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Zápis ze závěrečného oponentního řízení projektu VZ09006 

programu INFOZ 
 
1.  Identifikační údaje oponovaného projektu: 

   
VZ09006: Národní knihovna ČR - zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro 

výzkum, vývoj a inovace  
Příjemce podpory: Národní knihovna ČR  
Řešitel projektu: PhDr. Hanuš Hemola 
                  

2.  Datum a místo konání oponentního řízení: 22. únor 2012; Národní knihovna ČR, 
Klementinum 190, Praha 1 

3.  Doba řešení projektu, stanovená smlouvou  
termín zahájení:    1. 10. 2009, termín ukončení: 31. 12. 2011 

 
4.  Posuzovaná etapa řešení projektu: závěrečná  

 
5.  Zhodnocení průběhu, výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených 

smlouvou: 
 

a)  Průběh a výsledky řešení projektů:  
Projekt zabezpečil přístup do elektronických informačních zdrojů (dále EIZ) pro obory 
knihovnictví a informační vědu, hudbu a hudební vědu. V rámci projektu bylo koordinováno 
několik konsorcií; nejvýznamnějším z nich bylo 60členné konsorcium pro zpřístupnění 
multioborových plnotextových databází EBSCO (Academic Search Complete+Business 
Source Complete, Environment Complete a SocIndex with Full Text). V prostředí služby 
FirstSearch byl zajištěn v konsorciu 12 vědeckých, studijních a krajských knihoven 
plnohodnotný přístup k OCLC Online Union Catalog – WorldCat, který je základním 
informačním nástrojem pro poskytování meziknihovních služeb při zabezpečení 
pracovníků ze sféry VaVaI. Součástí projektu byla též systematická podpora center 
mezinárodních meziknihovních služeb nákupem IFLA Vouchers, umožňujících 
zpřístupnění zejména zahraničních primárních dokumentů. V individuálních licencích byla 
zpřístupněna elektronická knihovna ebrary Academic Complete a multidisciplinární 
plnotextová článková databáze Wilson OmniFile Full Text Select. 
Kolekce EIZ pro hudební obory byly zpřístupněny i v rámci oborových portálů MUSICA 
(http://mus.jib.cz/o-projektu/info-z-mus ), resp. KIV (http://kiv.jib.cz/ a prostřednictvím 
webových stránek konsorcia http://www.nkp.cz/project/start.html). Záznamy ebrary byly 
integrovány do elektronického katalogu NK ČR i do Souborného katalogu ČR, čímž se 
ještě zvýšila intenzita využití tohoto zdroje. Od listopadu 2011 umožnil producent v rámci 
stávající licence „výpůjčky“ do vlastních čtecích zařízení. Navíc se díky kurzovému zisku 
podařilo po dohodě se zadavatelem prodloužit předplatné ebrary až do 31. 12. 2015.  
V průběhu předplatného jednotlivých EIZ došlo ze strany producentů k dalšímu rozšíření 
kolekcí EIZ, aniž by vzrostly celkové uznané náklady projektu. Např. ebrary za dva roky 
předplatného narostla o více než 20 tisíc titulů, tj. cca 40% původního rozsahu. Jednotlivé 
databáze firmy EBSCO zaznamenaly tyto nárůsty titulů: Academic Search Complete - 
nárůst o 3010 plnotextových časopisů, Business Source Complete - nárůst o 15000 profilů 
nejvíce citovaných autorů, Environment Complete - nárůst o 200 plnotextových časopisů, 
SocINDEX with Full Text - nárůst o 140 plnotextových časopisů, Library, Information 
Science & Technology Abstracts with Full Text - nárůst o 60 plnotextových časopisů, 

http://mus.jib.cz/o-projektu/info-z-mus
http://kiv.jib.cz/
http://www.nkp.cz/project/start.html
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Computers & Applied Sciences Complete - nárůst o 170 plnotextových časopisů, RIPM 
Online Archive of Music Periodicals (FullTEXT) - nárůst o 50 plnotextových časopisů. 
V průběhu řešení projektu došlo k zařazení jednoho z digitálních zdrojů z produkce NK ČR 
do EBSCO RDS jako přímý důsledek řešení projektu. 

 
b)  Splnění cílů řešení projektu, stanovených smlouvou: 

Oponentní rada konstatuje, že všechny stanovené cíle projektu byly splněny 
v požadovaném rozsahu a závazné ukazatele (indikátory) projektu dosáhly celkově nejen 
plánovaných cílových hodnot, ale v některých případech byly i výrazně překročeny.   

  
c)  Využitelnost a využití výsledků řešeného projektu:  

Využití zpřístupněných EIZ bylo doloženo výstupy z pravidelně zpracovávaných statistik, 
které jsou přílohou závěrečné zprávy. Uživatelům byla po celou dobu řešení poskytována 
komplexní uživatelská podpora, včetně školení a propagačních akcí. Využití bylo 
podpořeno i začleněním pořízených EIZ do již existujících portálů a vyhledávačů – JIB, 
EZB, a do oborových bran – ART, MUS, KIV a TECH. Projekt zaznamenal celkově 
783 281 registrovaných koncových uživatelů pořízených EIZ, včetně studentů,  z toho 
48 890 uživatelů z řad pracovníků VaVaI. Výsledky projektu by měly být následně 
zhodnoceny nárůstem publikační činností uživatelů ve zpřístupňovaných EIZ a dalšími 
návaznými výstupy VaVaI. Analýzy tohoto typu však již překračují rámec projektu a nebyly 
požadovány.  

 
d)  Odborná úroveň řešení projektu: 

Řešitelský tým pod vedením dr. Hemoly od počátku skýtal záruky úspěšného a efektivního 
řešení projektu, které se v průběhu řešení potvrdily, a projekt byl po celou dobu řešen na 
vysoké profesionální úrovni.  
 

e)  Srovnatelnost řešeného projektu s obdobnými řešeními na analogické úrovni 
v ČR i v zahraničí:  

Vznikem konsorcií se snížila finanční náročnost pro jednotlivé členy, významně se rozšířil 
rozsah poskytovaných informací a využívaných informačních zdrojů a knihovnicko-
informační služby se díky tomuto projektu zkvalitnily a posunuly na vyšší úroveň. Nabídka 
přístupu do EIZ je srovnatelná s možnostmi významných zahraničních knihoven. Problém 
tkví ve financování tohoto přístupu v ČR.   
 
8.  Účelnost využití finančních prostředků: 
Výdaje na veškeré aktivity byly přiměřené a ceny odpovídaly běžným cenám na trhu. 
V některých případech však díky vhodnému načasování plateb a profesionální akvizici 
došlo v průběhu řešení k rozšíření jednotlivých zpřístupňovaných kolekcí EIZ, aniž by byly 
celkové uznané náklady projektu navýšeny. Efektivitu vložených prostředků dokládá i 
statisticky podložená vysoká míra využití pořízených EIZ. 
  
Veškeré účetní doklady jsou uloženy v příslušném ekonomickém oddělení NK ČR. 
 
9. Závěr oponentního řízení - výsledné stanovisko oponentní rady  
 

a)  Celkový výsledek hodnocení řešení projektů: 
V – vynikající (s mezinárodním dopadem) 
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