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Organizace Knihovny MFF UK 
Knihovna je rozdělena na tři oddělení (fyzikální, informatické a matematické). Součástí knihovny je 
dále Půjčovna skript a učebnic, Knihovna dějin přírodních věd (KDPV) a tři dílčí knihovny. 
 

ODDĚLENÍ FYZIKÁLNÍ - Záviškova knihovna, Ke Karlovu 3, Praha 2 
otevírací doba:   Po - Čt 8.30 - 18.00, Pá 8.30 - 15.00 
 
 

ODDĚLENÍ INFORMATICKÉ, Malostranské náměstí 25, Praha 1 
otevírací doba:   Po - Čt 9.00 - 16.00, Pá 9.00 - 15.00 
 
 
ODDĚLENÍ MATEMATICKÉ - Knihovna V. Hlavatého, Sokolovská 83, Praha 8 
otevírací doba:   Po - Čt 8.30 - 18.00, Pá 8.30 - 15.00 
 
 

PŮJČOVNA SKRIPT A UČEBNIC, V Holešovičkách 2, Praha 8 
otevírací doba:   Po - Čt 8.30 - 18.00, Pá 8.30 - 13.00  
 
 

KNIHOVNA DĚJIN PŘÍRODNÍCH VĚD, V Holešovičkách 2, Praha 8 
otevírací doba:   Čt 9.00 - 12.00 
 

  
Dílčí knihovna astronomie (Knihovna Augusta Seydlera) 
Dílčí knihovna geofyziky  
Dílčí knihovna meteorologie a ochrany prostředí 
 
 
Provoz dílčích knihoven je zajišťován příslušnými katedrami; akvizici a vstupní zpracování dokumentů 
provádí centrálně fyzikální oddělení Knihovny MFF UK. 
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Aktuální stav knihovního fondu 
 
počet knihovních jednotek celkem: 175 822 
počet tištěných časopiseckých titulů celkem: 1 335 
počet záznamů knihovních jednotek v katalogu: 128 884 
 
 
Rok 2012 – souhrnná data o knihovně 
 
počet aktivních uživatelů: 3 551 
přírůstek knihovních jednotek: 2 715 
počet online dostupných časopiseckých titulů (celá UK)  31 871 
počet realizovaných výpůjček: 20 920 
počet výpůjček jiným knihovnám: 2 282 
počet výpůjček z jiných knihoven: 1 531 
počet zhotovených stran kopií: 9 213 
počet vstupů do elektronického katalogu UK 527 655 
 
 

Náklady na literaturu v celkové výši 9,83 mil. Kč (sekce fyziky 5,1 mil. Kč, sekce informatiky 
1,61 mil. Kč, sekce matematiky 3,12 mil. Kč) byly hrazeny z výzkumných záměrů, rozvojových projektů 
a provozních peněz jednotlivých sekcí. Z grantových prostředků bylo nakoupeno 474 knih v úhrnné 
hodnotě 728 tis. Kč (sekce fyziky 138 knih, sekce informatiky 181 knih, sekce matematiky 80 knih). 

Dalším zdrojem přírůstků nové literatury byly výměny za české tituly Acta Universitatis Carolinae - 
Mathematica et Physica; Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae; The Prague Bulletin 
of Mathematical Linguistics.  

Počet časopiseckých titulů získaných výměnou: 123 

V roce 2012 knihovna zpracovala a zařadila do katalogu 524 knih, které získala MFF UK darem 
a 19 knih, které získala výměnou. 
 
 

Elektronické informační zdroje (EIZ): 

V roce 2012 měla MFF UK zajištěn přístup do více než 100 elektronických informačních zdrojů na 
základě účasti v konsorciích, projektech a grantech. Jednalo se např. o ISI  Web of  Knowledge, 
ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Wiley, IEEEXplore, ACM Digital Library, ProQuest Central, 
EBSCOHost, JSTOR Arts & Sciences I,II,III, Zentralblatt MATH a další. 

Samostatným nákupem získala fakulta přístup do MathSciNet, IOPscience a do kolekce JSTOR 
Mathematics & Statistics (včetně archivu). 
 
Aktualizovaný přehled všech dostupných elektronických informačních zdrojů je umístěn na stránkách 
knihovny na adrese: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/dtb.htm a http://pez.cuni.cz  

Studenti a zaměstnanci UK mají možnost vzdáleného přístupu k elektronickým informačním zdrojům 
prostřednictvím systému Shibboleth, popř. přes EZproxy (např. Scopus, ScienceDirect, IEEXplore, 
EBSCOhost, MathSciNet, Web of Knowledge). 
 
