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1. Úvod
Rok 2017 byl v Univerzitní knihovně Technické univerzity v Liberci (dále UKN) ve znamení
dokončení revizí a označení všech skladových knih štítky RFID.
Poprvé jsme uspořádali dvě divadelní představení pro veřejnost.
Z řad pracovníků UKN vzešel nový PR tým, který systematicky připravuje propagaci
knihovny i jednotlivých akcí.
Vznikly nové webové stránky UKN.
Prostor přednáškového sálu byl převeden na celouniverzitní prostor využívaný jako
učebna.
Výroční zpráva se podrobně zabývá jednotlivými aktivitami, které UKN realizovala v roce
2017.
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2. Organizace a financování
2.1 Organizační struktura
Univerzitní knihovna má jednu centrální knihovnu, která se nachází v přízemí a dvou
suterénech budovy H. Menší pobočka zajišťující veškeré knihovnické služby je součástí
studentského klubu v budově E2. Svou vlastní knihovnu otevřenou pro studenty má
Fakulta umění a architektury TUL.
V UKN jsou tato oddělení:
Oddělení akvizice a zpracování knih – nákup a centrální katalogizace všech knih a e-knih
zakoupených do UKN; rešerše.
Oddělení zpracování speciálních fondů a meziknihovní výpůjční služby (dále MVS) –
kompletní agenda zpracování speciálních fondů, vysokoškolských kvalifikačních prací
(dále VŠKP), norem; zajištění přístupu k databázi norem ČSN online pro celou univerzitu;
meziknihovní výpůjční služby včetně mezinárodních a elektronické dodávání dokumentů
prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK).
Oddělení periodik, informačního vzdělávání – akvizice a zpracování novin a časopisů;
příprava materiálů a zajištění informačního vzdělávání studentů TUL.
Oddělení služeb a správy fondu – výpůjční služby, referenční služby, bibliografickoinformační služby, zakládání vrácených dokumentů, migrace fondu, validace mojeID.
Oddělení IT – instalace a správa software (DSpace, Verbis, web UKN, etul.publi.cz); správa
sociálních sítí; přidělování autorských identifikátorů.
Oddělení digitalizace – digitalizace a zpracování digitalizovaných dokumentů.
Sekretariát ředitelky – administrativní práce, řídící a koncepční činnost, strategie rozvoje
UKN, řízení a správa projektů, správa databází.
2.2 Knihovní rada
Knihovní rada je dle Směrnice rektora č. 6/2013 (Knihovní a organizační řád UKN TUL),
části 3.4 jmenována rektorem TUL. Předsedou knihovní rady je prof. Ing. Ondřej Novák,
CSc., prorektor pro rozvoj a výstavbu. Členy jsou zástupci jednotlivých fakult či ústavů
a stálým členem je ředitelka UKN.
V roce 2017 se knihovní rada sešla dvakrát.
Dne 2. května 2017 proběhlo první zasedání knihovní rady. Členové byli informováni
o akcích UKN, statistických ukazatelích za rok 2016 a schválených projektech. Projednány
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byly odpisové seznamy nepůjčovaných multiplikátů knih ze skladu, rozpočet na nákup
knih a statistiky využívání elektronických informačních zdrojů (dále EIZ).
Dne 14. listopadu 2017 zasedala knihovní rada podruhé. Zhodnoceny byly výsledky
projektů realizovaných v tomto roce. Členové rady dostali informace o závěrech celkové
revize knižního fondu UKN, bilanci čerpání rozpočtu na nákup knih, návrhy odpisových
seznamů, přehled přístupových míst k ČSN online, zajištění databází pro nadcházející roky
prostřednictvím projektu CzechELib a plán projektů. Na závěr zasedání byl předložen
návrh na rozpočet UKN pro rok 2018.
2.3 Spolupráce s fakultami a katedrami
Hlavní oblastí spolupráce je akvizice, která probíhá na základě zasílání požadavků
schválených příslušnou tajemnicí fakulty. UKN zajišťuje výuku informační gramotnosti –
využívání EIZ (elektronických informačních zdrojů), metody citování, práce s citačními
manažery apod. Na základě požadavků fakult připravujeme přehledy bibliometrických
ukazatelů vědy a výzkumu. Nabízíme možnost nechat si zkatalogizovat v UKN knihy
zakoupené na jednotlivé katedry.
Další službou, kterou poskytuje UKN
(https://elearning.tul.cz/) v systému Moodle.
Ukazatel za rok 2017
počet kurzů
aktivní uživatelé v roli „Učitel“
aktivní uživatelé v roli „Student“

