferenci Mezinárodní asociace 
hudebních knihoven IAML, Neapol, 20. –25. 7. 2008. Dostupný na www – text: 
http://www.iaml.info/files/cataloguing/MUS_kapsa_paper.pdf , prezentace: http://mus.jib.cz/o-projektu/prezentace-
brany-mus/information-subject-gateway-musica-mus/view. 
4. KAPSA, Václav. Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a oborová specifika. Ikaros [online]. 
2008, roč. 12, č. 3. [cit. 2009–03-04]. Dostupný na www:. ISSN 1212–5075. 
5. KAPSA, Václav Kordík, Pavel Petrášková, Zuzana. Elektronické informační zdroje v oblasti hudby (odborné 
bibliografické a pramenné databáze). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12. [cit. 2009–07-08]. Dostupný na www:. 
ISSN 1212–5075. 
 
Marvanová Eva PhDr.   Česká republika 
  
 Informační a studijní oddělení, Knihovnický institut  vedoucí informačního a studijního oddělení 
221663341    eva.marvanova@nkp.cz  

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu:  



Zajištění administrativních činností spojených s dílčí částí projektu, sledování statistických údajů zpřístupňovaných 
databází, vypracování výročních zpráv, propagace projektu, vytvoření webových stránek, metodická pomoc členům 
konsorcia, školení a příručky k zpřístupňovaným databázím.  

Prokázání odborné způsobilosti (seznam publikací): 

ÚISK Praha 2002: rigorózní práce, doktorský titul 
SU v Opavě, VOŠIS Praha: cvičení a výuka týkající se informačních zdrojů a služeb 
1. SEDLÁČKOVÁ, Beáta, MARVANOVÁ, Eva. Dokumentová komunikace: Studijní texty. Praha: Národní 
knihovna, 2007. 151 s. ISBN 978–80-7050–535-9. 
2. MARVANOVÁ, Eva. Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu. Knihovna plus [online]. 2007, č. 
1–2 [cit. 2008–05-29]. Dostupný z WWW:. ISSN 1801–5948.  
3. Libraries and Librarianship in the Czech Republic. Marvanová, Eva Brídl, Ota. 2nd updated edition. Prague : 
National Library of the Czech Republic, 2009. 79 s. ISBN 978–80-7050–572-4. 
4. MARVANOVÁ, Eva. Knihovna 2.0 teoreticky a prakticky. In Knihovny současnosti 2009 : Sborník ze 17. 
konference, konané ve dnech 23. – 25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2009. 
Knihovna 2.0. s. 55-68. ISBN 978-80-86249-54-4. 
5. MARVANOVÁ, Eva. Vliv informačních a komunikačních technologií na studenty v současnosti. Knihovnický 
zpravodaj Vysočina [online]. 2007, roč. 7, č. 3 [cit. 2007–12-27]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213–8231. 
 
Nová Hana PhDr.   Česká republika 
  
 Oddělení periodik, Odbor služeb, Novodobé fondy a služby  Vedoucí oddělení periodik 
221663391    hana.nova@nkp.cz  

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu:  

Koordinátor části projektu zabezpečující služby přístupu do databází EBSCO – Academic Search Complete + 
Business Source Complete, Environment Complete a SocIndex with Full Text (počet členů neformálního konsorcia 
60). Zajištění administrativních činností, garance komunikace s dodavatelem databází. Podpora realizace projektu 
zajištěním vytvoření webových stránek, jejich pravidelnou aktualizací a doplňováním. Sledování, vyhodnocování a 
zveřejňování statistických údajů o využívání databází. Organizování odborných seminářů pro členy neformálního 
konsorcia 1x ročně, metodická pomoc a dle potřeby organizace školení pro práci s databázemi. Propagace projektu 
a vypracování průběžných zpráv.  

