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Vědecká knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity 
obrany

Zdeňka Voplatková

Vědecká knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) poskytuje všestranné 

knihovnické a informační služby pregraduálním i postgraduálním studentům, pedagogickým, vědeckovýzkumným 

a ostatním odborným pracovníkům školy. Knihovna je součástí širšího vědecko-informačního pracoviště, jehož 

hlavním úkolem je komplexní podpora odborným, studijním, pedagogickým a vědeckým aktivitám příslušníků FVZ 

UO a zdravotnické služby Armády České republiky. Jejích služeb využívají v prezenční formě i zájemci z řad 

veřejnosti, neboť v knihovně, ač náleží vojenské instituci, nejsou uchovávány žádné informační zdroje, které by 

podléhaly některému ze stupňů utajení.

           Naše knihovna je jednou ze čtyř vysokoškolských knihoven v Hradci Králové. Není ani největší ani 

nejvýznamnější, ale vzhledem k peripetiím svého vývoje, společně s knihovnou Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy, zcela jistě nejstarší a vlastnictvím specifických fondů i výjimečná. 

Knihovna vznikla jako odborná knihovna Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně, která byla zřízena v 

Hradci Králové v roce 1951 na základech zrušené Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V rámci akademie působila 

ještě samostatná studijní knihovna, určená k půjčování skript a učebnic, a knihovna s fondem beletrie. Po 

obnovení civilní lékařské fakulty a vzniku Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu J. E. 

Purkyně roku 1958 byly knihovní fondy rozděleny mezi tyto dvě instituce. K názvu Vojenská lékařská akademie J. 

E. Purkyně se škola vrátila opět v roce 1990 a v září 2004 byla včleněna do nově vzniklé Univerzity obrany jako 

jedna z jejích tří fakult. Knihovna prošla několika vývojovými stádii. Od doby vzniku do současnosti tvoří její základ 

fondy vědecké a odborné, knižní a časopisecké literatury, která je určena především vědeckým a pedagogickým 

pracovníkům. V roce 1979 se sloučila s knihovnou studijní a v roce 2001 převzala fondy zrušené knihovny beletrie. 

Knihovna se rovněž několikrát stěhovala, nyní se nalézá v areálu FVZ UO v Hradci Králové – Třebši. Umístění v 

účelově navrženém prostoru a soustředění celého fondu do jednoho místa bylo velkou výhodou pro efektivní práci 

knihovníků i uživatelů. Urychlilo a usnadnilo přístup k rozsáhlým knihovním fondům, umožnilo rozvoj služeb a 

zavádění moderních technologií do činnosti knihovny.

Základní oborové vymezení fondu Vědecké knihovny je dáno strukturou pregraduálního a postgraduálního 

studia a zaměřením vědeckovýzkumné práce na FVZ UO. Z magisterských oborů jsou to především všeobecné 

lékařství, stomatologie, farmacie a z bakalářských zdravotnický management a zdravotnický záchranář. 

Specifikem knihovních fondů jsou informační prameny z oblasti vojenské medicíny, akutní a urgentní medicíny, 

epidemiologie a medicíny katastrof. Rozsáhlý a velmi cenný je fond vědeckovýzkumných prací a kvalifikačních 

prací k získání vědeckých hodností právě z této specializace.

V průběhu let knihovna prošla důkladnou obsahovou prověrkou a v současné době vlastní téměř 80 000 

knihovních jednotek: 28 000 knižních publikací, 12 000 ročníků časopisů, 24 000 skript a učebnic a 12 000 

knihovních jednotek ve fondu beletrie. Pozornost se stále více zaměřuje na získávání elektronických informačních 

zdrojů všech druhů.

