Zápis ze zasedání Knihovní rady FAMU (dále jen KR) ze dne 10. 6.2022
13:00 -14:45
Přítomni: Mgr. Helena Bendová (předsedkyně KR), Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D., Mgr. Petr
Kubica, Mgr. Eliška Mlynáriková (vedoucí knihovny FAMU), MgA. Lea Petříková, PhDr. Andrea
Slováková, Ph.D. MBA (děkanka FAMU byla jako host přítomná online)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dění v knihovně za poslední rok (viz přiložený dokument se shrnutím)
Knihovní řád, jeho dodatky a otázka sankcí (viz přiložené dokumenty s komentáři)
Odpisy
E-booky
Dspace (zveřejňování kvalifikačních prací + open access repozitář)
Streamovací služby
Elektronické informační zdroje (tj. odborné databáze)
Zapojení studentů v knihovně

1) Dění v knihovně za poslední rok
Na úvod předsedkyně KR Helena Bendová (dále jen H.B.) přivítala zúčastněné. Vedoucí Knihovny
FAMU Eliška Mlynáriková okomentovala a shrnula dokument o dění v knihovně v minulých měsících,
který poslala k projednání:
- Jako první se řešila povinnost archivace a zpřístupňování absolventských děl. Eliška Mlynáriková se
tomuto tématu věnuje již celý rok a stále nenašla finální řešení. Podle H.B. je velký problém to, že
řada absolventských filmů v knihovně vůbec není, ačkoliv má škola dle zákona povinnost jejich
zveřejňování. Nové řešení je, že jsou filmy přístupné přímo ke zhlédnutí přes interní katalog přes
FAMU Elements. Děkanka poděkovala vedoucí knihovny za posun, ke kterému v rámci tohoto tématu
došlo na FAMU za jejího působení a zmínila, že v ideálním případě by záznamy měly být přístupné
volně. Dodala, že současní studující byli informováni o tom, že knihovna bude uchovávat nezkrácené
verze absolventských prací, protože dříve byla obvyklá praxe taková, že se promítalo např. 30 minut
z celovečerního filmu. Těchto 30 minut pak bylo archivováno jako absolventská verze, aby byla
splněna povinnost, kterou FAMU ukládá VŠ zákon.
- H. B. připomněla, že řadu věcí, o kterých se mluvilo na loňském zasedání KR, se podařilo zrealizovat,
například akviziční formulář, přes který může každý dát knihovně podnět k nákupům. Tento formulář
by bylo dobré více prezentovat, není moc využívaný. Knihovna bude mít schůzky se studenty v rámci
diplomových seminářů, kde bude možné ukázat jim tyto možnosti. Také videotéku se podařila udělat
uživatelsky příjemnější, k informacím o filmech v knihovně se může nyní dostat každý přihlášený i ze
vzdáleného přístupu.
- KR řešila, jaký je nejlepší informační kanál pro propagaci novinek z knihovny. Nejlépe fungují
hromadné maily přes sekretářky. I tak se najdou studenti, kteří si stěžují, že o možnostech, které
knihovna nabízí, nikdy neslyšeli.

2) Knihovní řád
- Sankce jsou definovány v dodatcích ke Knihovnímu řádu, který vychází z Výnosu rektorky. Knihovny
AMU se shodly na společném postupu při návrhu uprav tohoto výnosu, práci na změnách nyní
koordinuje Eliška Mlynáriková. Výstupní listy byly zrušené a nyní není nic, co by usnadnilo vymáhání
sankcí po skončení studia. Je otázkou, jak moc má být škola přísná a jak aplikovat sankce. Aktuálně je
upomínkové řízení nastaveno tak, že upomínky chodí jen studentům, nikoliv pedagogům. Je zde
případ pedagoga, který dluží 50 filmů a tvrdí, že je vrátil. Není nastaveno, jak v takovém případě
postupovat a není to ani uvedeno v Knihovním řádu. H.B. podotkla, že by se dalo postupovat
individuálně, u pedagogů, kteří si půjčují větší počet děl, se může stát, že zapomenou výpůjčky vrátit,
systém by ale na druhou stranu měl být nastaven spravedlivě pro všechny. Měla by jít nastavit delší
vypůjční doba pro pedagogy, aby se necítili dotčeni, když musí vracet knihy potřebné pro výuku. Petr
Kubica tvrdí, že upomínky ke knihovně patří a je naopak dobré, že roztržitým pedagogům knihovna
připomene termín vrácení. Petra Kubicu zajímalo, jak se řeší vrácení knih např. při krádeži nebo
ztrátě. Eliška Mlynáriková odpověděla, že musí být dodána adekvátní náhrada. Na AMU nelze podle
dodatků ke Knihovnímu řádu přijímat fotokopie, i přesto, že ostatní knihovny je akceptují. KR se
jednomyslně shodla na tom, že lze akceptovat fotokopie nebo PDF jako náhradu za ztracenou
publikaci.
- Knihovna by preferovala jednoznačněji definovaný postup po skončení upomínkového řízení, které
končí 6. upomínkou a pak již není nastaven další postup, jak se zachovat. Jinde se to již předává
právníkovi, ale na F/AMU není postup přesně definován. Studenti sankce většinou platí, ale často se
stává, že student skončí nebo přeruší, školní mail mu nefunguje, takže knihovna se s ním nemůže
spojit a upomínky mu nechodí. Problém se řeší, jde o to, jak to ošetřit technicky, aby knihovníci
nemuseli obvolávat a nahánět studenty a věděli, kdy končí a jaký mají kontaktní email po ukončení
studia. Výstupní listy jsou nyní pouze u zaměstnanců. Děkanka navrhuje nechat k problému
vypracovat odpověď nikoliv od právníka AMU, ale od právníka FAMU a jím navrhované možnosti
diskutovat na příštím zasedání.
- KR probírala možnost zrušení vratné kauce 2 500 Kč vyžadované od studentů samoplátců
(zahraničních studentů), jelikož je to pro ně diskriminační. Děkanka upozornila, že to není
diskriminační, ale jde o běžnou praxi knihovních institucí, jelikož knihy jsou ze zahraničí těžko
vymáhatelné. Vzhledem k tomu, že je těžké vymáhat knihy i od tuzemských studentů a zahraniční
studenti jsou většinou spolehliví, KR se jednomyslně shodla na zrušení kauce pro zahraniční
studenty. Pro absenční výpůjčky lidí mimo FAMU kauce zůstává.