Prokázání odborné způsobilosti (seznam publikací): 

1. NOVÁ, Hana. 10. mezinárodní konference knihovnických konsorcií. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 
[cit.2008-12–09]. Dostupný na www:. ISSN 1212–5075. 
2. NOVÁ, Hana Richter, Vít. Vliv informačních technologií na činnost knihoven. In SAK, Petr a kol. Člověk a 
vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007, s. 223–247. ISBN 978–80-7367–230-0. 
3. NOVÁ, Hana. Přístup k elektronickým informačním zdrojům v knihovnách ČR. ItLib. 2006, roc. 10, č. 3, s. 9–
13. ISSN 1335793X. Přístup z:  
4. NOVÁ, Hana. Databáze EBSCO díky podpoře z programu 1N přístupná do roku 2008. Ikaros [online]. 2004, č. 
8 [cit. 2004–08-03]. Dostupný na www:. ISSN 1212–5075. 
5. NOVÁ, Hana. Program eIFL Direct v českých knihovnách v letech 2000–2003. Národní knihovna. 2004, roč. 
15, č. 2, s. 92–95. ISSN 0862–7487. Přístup z:  
 



4. 3. FINANČNÍ PLÁN 

4.3.1. Náklady na pořízení majetku – Národní knihovna ČR – Národní knihovna ČR 

 Idč  Název   Dodavatel   Rok 
pořízení  

 Pořizovací 
Cena  
tis. Kč 

 UZNANÉ 
NÁKLADY 

tis. Kč 

 z toho 
DOTACE 

z SRU  
tis. Kč 

  

4.3.2. Náklady na mzdy a platy – Národní knihovna ČR – Národní knihovna ČR 

 Jméno  
 Rodné 
číslo  

 1. 
Rok 
řešení  

 % 
pracovního 

úvazku  

 měsíční výše 
platu nebo mzdy 

včetně 
nadtarifních 

složek  
tis. Kč 

 počet 
měsíců  

 Roční 
výše 

odměny  
tis. Kč 

 UZNANÉ 
NÁKLADY  

tis. Kč 

 z toho 
DOTACE z 

SRU  
tis. Kč 

 Hemola Hanuš PhDr.   2009 25  3    

 Gregorová Dagmar    2009 10  3    

 Kapsa Václav Mgr. PhD.  2009 10  3    

 Marvanová Eva PhDr.   2009 10  3    

 Nová Hana PhDr.   2009 20  3    

SOUČET     2009              97  25 

4.3.3. Náklady na dohody – Národní knihovna ČR – Národní knihovna ČR 

 Idč  
 Popis činností zajišťovaných v přímé souvislosti s řešením 

projektu formou dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr 

 1. Rok 
řešení  

 Počet 
hodin  

 UZNANÉ 
NÁKLADY 

tis. Kč 

 z toho 
DOTACE 

z SRU  
tis. Kč 

   

001 
Dohody o provedení práce bezprostředně spojené s provozem 
a údržbou domácích stránek projektu, jejich pravidelnou 
údržbou a vyhodnocováním měsíčních statistik využití 

2009 25 5 5   

  SOUČET  2009   5 5   

  



4.3.4. Tabulka způsobilých nákladů – Národní knihovna ČR – Národní knihovna ČR 

NÁKLADY   2009  2010  2011  CELKEM  

    
UZNANÉ 

NÁKLADY  
tis. Kč 

z toho 
DOTACE 
ze SRU 
tis. Kč 

UZNANÉ 
NÁKLADY  

tis. Kč 

z toho 
DOTACE 
ze SRU 
tis. Kč 

UZNANÉ 
NÁKLADY  

tis. Kč 

z toho 
DOTACE 
ze SRU 
tis. Kč 

UZNANÉ 
NÁKLADY  

tis. Kč 

z toho 
DOTACE 
ze SRU 
tis. Kč 

 

F1 

Osobní 
Osobní náklady nebo 
výdaje na 
zaměstnance, kteří se 
podílejí na řešení 
projektu a jim 
odpovídající povinné 
zákonné odvody a 
případné příděly do 
FKSP, včetně 
stipendií na výzkum, 
vývoj a inovace podle 
§ 91 zákona č. 
111/1998 Sb. 

138 39 552 157 552 157 1242 353  

F1.1 
Mzdy a platy 
Mzdy a platy 

97 25 388 100 388 100 873 225  

F1.2 

Dohody 
Úhrada dohod o 
pracích konaných 
mimo pracovní 
poměr 

5 5 20 20 20 20 45 45  

F1.3 

Povinné zákonné 
odvody 
Povinné zákonné 
odvody včetně 
případného přídělu do 
FKSP 

36 9 144 37 144 37 324 83  

F2 

Pořízení majetku 
Náklady nebo výdaje 
na pořízení hmotného 
a nehmotného 
majetku (investice, 
kapitálové) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

F3 

Další provozní – 
Provoz a údržba 
Náklady nebo výdaje 
na provoz a údržbu 
hmotného majetku 
používaného při 
řešení projektu 