fakultám

je

správa

e-learningu

Hodnota
592
436
5 252

Správa Moodlu obnáší pravidelnou údržbu a aktualizace serveru. Pracuje se na vývoji
nových modulů, převážně pro podporu výuky (katalog záznamů přednášek aj.). Proběhla
tři školení: na Katedře cizích jazyků, Fakultě zdravotnických studií a Ekonomické fakultě.
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3. Fondy informačních zdrojů
Akvizice fondu probíhá ve spolupráci s fakultami a dle aktuálních potřeb uživatelů.
Všechny fakulty jsou pravidelně informovány o aktuálním stavu rozpočtu určeného
na nákup knih. UKN hradí nákup knih, e-knih, časopisů a EIZ. Publikace vydané univerzitou
přichází jako povinný výtisk. V roce 2017 byl roční přírůstek 6 210 knihovních jednotek.
UKN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

přírůstek

6 018

7 467

7 597

6 049

4 507

5 034

9 310

6 373

4 606

6 210

V roce 2017 bylo z fondu vyřazeno celkem 2 237 knih. Kromě ztracených dokumentů se
průběžně odepisují staré, duplicitní, nepůjčované či poškozené knihy. K odepsání dochází
po schválení knihovní radou.
UKN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

fond 170 745 177 954 174 297 209 225 211 273 216 143 221 397 226 631 229 302 231 725
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Ke konci roku 2017 bylo v evidenci 37 333 VŠKP. V současné době jsou zkatalogizovány
i zdigitalizovány všechny obhájené práce na TUL z celé její historie.
Po dokončení katalogizace norem došlo k jejich revizi. Ve fondu zůstává 856 svazků norem.
Celkem bylo předplaceno 237 titulů časopisů, z toho 67 pouze v tištěné formě
a 170 ve formě tištěné i elektronické.
V elektronickém publikačním systému PUBLI (https://etul.publi.cz/) byly vydány tyto tituly:
Titul

Autor

Počítače a programování –
Pascal

Olehla, Miroslav

Metodika zpracování
bibliografických citací
a pravidla pro psaní citací

ISBN

978-807494340-9
Zizienová, Marta ; 978-80Krause, Martin
7494364-5

způsob
zpřístupnění
volně

počet
stažení
321

volně

157
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4. Financování informačních zdrojů
Z rozpočtu UKN byly v roce 2017 nakoupeny knihy, normy, e-knihy, časopisy, noviny a EIZ.
Cenové rozložení je uvedeno v následující tabulce.
Náklady UKN
knihy,
normy
e-knihy
časopisy,
noviny
EIZ
Celkem

2013
1 598 839

2014
2 015 814

2015
1 983 598

2016
1 958 381

2017
1 843 360

4 800
1 571 950

0
1 852 890

251 216
1 727 733

42 543
1 725 804

582
2 032 368

1 243 567
4 419 156

2 597 387
6 466 091

2 231 541
6 194 088

2 657 733
6 384 461

2 892 823
6 769 133

Finanční částka rozpočtu na nákup knih do UKN je každý rok rozdělena podle příspěvku
na vzdělávací činnost mezi jednotlivé fakulty, které zasílají do UKN své požadavky
na nákup. Doporučeno je požadovat nákup minimálně dvou exemplářů od titulu.
Jeden exemplář bývá ponechán k prezenční a všechny další k absenční výpůjčce.
Časopisy i noviny jsou předpláceny na základě požadavků fakult. UKN objednává
hromadně pro celou TUL. Tituly, které odchází na jednotlivá pracoviště TUL, jsou hrazeny
z jejich rozpočtu, nikoli z rozpočtu UKN.
Přístup k EIZ je řešen prostřednictvím konsorcií, UKN hradí pouze finanční spoluúčast
v rámci těchto konsorcií. Konkrétní částky za rok 2017 jsou uvedeny v následující tabulce.
EIZ
Science Direct
SCOPUS
SpringerLINK
Wiley Online Library
ProQuest
Web of Science
IEEE/IET, ACM DL
Taylor & Francis
Intota Assesment
ČSN online
CELKEM

Cena (v Kč)
1 130 808
292 292
262 192
468 104
110 514
336 107
0
24 875
131 431
136 500
2 892 823
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5. Uživatelé
Uživateli UKN jsou především denní a dálkoví studenti, zaměstnanci TUL a externí
uživatelé (veřejnost). Služby jsou poskytovány formou meziknihovní výpůjční služby
i ostatním knihovnám v ČR a v zahraničí.
V roce 2017 knihovna evidovala celkem 2 575 uživatelů, z toho 1 817 denních studentů,
348 dálkových studentů, 214 zaměstnanců TUL a 196 externích uživatelů.