3) Odpisy
- Dochází místo v knihovně (cca za rok dojde úplně), fond by měl být aktualizován, proto by knihovna
chtěla přistoupit k odpisům. KR bude poslán seznam titulů na odpis. Petr Kubica není příznivcem
odpisů, zvážil by, jestli by neměly být umístěny na katedrách knihovničky, jako je tomu na KDT, kde je
knihovna po prof. Vachkovi. V té chvíli by se ale rozpadl systém evidence, knihovny by se musely
zamykat, aby si studenti knihy nerozebrali. Knihy vhodné k vyřazení mohou být vnímány odlišně, bylo
by proto dobré mít konzultanta z každého oboru. Eliška Mlynáriková by chtěla vyřadit především
duplicitní svazky nebo zastaralé společensko-vědní knihy z 50. let.

Závěr diskuze k odpisům: Eliška Mlynáriková se zamyslí nad tím, jestli nechce rozšířit prostory
knihovny po škole. Komise navrhne odborníky, kteří pomohou s roztříděním knih k odpisům.

4) E-booky
- Začaly se půjčovat e-knihy, ale moc se nevyužívají. Největší zájem je o knihu, která je součástí
povinné literatury (F. Kittler). Je k dispozici jen 6 e-knih, ale některé nebyly stažené vůbec. Může to
být pro někoho složité (čtenář musí mít aplikaci atd.) a nejde udělat obecný návod, aplikace se chová
jinak v různých programech Windows atp. Studenti raději čekají na tištenou knihu měsíce. Navíc
katalog knihovny neumí e-knihy dobře vyfiltrovat.
- Lea Petříková vznesla dotaz na možnost zakoupení e-knihy pro čtečku Kindle v rámci svého SGS
grantu. Takový nákup z projektových peněz je možný, e-book lze pořídit v rámci rozpočtové kapitoly
nehmotný majetek, ale kniha nebude evidována v knihovně a zůstane řešitelce grantu. Eliška
Mlynáriková vítá nákupy specificky zaměřených vědecko-výzkumných e-knih kvůli úspoře místa.
Většina knih ale nemá elektronickou verzi. Do budoucna by bylo dobré instruovat NAMU, aby
vydávali e-knihy včetně multilicencí, které umožní půjčování skrze naši knihovnu. Eliška Mlynáriková
napíše NAMU o tom, co knihovna potřebuje ohledně vydávání e-booků a jejich licencí.