0 0 0 0 0 0 0 0  

F7 

Další provozní – 
Cestovné 
Cestovní náhrady 
vzniklé v přímé 
souvislosti s řešením 
projektu 

0 0 0 0 0 0 0 0  

F6 

Další provozní – 
Publicita, prezentace 
výsledků 
Náklady nebo výdaje 
na zveřejnění 
výsledků projektu 
včetně nákladů nebo 
výdajů na zajištění 
práv k výsledkům 
výzkumu 

93 66 43 20 73 50 209 136  

F4 Další provozní – jiné 0 0 0 0 0 0 0 0  



Další provozní 
náklady vzniklé v 
přímé souvislosti s 
řešením projektu 

F5 

Služby 
Náklady nebo výdaje 
na služby využívané 
v přímé souvislosti s 
řešením projektu 

6017 4450 16545 12153 16408 12052 38970 28655  

F8 

Doplňkové 
Doplňkové (režijní) 
náklady nebo výdaje 
vzniklé v přímé 
souvislosti s řešením 
projektu, např. 
administrativní 
náklady, náklady na 
pomocný personál a 
infrastrukturu, enegii 
a služby neuvedené 
výše 

570 0 2370 0 2465 0 5405 0  

F9 

NÁKLADY 
CELKEM 
NÁKLADY 
CELKEM 

6818 4555 19510 12330 19498 12259 45826 29144  

F9C 

z toho náklady na 
informační zdroje 
celkem 
z toho náklady na 
informační zdroje 
celkem 

5391 3981 15892 11664 16368 12012 37651 27657  

ZDROJE   2009  2010  2011  CELKEM  

ZD 
Dotace 
Z dotace na projekt 4555 12330 12259 29144 

ZO 
Ostatní veřejné zdroje 
Ostatní veřejné zdroje 99 395 395 889 

ZN 
Neveřejné zdroje 
Neveřejné zdroje 2164 6785 6844 15793 

ZC 
ZDROJE CELKEM 
ZDROJE CELKEM 6818 19510 19498 45826 

  



4.3.5. Komentář ke způsobilým nákladům – Národní knihovna ČR – Národní knihovna ČR 

a) řešení projektu bude zabezpečeno prostředky ze SRU, z příspěvku státu nositeli na činnost – osobní náklady, 
kterými se navyšuje státní dotace projektu. Dále z vlastních výnosů NK ČR včetně prostředků peněžních fondů 
(fond reprodukce majetku a rezervní fond) a fakturováním spoluúčasti a návazných poskytovaných služeb a 
knihovnám – členům konsorcií – blíže viz příloha č. 4. 
 
b) předpokládané celkové náklady na realizaci projektu budou celkem 45826 tis. Kč, z toho požadovaná výše 
podpory z účelových prostředků programu INFOZ 29144 tis. Kč a z ostatních veřejných zdrojů (příspěvek na 
činnost – osobní náklady nositele) 889 tis. Kč. Jako vklad nositele 15793 tis. Kč z neveřejných zdrojů (zejména 
výnosy nositele a spoluúčast knihoven – členů konsorcií), tj. cca 34 % nákladů projektu. Pro realizaci projektu žádá 
řešitel mzdové prostředky včetně odvodů pro odměny řešitelskému týmu po celou dobu řešení projektu 2009 až 
2011, pro rok 2009 je započtena poměrná část na období říjen až prosinec. Dále pro celé období řešení projektu 
jsou požadovány prostředky na dohody o provedení práce bezprostředně spojené s provozem a údržbou domácích 
stránek projektu, jejich pravidelnou údržbou a vyhodnocováním měsíčních statistik využití (většina tohoto úkolu je 
financována jako služba – viz dále). 
 
Položky F 6 – publicita, prezentace výsledků – zde jsou plánovány hlavní prostředky pro dodavatelské zabezpečení 
fungování a provozu webových prezentací, přípravu uživatelské příručky a zabezpečení školení.  
 