Skladba registrovaných uživatelů:

Vývoj počtu uživatelů za posledních 9 let:
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Vstup do UKN TUL je volný, bez nutnosti prokazování totožnosti. Denní návštěvnost
je sledována pomocí detekční brány. V roce 2017 bylo evidováno celkem 71 064 návštěv,
z toho 48 325 denních studentů, 7 888 dálkových studentů, 9 166 zaměstnanců TUL
a 5 685 externích uživatelů.
Skladba návštěv UKN TUL v roce 2017:

Vývoj návštěvnosti za posledních 10 let:
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6. Služby
6.1 Výpůjční služby
UKN zajišťuje výpůjční služby pro všechny kategorie uživatelů ve formě absenčních,
prezenčních a meziknihovních výpůjček.
Výpůjční místa jsou v přízemí a v prvním suterénu, kde si mohou uživatelé půjčit knihy
z jazykových knihoven, české knihovny (beletrie), všeobecné knihovny i skladu.
Dokumenty ze skladu se půjčují na základě předložení papírové žádanky či na základě
elektronické objednávky, kterou mohou uživatelé zaslat ze svého konta v online katalogu
UKN. Prostřednictvím přihlášení do svého konta v online katalogu si mohou uživatelé
rezervovat dokumenty momentálně půjčené a prodlužovat si své výpůjčky.
Volně přístupný fond knihovny je rozdělen do čtyř jazykových knihoven a všeobecné
knihovny. Část fondu je pouze k prezenčnímu studiu, je označena červenou barvou.
Uživatelé použité dokumenty ponechávají na místech k tomu určených, aby mohly být
následně zaznamenány prezenční výpůjčky. V roce 2017 jich bylo evidováno 3 561.
Celkový počet absenčních výpůjček v tomto roce byl 54 729 (z toho 17 672 prodloužení).
Meziknihovní výpůjční službou bylo pro naše uživatele zapůjčeno celkem 260 dokumentů.
UKN poskytla ostatním knihovnám 238 výpůjček. Ze zahraničí bylo vyžádáno
76 dokumentů.
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Vývoj výpůjčních služeb za posledních 10 let (prezenční výpůjčky jsou sledovány od roku
2012 a počet prolongací od roku 2011):

6.2 Rešeršní a konzultační služby
Rešeršní služby jsou poskytovány pedagogům a vědeckým pracovníkům TUL bezplatně,
ostatním uživatelům za poplatek. V roce 2017 byla provedena 1 rešerše.
Vývoj zpracovaných rešerší za posledních 10 let:
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Klesající tendence odpovídá zvyšující se informační gramotnosti uživatelů.
6.3 Elektronické služby
Vedle využívání rezervací, objednávek a prolongací dokumentů UKN je velkým přínosem
přístup k elektronickým informačním zdrojům.
Z elektronických informačních zdrojů uživatelé stáhli celkem 108 861 dokumentů, v čemž
jsou zahrnuty plné texty článků, e-knihy, vyhledávání a zobrazení citačních dat.

Rozložení stažených dokumentů dle jednotlivých databází v porovnání s rokem 2016:
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7. Zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů
Přístup k EIZ je zajišťován prostřednictvím několika konsorciálních projektů. Níže
je uveden seznam EIZ, jejich stručná charakteristika a statistika využití.
7.1 Multioborové zdroje
Science Direct je databáze časopisů zahrnujících oblasti techniky, přírodních
a společenských věd a medicíny. V této databázi je k dispozici až 25% bibliografických
informací a plných textů z výše uvedených oborů. Odborné časopisy tvoří největší podíl
dokumentů (více než 3 800 titulů), ale naleznete zde i e-knihy (více než 35 000), příručky
nebo referenční díla.