5) DSpace
- Prostor pro uchovávání diplomek. U DSpace je spousta nefunkčností, jelikož jde o verzi z roku 2008.
Nemá cenu opravovat chyby, je potřeba celková aktualizace, bude nový design stránek přes léto.
Eliška Mlynáriková se snaží inspirovat u jiných univerzit, např. JAMU má přehled diplomových prací
včetně uvedení absolventských uměleckých prací.
- Otázka zpřístupňování absolventských teoretických prací - stále nejsou volně přístupné. Na poslední
poradě knihoven AMU se toto téma řešilo a domluvilo se, že se začne zpřístupněním dizertací.
Prorektorka pro vědu a výzkum Eliška Děcká bude zveřejňování absolventských prací probírat
s rektorkou. H.B. by ráda hlasovala o tom, zda Knihovní rada FAMU preferuje zpřístupnit i
magisterské a bakalářské práce. Petr Kubica namítnul, že na AMU je specifická situace, kdy se od
studentů požadují souběžně 2 velké kvalifikační práce: diplomová teoretická práce a umělecké dílo.
Studenti nemají často čas, kapacitu a vzdělání na to, aby kvalita jejich diplomových prací byla na
stejné úrovni jako u studentů jiných univerzit, kteří tvoří jen jednu absolventskou práci. Tento
kontext nemusí být každému zřejmý a měl být zdůrazněn při zveřejňování prací. Eliška Mlynáriková
uvedla, že DSpace JAMU má toto zohledněno, je tam anotace na umělecké dílo i diplomová práce.
Zveřejňování by mohlo motivovat studenty k lepšímu výkonu, ale je nutné uvádět kontext – tj. zmínit
obě absolventské práce po vzoru JAMU, aby studenti nebyli ponižováni nespravedlivým
porovnáváním. Podobné je to i u doktorandských oborů, kde sice studenti absolvují pouze
teoretickou prací, součástí studia je ale i umělecká tvorba, kvůli které mají studenti méně času
věnovat se akademické činnosti. KR se shodla, že správnou cestou není schovávat absolventské
práce, ale ukázat kontext jejich vzniku v rámci DSpace. Škola by se také měla zaměřit na
metodologickou pomoc nejen studentům, ale i školitelům, což je věc, kterou chce H.B. systémově
řešit spolu se studijním proděkanem Petrem Vlčkem. Veronika Klusáková podotkla, že na CAS dobře
funguje seminář, kde se hodnotí diplomové práce ve fázi rozpracovanosti. Bohužel to nemají všechny
ostatní katedry.

Rozhodnutí: KR doporučuje, aby v rámci DSpace byly zveřejňovány jak dizertační práce, tak i
bakalářské a magisterské teoretické práce. Zároveň považuje za nutné zveřejnit kontext, například
uvedením informací o praktické části kvalifikační práce.
Petr Kubica navrhuje, aby po uplynutí určitého časového horizontu byly zveřejněny i filmy, které
nemohou být kvůli licencím veřejné hned.
Eliška Mlynáriková se přiklání k tomu, aby byly kontrolovány anotace u diplomek, jelikož anotace,
které studenti píší do KOSu, se dále zveřejňují a jsou v nich zásadní chyby. Studenti si možná
neuvědomují, že anotace budou veřejné. Petr Vlček již dlouho upozorňuje, že by v KOSu měly být dvě
kolonky: jedna na předběžný text a druhá na finální anotaci / abstrakt. V každém případě by anotace
měl kontrolovat vedoucí práce a schválit finální podobu.

6) Streamovací služby
Eliška Mlynáriková zjistí, zda by bylo možné pořídit licenci na MUBI. Knihovna na to nemá prostředky,
muselo by se ověřit, jestli o to studenti opravdu mají zájem a museli by se na to najít finanční
prostředky. Ideálně, když by měli všichni zájemci vzdálený přístup jako u DAFilms, nebo alespoň aby
byl přístup k dispozici v knihovně.

7) Elektronické informační zdroje (tj. odborné databáze)
Podařilo se zakoupit licence do konce roku 2022 pro oborové databáze EBSCO – FILM & TELEVISION
LITERATURE INDEX™, SCREEN STUDIES COLLECTION a OXFORD BIBLIOGRAPHIES – CINEMA AND
MEDIA STUDIES (první dvě byly uhrazeny z rektorátních zdrojů). Pokud bude dobrá statistika
přístupů, budou licence prodlouženy i v následujícím roce, proto knihovna prosí pedagogy o šíření
informací o databázích. Bude zřejmě trvat déle, než se povědomí rozšíří, není to záležitost na rok.
Každá katedra má na začátku semestru setkání studentů, kde o tom mohou pedagogové informovat,
nicméně je nutné informovat také pedagogy (např. skrze mail). Knihovna také plánuje setkání se
studenty metodologických seminářů, kde o tom chce informovat. KR debatovala o dalších
potenciálně užitečných oborových databázích do budoucna (Project Muse, Sage).
8) Zapojení studentů v knihovně
Knihovna by byla ráda, kdyby část jejich prostor využívali studenti pro své aktivity a pořádání
vlastních akcí. Je k dispozici zázemí i vybavení (plátno, reproduktory), ale museli by se toho ujmout
studenti, kteří by to organizačně zajistili, jelikož zaměstnanci knihovny by nechtěli být přítomni po
pracovní době.
Problém je, že studenti jsou přetížení a není jisté, jestli na to budou mít kapacitu. Navíc si pro vlastní
projekce mohou půjčit učebny. Spíše by se prostor hodil např. na přednášky a čtení scénářů apod.
než projekce. Další využití místnosti, například jako zázemí pro doktorandy, není kvůli povaze veřejné
studovny vhodné. V letošním roce nejsou zdroje na pokrytí rozpočtu těchto aktivit (odměna
studentům, kteří by měli program na starosti), ale příští rok bude snad možné pokrýt z doplňkové
činnosti. Bylo domluveno, že se tyto aktivity začnou dělat ideálně příští rok, informace o potenciálním
využití studovny bude šířena mezi studenstké ambasadory a školní spolky typu FAMU proklima,
Nemusíš to vydržet apod.
Zapsala: Petra Horká
Zkontrolovala: Helena Bendová