Položky F 5 - služby - zde jsou plánovány veškeré prostředky na nákup přístupů do EIZ – plánovány ceny dle 
nabídek vč. 19% DPH jsou zde rovněž "skryty" hrazené spoluúčasti jednotlivých knihoven – členů konsorcií. Blíže 
viz přiložené tabulky, dodavatelské nabídky. 
Dále je zde zaúčtována podpora center mezinárodních meziknihovních služeb nákupem IFLA Vouchers – IFLA 
Vouchers standardizují a zjednodušují platby mezi knihovnami při poskytování mezinárodních meziknihovních 
výpůjčních a reprografických služeb – více zde  
http://archive.ifla.org/VI/2/p1/vouchers.htm. Rozdělení IFLA Vouchers a jejich plateb viz příloha č. 3. 
Poznámka k měnovým kurzům v jednotlivých nabídkách: Databáze a služby firem EBSCO, OCLC, Jstor, IFLA 
Vouchers jsou v zásadě účtovány v zahraničních měnách a pro jejich přepočet byl použit kurzovní lístek ČNB k 22. 
7. t.r. 
Cenové nabídky Albertiny icome Praha s.r.o. jsou konstruovány primárně v Kč a pro přepočet byl použit kurz k 
datu přípravy nabídek. 
NK ČR při výpočtu spoluúčasti jednotlivým knihovnám - členům konsorcií kalkulovala s kurzovým rizikem a 
použila orientační přepočet vyšším kurzem (20 Kč za USD, 27 Kč za EUR) se 4% meziročním nárůstem, tím 
navýšila podíl spoluúčasti nad požadovanou minimální hranici 25% s cílem zamezit ev. doúčtovávání spoluúčasti 
na konci řešení projektu, kdy by mohla spoluúčast jednotlivých členů i díky nepředpokládaným pohybům kurzů 
koruny vůči zahraničním měnám klesnout pod hranici 25% a nebyla by pak splněna jedna ze základních podmínek 
programu - maximální výše benefitu pro jednotlivé účastníky projektu max. 75%. 
Dále jsou zde vedeny náklady na externí služby vynaložené na vedení účetnictví projektu – zaúčtování přijaté 
účelové podpory, vystavení faktur na základě objednávek pro členy konsorcií, sledování plnění pohledávek NK ČR 
vůči členům konsorcií, sledování podílu účelové podpory k celkovým nákladům projektu, sledování a přeúčtování 
podílu NK ČR, zaúčtování a úhrada dodavatelských faktur a další účetní a administrativní práce.  
Náklady a výnosy projektu budou vedeny oddělenou evidencí o všech vynaložených nákladech a výnosech a v 
rámci této evidence budou sledovány náklady hrazené z podpory.  
Přitom budou dodržována ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., a zák. č. 218/2000 Sb.  
 
Položky F 8 – zde je zakalkulován vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ), jedná se o režijní náklady 
nositele na plochu pracoviště, která je bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v 
prostorách pro přímé služby uživatelům ze sféry VaVaI a vzdělávání v NK ČR. 
Započítaná plocha studoven společenských a přírodních věd, studovny vědeckých pracovníků, referenčního centra 
a meziknihovních služeb, studovny hudebního oddělení, studovny periodik a knihovny knihovnické literatury a 
pracoviště řešitelského týmu – 1200 m2, pro srovnání celková plocha prostor pro veřejnost je 7214 m2 – zdroj 
Výroční zpráva NK ČR 2008, strana 27 - přístup 
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Vyrocni_zpravy&submenu3=59. Roční náklad stanovený na základě 
skutečnosti r. 2008 na 1m2 plochy byl kalkulován na 1899 Kč ročně. Pro rok 2009 je započtena pouze poměrná 
část říjen až prosinec. V dalších letech je kalkulován 4% meziroční nárůst. V částce na režii jsou zahrnuty provozní 
náklady – energie, běžná údržba, úhrada za provoz serverů, sítě a běžný upgrade IT. Kalkulace je k nahlédnutí v 



ekonomickém a personálním útvaru NK ČR a je standardně využívána při dokládání vkladů u jiných projektů.  
 
Položky F9c Zde jsou uvedeny "čisté" náklady na pořízení EIZ – blíže viz položky F 5. Pro srovnání přehled 
financování projektu bez osobních nákladů viz příloha č. 5. 
 
c) vzhledem k rozsahu projektu, vysokému počtu spolupracujících institucí/knihoven (61) – členů, které jsou 
rozděleny do několika konsorcií i nespornému významu pořizovaných EIZ, jejichž většina je již dostatečně 
prověřena dlouhodobým využíváním a nové zdroje byly vybrány na základě analýzy potřebnosti a vyhodnocení 
zkušebních přístupů, jsou prostředky na řešení projektu plánovány uvážlivě a je zajištěno jejich efektivní využití. 