stažené plné texty
počet vyhledávání

2013
53 093
13 346

2014
41 913
12 534

2015
48 802
13 334

2016
59 584
10 725

2017
53 895
9 462

ProQuest je multioborová databáze zpřístupňující mnoho odborných časopisů, článků,
disertací, tržních zpráv, profilů firem (Hoover’s), profilů průmyslových odvětví (Snapshots)
a novin.

stažené plné texty
počet vyhledávání

2013
9 202
373 906

2014
9 766
8 504

2015
12 093
10 070

2016
14 741
1 158 239

2017
12 694
1 275 924

Wiley Online Library je abstraktová a částečně plnotextová databáze obsahující
informace o časopisech a knihách z produkce vydavatelství John Wiley & Sons.

stažené plné texty

2013
3 458

2014
3 278

2015
5 674

2016
5 419

2017
5 427

SpringerLink je databáze vydavatelství Springer Verlag zaměřená na oblast přírodních
věd, techniky a medicíny.

stažené e-knihy
stažené články

2013
4 870
3 989

2014
3 297
4 174

2015
2 492
1 017

2016
3 299
11 187

2017
7 176
4 967

Taylor & Francis je multioborová databáze. TUL má předplacený přístup do kolekcí
Science & Technology Library a Business, Management & Economics. Oborově kolekce
pokrývají oblasti: biologie, chemie, strojírenství, výpočetní technika a technologie,
matematika, statistika, fyzika, účetnictví, management a ekonomika.

stažené články

2017
4 081
15

7.2 Citační databáze a rejstříky
Web of Science (WoS) je rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází
společnosti Thomson Reuters. Přístup zahrnuje databáze Web of Science Core Collection
(multioborová databáze), KCI – Korean Journal Database (bibliografické údaje odborných
časopisů vydaných v Koreji), SciELO Citation Index (multioborová databáze open-access
časopisů z vybraných lokalit).

počet vyhledávání
počet zobrazených citačních dat

2013
18 878
6 488

2014
12 424
27 002

2015
25 486
8 621

2016
16 851
5 581

2017
1 690
195

SCOPUS je multioborová bibliografická, citační a referenční databáze vědecké literatury
a kvalitních webových zdrojů.

počet vyhledávání
stažené záznamy

2013
13 428
6 318

2014
15 359
8 946

2015
16 094
7 245

2016
21 978
18 849

2017
19 065
18 205

7.3 Oborové informační zdroje
ACM Digital Library je informační zdroj pro technické obory zahrnující oblast
informačních technologií a počítačové vědy.

stažené plné texty

2013
292

2014
1 904

2015
349

2016
361

2017
258

IEEE/IET je jeden z nejrozsáhlejších světových informačních zdrojů z oblasti informatiky
a elektroinženýrství.

stažené plné texty

2013
2 912

2014
1 421

2015
1 373

2016
1 478

2017
1 963
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8. Projekty
V roce 2017 byla UKN TUL zapojena v těchto projektech:
Informační infrastruktura výzkumu pro techniku – operační program VaVPI (Výzkum
a vývoj pro inovace) – řešitelem projektu je VŠB-TU Ostrava. Díky tomuto projektu
je zajištěn přístup do databází IEEE/IET Electronic Library (IEL) a ACM Digital Library do
konce roku 2019 (včetně dvou let udržitelnosti).
STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj – operační program VaVPI (Výzkum
a vývoj pro inovace) – řešitelem projektu je UTB ve Zlíně. Díky tomuto projektu je zajištěn
přístup do databáze ProQuest Central do konce roku 2019 (včetně dvou let udržitelnosti).
ISI Web of Knowledge – řešitelem projektu je Knihovna AV ČR, v.v.i. Díky tomuto projektu
je zajištěn přístup do databáze Web of Science do konce roku 2017 (včetně dvou let
udržitelnosti).
Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných elektronických informačních
zdrojů, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání – program LR –
Informace – Základ výzkumu – řešiteli projektu jsou NTK a Suweco CZ, s.r.o. Díky tomuto
projektu je zajištěn přístup do databází ScienceDirect, SCOPUS, SpringerLink a Wiley
Online Library do konce roku 2019 (včetně dvou let udržitelnosti).
Harmonizace a opravy chybných klíčových slov v Univerzitní knihovně TUL – 3. část –
program Ministerstva kultury ČR (dále MK ČR) VISK 9/II (Veřejné informační služby
knihoven). Finanční prostředky byly využity k úhradě dvou dohod o provedení práce, díky
nimž bylo zkontrolováno cca 18 000 lokálních záznamů klíčových slov.
Česká knihovna – projekt vypsaný z pověření MK ČR Moravskou zemskou knihovnou
v Brně, díky němuž získala UKN TUL bezplatně 28 svazků knih od českých autorů.
Elektronický publikační systém – institucionální projekt TUL. Byla dokončena
implementace všech prvků systému publi.cz dle uzavřené smlouvy. Publikovány byly
dva dokumenty (viz kap. 3).
eUKN – institucionální projekt TUL. Pokračování projektu z předchozího roku, v rámci
něhož se pokračovalo v digitalizaci žádaných a nových knih. Došlo k úpravám workflow
digitalizace.
Prostor učení – Knihovnická informační platforma – Program na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Hlavním
partnerem je Technische Universität Chemnitz a ostatními partnery jsou:
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni a Hochschule
17