 
Informační zdroje vytvářené knihovnou 
 
Webová prezentace Knihovny MFF UK: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib 
Centrální katalog UK: http://ckis.cuni.cz/F/ 
Bibliografie pracovníků MFF UK 1999-2011: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/bib.htm 
ePrezenčka (participace v rámci UK) – http://repozitar.cuni.cz 
Repozitáře závěrečných prací (participace v rámci UK) –  http://repozitar.cuni.cz , 

http://is.cuni.cz/IS-139.html 
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Programové vybavení knihovny 

 
• systém Aleph 500 v. 21 (moduly katalogizace, výpůjčky, akvizice, meziknihovní výpůjčky) 

(integrovaná součást Centrálního knihovně-informačního systému UK ) 
• citační software ProCite v.5 
• bibliografický software/databáze OBD 
• systém pro dlouhodobou archivaci a správu elektronických dokumentů DigiTool 
• systém na správu elektronických zdrojů Verde 
• Pinnacle Studio, Acrobat Distiller, PaintShop Pro, Abbyy FineReader˚11 a Acrobat XI Pro. 

 

Rok 2012 : shrnutí 
 
V roce 2012 používala fakulta již třetím rokem sběrný systém publikační činnosti - OBD. V průběhu 
roku 2012 došlo k významnému vylepšení - data z Web of Science jsou již importována do systému 
a vyžadují pouze doplnění a kontrolu ze strany autorů. Oproti roku 2011 již tedy není potřeba vše 
vyplňovat a kopírovat ručně. Sběr dat je otevřen celoročně. 
Knihovna zpracovala bibliografické záznamy zaměstnanců fakulty za rok 2011 v počtu záznamů 1652, 
požadavkům RIV vyhovělo 1521 záznamů. 
Informace k bibliografii pracovníků MFF UK jsou dostupné na stránce 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/bib.htm 
 
 
Knihovna se zapojila spolu s dalšími deseti fakultními knihovnami do projektu FRVŠ (č. projektu 
875/2012, tem. okruh a specifikace E/a). V rámci pilotního projektu zpřístupnění zdigitalizované 
studijní literatury na terminálech v knihovnách Univerzity Karlovy a rozvoje dalších adresných služeb 
pro podporu výuky a vědy bylo v rámci MFF UK naskenováno 62 titulů studijní literatury (15 707 stran) 
a zpřístupněno pomocí zabezpečeného terminálu v prostorách Knihovny MFF˚UK. Z prostředků 
projektu byl zakoupen 1 skener Epson GT-20000 a po jedné licenci Abbyy FineReader˚11 a Acrobat 
XI Pro. 
 

Začátkem února 2012 byla následkem havárie topení v prostorách skladu studijní literatury Půjčovny 
skript a učebnic v Troji poškozena část knihovního fondu. Trvale poškozená literatura, kterou nebylo 
možno dále půjčovat, byla vyřazena a dle možností trhu nahrazena novými tituly. V průběhu srpna 
byla celá místnost skladu studijní literatury vystěhována a následně zrekonstruována (výměna 
podlahové krytiny, nové regály, výmalba, oprava oken). Zároveň byl realizován nový a přehlednější 
systém stavění knihovního fondu. 

 

V létě roku 2012 proběhly plánované revize knihovního fondu v informatickém a fyzikálním oddělení 
knihovny. 

 

Na začátku července byl umístěn v počítačové laboratoři na Malé Straně (v prostoru před vstupem 
do knihovny) bibliobox, který umožňuje vracení knihovních jednotek v době mimo provozní hodiny 
knihovny. Jeho instalace tak zvýšila komfort čtenářů v oblasti výpůjčních služeb - za 7 měsíců jeho 
fungování bylo prostřednictvím biblioboxu vráceno 336 knih. 
 

V průběhu podzimu knihovna zahájila zkušební půjčování elektronických čteček a tabletů. Jejich 
uvedení do provozu si vyžádalo změnu knihovního řádu. Oficiální půjčování čteček bylo zahájeno 
k 1.12.2012. Knihovna zakoupila 6 ks těchto elektronických zařízení a do konce roku 2012 bylo 
uskutečněno 6 výpůjček. 

 

Zejména pro potřeby studentů vytvořila knihovna v roce 2012 tři instruktážní videoklipy. Videoklipy 
obsahují návod na vyhledávání v katalogu, zadávání požadavků na výpůjčku a práci s čtenářským 
kontem. Odkazy na ně jsou umístěny na webovských stránkách knihovny a na knihovním facebooku 
a twitteru. 
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Plány na rok 2013 

• dokončení revize lístkového výpůjčního systému 

• zahájení pravidelné kontroly čtenářských kont zaměstnanců fakulty. Postup bude projednán 
s knihovní radou a předložen vedení fakulty 

• rozšíření nabídky elektronických čteček dle zájmu studentů 

• aktualizace, popř. tvorba nového propagačního videa (Albeř) 

• pokračování ve skenování skript a učebnic 

• spuštění nové služby „document on demand“ (kopie na požádání ) z prezenčního fondu 
knihovny prostřednictvím systému Aleph (přihlášení k čtenářskému kontu v OPACu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracovaly: D. Hrušková, M. Kučová, K. Vrtálková  20.2.2013 
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