 
4.3.6. Informační zdroje 

   Náklady 2009  Náklady 2010  Náklady 2011 

 Součet nákladů všech informačních zdrojů 
po přepočtu na CZK (v tis. Kč)  4460,197631 tis. Kč  13068,595662 tis. Kč  13458,648863 tis. Kč 

 Pořadové 
číslo 

informačního 
zdroje  

 Název 
informačního 

zdroje  
 Nakladatel  Dodavatel  

 Datum 
pořízení  

Dostupnost 
Od 

Dostupnost 
Do 

 Přístupy 
/ licence  

1.rok 
celkem 

 Náklady 
2009 

 Náklady 
2010 

 Náklady 
2011 

 1 

 EBSCO – 
Academic 

Search Complete 
+ Business 

Source 
Complete 

 EBSCO 
Information 

Services 
  

 1. 1. 2010 
1. 1. 2010 

31. 12. 
2011 

 99999/60 
99999/120 

 0 
USD 

 458900 
USD 

 477256 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Akademie múzických umění v Praze[ 99999 / 1 ] – Česká zemědělská univerzita v Praze[ 99999 / 1 ] – České 
vysoké učení technické v Praze[ 99999 / 1 ] – Fakultní nemocnice Ostrava[ 99999 / 1 ] – Fakultní nemocnice u sv. 
Anny v Brně[ 99999 / 1 ] – Galerie výtvarného umění v Ostravě[ 99999 / 1 ] - Institut klinické a experimentální 

medicíny[ 99999 / 1 ] - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích[ 99999 / 1 ] - Jihočeská vědecká knihovna v 
Českých Budějovicích[ 99999 / 1 ] - Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Krajská knihovna F. Bartoše 

Zlín[ 99999 / 1 ] - Krajská knihovna Karlovy Vary[ 99999 / 1 ] - Krajská knihovna v Pardubicích[ 99999 / 1 ] - 
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod[ 99999 / 1 ] - Krajská vědecká knihovna v Liberci[ 99999 / 1 ] - 

Masarykova univerzita v Brně[ 99999 / 1 ] - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně[ 99999 / 1 ] - 
Městská knihovna v Praze[ 99999 / 1 ] - Mezinárodní baptistický teologický seminář[ 99999 / 1 ] - Moravská 

galerie v Brně[ 99999 / 1 ] - Moravská zemská knihovna v Brně[ 99999 / 1 ] - Moravskoslezská vědecká knihovna 
v Ostravě[ 99999 / 1 ] - Muzeum umění Olomouc[ 99999 / 1 ] - Národní filmový archiv[ 99999 / 1 ] - Národní 

galerie v Praze[ 99999 / 1 ] - Národní knihovna ČR[ 99999 / 1 ] - Národní lékařská knihovna[ 99999 / 1 ] - 
Národní muzeum[ 99999 / 1 ] - Národní technická knihovna[ 99999 / 1 ] - Národní technické muzeum[ 99999 / 1 ] 

- Policejní akademie ČR v Praze[ 99999 / 1 ] - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem[ 99999 / 1 ] - 
Slezská univerzita v Opavě[ 99999 / 1 ] - Státní zdravotní ústav[ 99999 / 1 ] - Středočeská vědecká knihovna v 

Kladně[ 99999 / 1 ] - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje[ 99999 / 1 ] - Studijní a vědecká knihovna v 
Hradci Králové[ 99999 / 1 ] - Uměleckoprůmyslové museum v Praze[ 99999 / 1 ] - Univerzita Hradec Králové[ 
99999 / 1 ] - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem[ 99999 / 1 ] - Univerzita Karlova v Praze[ 99999 / 1 ] - 
Univerzita Palackého v Olomouci[ 99999 / 1 ] - Univerzita Pardubice[ 99999 / 1 ] - Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně[ 99999 / 1 ] - Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní 
pedagogická knihovna Komenského[ 99999 / 1 ] - Ústav zemědělské ekonomiky a informací -Zemědělská a 

potravinářská knihovna[ 99999 / 1 ] - Vědecká knihovna v Olomouci[ 99999 / 1 ] - Veterinární a farmaceutická 
univerzita v Brně[ 99999 / 1 ] - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava[ 99999 / 1 ] - Vysoká škola 
ekonomická v Praze[ 99999 / 1 ] - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze[ 99999 / 1 ] - Vysoké učení 
technické v Brně[ 99999 / 1 ] - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze[ 99999 / 1 ] - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.[ 99999 / 1 ] - Západočeská univerzita v Plzni[ 99999 / 1 ] -  