Zittau/Görlitz. Cílem projektu je vzájemná spolupráce na meziknihovní výpůjční službě,
konsorciální pořízení EIZ, technické vybavení knihoven, workshopy a semináře na podporu
Open Access a navázání užší spolupráce mezi knihovnami. Projekt končí v roce 2018.
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9. Webové stránky, propagace

9.1 Webová stránka UKN – https://knihovna.tul.cz
1. května byl spuštěn nový web postavený na redakčním systému používaném univerzitou
a většinou fakult. Na stránkách jsou k dispozici všechny důležité informace o činnosti
knihovny, službách a fondech. Prostřednictvím novinek UKN informuje o aktuálních akcích
a omezeních v knihovně. Stránka také odkazuje na katalog knihovny, sociální sítě i další
portály (DSpace, eTUL, Moodle apod.)
V následujícím roce bude spuštěn intranet pro zaměstnance a nová burza knih, sloužící
studentům k poptávání a prodeji skript.
9.2 Propagace UKN
Od roku 2011 má UKN svůj profil na sociálních sítích Facebook, Twitter a Google+, kde
informuje o aktualitách a zveřejňuje fotografie z akcí. Nejvíce je propagace cílena
na Facebook, kde bylo k 31. 12. 2017 registrováno 585 sledujících. Hlavní věkovou
skupinou našich sledujících jsou lidé ve věku 25–34 let.
UKN vydává měsíční zpravodaj „UNIKNI TUL“ v nákladu 30 ks. Jeho elektronická verze
je umístěna na webových stránkách knihovny, sociálních sítích a v institucionálním
repozitáři DSpace. Pravidelnými rubrikami jsou akce, služby, elektronické zdroje a novinky
z fondu UKN. Zpravodaj UNIKNI TUL vychází pravidelně od listopadu 2013.
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10.

Podpora studia

V roce 2017 učili pracovníci knihovny v těchto předmětech:
Archivnictví (FPHP)
Informační zdroje pro medicínské a nelékařské obory (FZS)
Informatika 1 (EF)
Metodologický seminář (FPHP)
Odborná ošetřovatelská praxe 5 (FZS)
Odborná praxe 5 (FZS)
Práce s informačními zdroji (FM)
Úvod do četby textů (FPHP)
Úvod do inženýrství (FM)
Úvod do strojírenství (FS)
Celkem se účastnilo 1425 studentů v 80 výukových hodinách.
Pro studenty středních a vysokých škol se v knihovně konalo 7 exkurzí, kterých se
zúčastnilo celkem 212 osob.
Pro doktorandy a zaměstnance univerzity proběhlo 6 školení (publikování u IEEE, EIZ,
identifikátory autora, time management), kterých se zúčastnilo 74 osob.
Pro pracovníky VÚTS, a.s. proběhlo celkem 7 dvouhodinových školení.
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11.

Prostory

Knihovna je přístupná veřejnosti každý všední den od 8 do 18.30 hodin. Rozkládá se
na celkové ploše 3 357 m2 rozdělené do tří podlaží.
V přízemí (978 m2) je umístěna odborná literatura, časopisy, kopírky a počítače s přístupem
na internet.
První suterén (1 443 m2) nabízí českou beletrii, anglickou, francouzskou, německou
a španělskou knihovnu, počítače s přístupem k VŠKP, odpočinkové prostory a kanceláře
akvizice a zpracování, MVS, informační výchovy a informačních systémů.
V roce 2017 byl převeden přednáškový sál UKN na celouniverzitní prostory určené
pro výuku.
V druhém suterénu (780 m2) se nachází sklad, do kterého nemá veřejnost přístup; jsou
tu archivovány VŠKP, monografie a časopisy rozdělené dle formátů, noviny, videokazety,
CD, diskety, mapy a dokumenty připravené k odpisu.
V budově E2 ve Studentském klubu je k dispozici pobočka UKN, otevřená ve všední dny
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. K dispozici jsou veškeré knihovnické služby včetně
katalogizace knih pro katedry. Je zde trvale umístěna část fondu (517 svazků a 13 her).

