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Má gesce se přirozeně dělí do dvou základních oblastí:   

o    oblast IT a informačních systémů   

o    a problematika knihoven.  

  

 

Na prvním místě je zajištění bezchybného fungování počítačů a počítačové sítě nejen na úrovni 
děkanátu, ale také na katedrách a ústavech, které často disponují jen zastaralou výpočetní technikou. 
Předpokladem dalšího rozvoje je nahrazení této techniky. Není možné zavádět na jedné straně moderní 
informační nástroje  a na straně druhé používat v počítačové síti morálně i technicky zastaralé počítače.   

Z druhé oblasti bych rád zmínil problematiku  retrospektivní konverze z lístkových katalogů do 
knihovního systému Aleph.  Knihy nezpracované v  knihovním systému nejsou dobře dostupné, nemohou 
s nimi efektivně pracovat ani čtenáři, ani knihovníci. Přitom se na naší fakultě často jedná o velmi 
zajímavé a jedinečné fondy.  

Níže uvádím bodový rozpis jednotlivých oblastí: 

 

IT a informační systémy 

1. Dokončit projekt webu, intranetu a Office 365 s maximální podporou pro akademiky a děkanát. 
Postupně rozvíjet   informační architekturu a nastavení těchto systémů tak, aby fungovaly 
jednoduchým způsobem a zároveň dobře sloužily uživatelům.  

2. V rámci  ukončení podpory Windows XP je potřeba vyměnit zastaralé počítače na katedrách. 
Jedná se asi o 300 PC, které z bezpečnostních důvodů již nelze udržovat. 

3. Připravit prostředí pro vytváření moderních webových stránek pro ústavy a katedry v rámci 
sjednoceného webového prostředí – redakčního systému WordPress. 

4. Podpořit proces systémové integrace v rámci rektorátního prostředí,  sjednotit uživatelská 
rozhraní k jednotlivým systémům. 

5. Zavést IP telefonii a provést inovaci síťové infrastruktury fakulty. 
6. Podporovat rozvoj studentských skript Wikisofie, která jsou obdobu lékařských Wikiskript. V 

tomto bodě je klíčová spolupráce studentů a vyučujících, bez které je další vývoj jen těžko 
realizovatelný.  

  

Knihovna  

1. Důraz na retrokonverze lístkového katalogu do knihovního systému, to je podmínka pro další 
rozvoj knihoven a pro dostupnost jedinečného fondu našich knihoven. 

2. Podpořit změny ve fungování příručních knihoven tak, aby byl jejich fond dostupnější a lépe 
evidovaný. 

3. Připravit projekt skenování obsahu knih (s důrazem na sborníky) a zpracování obálek knih. 
Zavést tento proces jako běžnou součást katalogizace přírůstků.  



4. Připravit stěhování 6 knihoven do Opletalovy ulice  a realizovat projekt vědecké knihovny s 
centrálním provozem. 

5. Prosazovat na univerzitní úrovni nasazení discovery systému tak, aby uživatel mohl jednoduše a 
centrálně prohledávat všechny informační zdroje, včetně elektronických informačních zdrojů.  

6. Podporovat akademické pracovníky v rámci komplikovaného procesu sběru výsledků vědy a 
výzkumu, napomoci lepší komunikaci s Ústřední knihovnou.  

7. Vytvořit digitální repozitář zaměstnaneckých publikací, do kterého bude možné vkládat 
elektronické verze zaměstnaneckých děl se zabezpečeným přístupem a  s ošetřením autorských 
práv. V té souvislosti je také třeba vést systematickou evidenci licencí u časopisů a knih 
vydávaných fakultou.  

 