 2 
 EBSCO – 

Environment 
Complete 

 EBSCO 
Information 

Services 
  

 1. 1. 2010 
1. 1. 2010 

31. 12. 
2011 

 99999/8 
99999/16 

 0 
USD 

 44272 
USD 

 47600 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Česká zemědělská univerzita v Praze[ 99999 / 1 ] – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně[ 99999 
/ 1 ] – Národní knihovna ČR[ 99999 / 1 ] – Státní zdravotní ústav[ 99999 / 1 ] – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem[ 99999 / 1 ] – Univerzita Karlova v Praze[ 99999 / 1 ] – Univerzita Palackého v Olomouci[ 99999 / 1 ] 



– Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně[ 99999 / 1 ] -  

 3 
 EBSCO – 

SocIndex with 
Full Text 

 EBSCO 
Information 

Services 
  

 1. 1. 2010 
1. 1. 2010 

31. 12. 
2011 

 99999/7 
99999/14 

 0 
USD 

 42700 
USD 

 45901 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích[ 99999 / 1 ] – Masarykova univerzita v Brně[ 99999 / 1 ] – 
Národní knihovna ČR[ 99999 / 1 ] – Univerzita Hradec Králové[ 99999 / 1 ] – Univerzita Karlova v Praze[ 99999 / 

1 ] – Univerzita Palackého v Olomouci[ 99999 / 1 ] - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně[ 99999 / 1 ] -  

 4 

 OCLC 
FirstSearch 
Service - 

WorldCat, 
ArticleFirst, 
PapersFirst, 

ProceedingsFirst 

 OCLC 
Online 

Computer 
Library 

Center, Inc. 

 ITS: Info 
Technology 
Supply Ltd. 

 15. 12. 
2009 

1. 1. 2010 
31. 12. 
2012 

 10/12 
30/36 

 56532 
USD 

 56532 
USD 

 56532 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích[ 3 / 1 ] - Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.[ 7 / 1 ] - 
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod[ 3 / 1 ] - Krajská vědecká knihovna v Liberci[ 3 / 1 ] - Moravská 

zemská knihovna v Brně[ 7 / 1 ] - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě[ 3 / 1 ] - Národní knihovna ČR[ 7 
/ 1 ] - Národní technická knihovna[ 7 / 1 ] - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem[ 3 / 1 ] - Středočeská 
vědecká knihovna v Kladně[ 3 / 1 ] - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje[ 3 / 1 ] - Vědecká knihovna v 

Olomouci[ 7 / 1 ] -  

 5 

 ebrary 
Academic 
Complete 
(ebrary) 

 ebrary, Inc. 
 Albertina 

icome 
Praha s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 

 99999/1 
99999/3 

 52568 
USD 

 0 
USD 

 0 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Národní knihovna ČR[ 99999 / 1 ] -  

 6 

 Wilson 
OmniFile 

FullText Select 
(H.W.Wilson) 

 The HW 
Wilson 

Company 

 Albertina 
icome 

Praha s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 

 4/1 
12/3 

 25460 
USD 

 0 
USD 

 0 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Národní knihovna ČR[ 4 / 1 ] -  

 7 

 Classical Music 
Library + 

Classical Scores 
Library 

(Alexander 
Street Press) 

 Alexander 
Street Press, 

LLC  

 Albertina 
icome 

Praha s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 

 3/1 
9/3 

 1128 
GBP 

 1184 
GBP 

 1243 
GBP 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Akademie múzických umění v Praze[ 3 / 1 ] -  

 8 

 Music Online 
Listening a 

Music Online 
Reference 
(Alexander 
Street Press) 

 Alexander 
Street Press, 

LLC  

 Albertina 
icome 

Praha s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 

 99999/6 
99999/18 

 17847 
GBP 

 18740 
GBP 

 19677 
GBP 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Janáčkova akademie múzických umění v Brně [ 99999 / 1 ] - Masarykova univerzita v Brně[ 99999 / 1 ] - 



Městská knihovna v Praze [ 99999 / 1 ] - Národní knihovna České republiky [ 99999 / 1 ] - Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta[ 99999 / 1 ] - Univerzita Palackého v Olomouci [ 99999 / 1 ] -  

 9 

 International 
Index to Music 
Periodicals Full 
Text (ProQuest) 