12.

Personální situace

Provoz knihovny zajišťuje 20 zaměstnanců, z toho 8 z nich má vzdělání vysokoškolské,
jeden vyšší odborné a 11 středoškolské.
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Příloha 1 – Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2017

jméno

telefon
e-mail
485 35. …

zařazení

Mgr. Vencláková Jitka

2516

jitka.venclakova@tul.cz

ředitelka

Mgr. Zizienová Marta

2554

marta.zizienova@tul.cz

zástupkyně ředitelky

Mgr. Fišer Jiří

2201

jiri.fiser@tul.cz

katalogizace

Haščáková Naďa

2565

nada.hascakova@tul.cz

akvizice

Heršálková Katarína

2559

katarina.hersalkova@tul.cz služby

Hönigová Andrea

2553

andrea.honigova@tul.cz

sekretariát

Ing. Kopetschke Igor

3673

igor.kopetschke@tul.cz

Moodle

Mgr. Kovaříková Lenka

2230

lenka.kovarikova@tul.cz

katalogizace, DSpace

Kratochvílová Šárka

2546

sarka.kratochvilova@tul.cz

správa fondu

Masaříková Lenka, Dis.

2554

lenka.masarikova@tul.cz

zpracování periodik

Nosek Jaroslav

2549

jaroslav.nosek2@tul.cz

správa fondu

Bc. Ovčačík Václav

2214

vaclav.ovcacik@tul.cz

web, projekt

Bc. Rouhová Pavlína

2475

pavlina.rouhova@tul.cz

digitalizace

Samešová Jaroslava

2550

jaroslava.jirova@tul.cz

MVS

Siková Iva

2555

iva.sikova@tul.cz

správa fondu

Sluková Jana

2549

jana.slukova@tul.cz

služby

Steiner Ludvík

2546

ludvik.steiner@tul.cz

služby

Tumajerová Věra

2550

vera.tumajerova@tul.cz

zpracování speciálních
fondů

Vyšohlídová Zdenka

2550

zdenka.vysohlidova@tul.cz

MVS

Mgr. Zizien Adama

2546 3588

adama.zizien@tul.cz

zpracování neknižních
dokumentů, E2
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Příloha 2 – Nejpůjčovanější knihy v roce 2017
Titul

Autor

Počet
výpůjček

Makroekonomie II: pro magisterské
(inženýrské) studium. 1. a 2. část

Miloš Mach

182

The business 2.0. B2 upper intermediate,
Student’s book

John Allison, Jeremy Townend,
Paul Emmerson

166

The business 2.0. B1+ intermediate,
Student’s book

John Allison, Paul Emmerson

150

Psychologie ve školní praxi: příručka pro
učitele

David Fontana

149

Vývojová psychologie

Josef Langmeier, Dana Krejčířová

134

Ekonomie I

Jiří Kraft, Pavla Bednářová, Aleš
Kocourek

124

Základy účetnictví podnikatelských
subjektů

Olga Hasprová, Zdeněk Brabec

119

Mezinárodní obchodní operace

Hana Machková a kol.

114

Mikroekonomie II

Jiří Kraft, Pavla Bednářová, Aleš
Kocourek

113

Mikroekonomie I: repetitorium a
praktikum

Aleš Kocourek

108
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Příloha 3 – Nejpůjčovanější tištěné časopisy v roce 2017

Titul

Počet
výpůjček

Zboží & prodej: časopis pro obchod s potravinami a spotřebním zboží

42

Reflex: CS – Společenský týdeník

40

Time

35

National geographic: Česká republika

20

Rodina a škola

17

Textile research journal

17

Geografické rozhledy: Výuka a popularizace geografie, ekologická výchova

13

National geographic

12

Manufacturing technology: journal for science, research and production

12

Respekt

11
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