 ProQuest 
LLC 

 Albertina 
icome 

Praha s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 

 4/5 
12/15 

 13230 
GBP 

 13892 
GBP 

 14586 
GBP 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Masarykova univerzita v Brně[ 4 / 1 ] - Městská knihovna v Praze[ 4 / 1 ] - Národní knihovna České republiky[ 
4 / 1 ] - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta[ 4 / 1 ] - Univerzita Palackého v Olomouci[ 4 / 1 ] -  

 10 

 LISA: Library 
and Information 

Science 
Abstracts 

(ProQuest) 

 ProQuest 
LLC 

 Albertina 
icome 

Praha s.r.o. 

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 

 99999/4 
99999/12 

 18924 
USD 

 19892 
USD 

 20860 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Moravská zemská knihovna v Brně[ 4 / 1 ] - Národní knihovna ČR[ 4 / 1 ] - Slezská univerzita v Opavě [ 4 / 1 ] 
- Univerzita Karlova, Filozofická fakulta[ 4 / 1 ] -  

 11 
 JSTOR Music 

Collection 
 JSTOR   

 15.12.2009 
1.1.2010 

31.12.2012 

 1/1 
3/3 

 5750 
USD 

 750 
USD 

 750 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Národní knihovna ČR[ 1 / 1 ] -  

 12 

 Library, 
Information 
Science & 

Technology 
Abstracts™ with 

Full Text  

 EBSCO 
Information 

Services 
  

 15.12.2009 
1.1.2010 
30.6.2012 

 99999/4 
99999/16 

 29780 
USD 

 32016 
USD 

 23285 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Moravská zemská knihovna v Brně[ 99999 / 1 ] – Národní knihovna ČR[ 99999 / 1 ] – Slezská univerzita v 
Opavě[ 99999 / 1 ] - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta[ 99999 / 1 ] -  

 13 

 RIPM Online 
Archive of 

Music 
Periodicals Full-

Text 

 EBSCO 
Information 

Services 
  

 1. 1. 2010 
1. 1. 2010 
31. 1. 2011 

 99999/2 
99999/4 

 0 
USD 

 6732 
USD 

 8225 
USD 

 Uživatelé [Počet přístupů/Počet licencí] 

  - Národní knihovna ČR[ 99999 / 1 ] – Univerzita Palackého v Olomouci[ 99999 / 1 ] -  

  



5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - pro IS VaV 

Název projektu anglicky 
The National Library of the Czech Republic - the sharing of information resources for research, development and 
innovation  
Cíl předmětu řešení anglicky 
Make available in the consortium database EBSCO, OCLC (WorldCat) EIZ fields of librarianship and information 
science, music, science and music. The Czech National Library to make academic EIZ (ebrary, Wilson). Promote 
international interlibrary services center services (IFLA Vouchers). 
Klí čová slova česky 
Národní knihovna ČR – neformální konsorcia - mezinárodní meziknihovní služby - odborné plnotextové databáze - 
výzkum a vývoj - elektronické informační zdroje 
Klí čová slova anglicky 
National Library of the Czech Republic – Czech Library Consortium - libraries - interlibrary loan - fulltext 
databases - research and development  

Klasifikace hlavního oboru řešení 
AF  
Klasifikace vedlejšího oboru řešení 
AF  
Klasifikace dalšího vedlejšího oboru řešení 
AF  
Stupeň důvěrnosti údajů 
S  
Kategorie výzkumu a vývoje 
Vyjádření ke stanovení podílu účelové podpory 
Požadovaná finanční podpora je maximálně do výše 75%. 

  



6. SPLNĚNÍ PODMÍNEK VE ŘEJNÉ SOUTĚŽE – PŘÍLOHY 

6.1. Prokázání způsobilosti uchazeče a řešitele 

  Soubor    

  
Čestné prohlášení uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji programu 
„Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)“ – Národní knihovna České republiky 

2 strany 

  
Čestné prohlášení pro řešitele uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji 
programu „Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)“ – PhDr. Hanuš Hemola 

1 strana 

 

6.2. Dokument (y) pro posouzení typu organizace – ve smyslu Článku 6 Rámce Společenství pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2006/C 323/01, platného od 1. 1. 2007 

  Soubor    

  Čestné prohlášení typ výzkumná organizace – Národní knihovna České republiky 2 strany 

 

6.3. Ostatní přílohy 

  Soubor    
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