Veškeré důležité informace o knihovně, jejích fondech, elektronických databázích a poskytovaných službách jsou 

přímo dostupné z hlavní webové stránky FVZ UO (http://fvz/.unob.cz). Uživatelé mohou prostřednictvím 

elektronického katalogu online vstupovat do svého čtenářského konta a obsluhovat je, např. prolongovat své 

výpůjčky, rezervovat si dokumenty, objednávat meziknihovní výpůjční služby apod. Mohou mít rovněž zřízen tzv. 

vzdálený přístup do elektronických informačních zdrojů, jak placených FVZ UO (např. Web of Knowledge, 
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SCOPUS, SpringerLink, BiblioMedica, Science Direct atd.), tak volně dostupných (BiblioMedica, PubMed a 

dalších).

Na webových stránkách jsou rovněž umístěny informace o časopisu Military medical science letters, který je 

pokračovatelem Vojenských zdravotnických listů a je vydáván v anglickém jazyce. Vojenské zdravotnické listy 

vycházely již od roku 1925 a byly tradičním časopisem pro vojenské lékaře; jejich archiv od roku 2003 lze nalézt 

na výše uvedeném webu.

Využívání moderních informačních technologií má v knihovně bohatou tradici již od roku 1970. Od počátku 90. let 

využíváme automatizované knihovnické systémy (Smartlib, Kp-sys, KpwinSQL), a to postupně ve všech oblastech 

knihovnické práce. Bez těchto chytrých pomocníků bychom v počtu dvou pracovnic nebyly schopné zajistit 

všechny požadované činnosti a služby. 

Naše knihovna měla téměř celou dobu své existence za povinnost stoprocentně poskytovat studijní 

literaturu všem studentům školy, což bylo samozřejmě finančně náročné vzhledem k cenám lékařských učebnic. 

Studentům to však zajišťovalo příjemný komfort, který velmi oceňovali. V současné době všeobecných úspor je již 

tato povinnost nerealizovatelná, ale stále se daří plnit vysoký standard v této oblasti.

Vojenský profesionál musí být nejen kvalitně vzdělán ve svém oboru, ale musí být také náležitě jazykově vybaven, 

být schopen plynně hovořit i psát nejlépe ve dvou jazycích, primárně v angličtině. Z toho důvodu mají naši 

uživatelé k dispozici velmi bohatý fond jazykových učebnic, zvláště vyšších studijních úrovní, a to v angličtině, 

francouzštině a němčině. Studium podporujeme i nabídkou cizojazyčné beletrie.

Uvědomujeme si, že mít fond beletrie je ve vysokoškolské lékařské knihovně poněkud nestandardní, ale v době, 

kdy byla z důvodu úspor zrušena fakultní knihovna beletrie, hrozilo, že její fond skončí ve sběrných surovinách. To 

naše knihovnické duše nemohly dopustit a fond jsme přemístili do Vědecké knihovny, třebaže to pro nás 

znamenalo navýšení pracovní zátěže a jeho doplňování se rovná téměř nule. Odměnou nám je, že fond je velmi 

oblíben a vyhledáván nejen studenty a účastníky postgraduálních kurzů, kteří na FVZ pobývají delší dobu, ale 

všemi uživateli. Můžeme se pochlubit, že mnohé jsme doslova inspirovali k četbě a většinou oceňují, že odbornou 

i oddechovou literaturu najdou na jednom místě. Fond obsahuje nejen krásnou a populárně-naučnou literaturu 

z mnoha oborů, ale rovněž hudební CD.

Knihovna poskytuje klasické prezenční i absenční výpůjční služby podle kategorizace uživatelů. Počet 

registrovaných čtenářů se pohybuje kolem 700, ročně si vypůjčí asi 12 500 knihovních jednotek. K prezenčnímu 

studiu je určena studovna, vybavená 6 počítači s internetem, a čítárna časopisů, které jsou bez omezení přístupny 

i veřejnosti. Ve studovně je k dispozici obsáhlá příruční knihovna, video a CD přehrávač. Formou volného výběru, 

který bychom chtěli do budoucna značně rozšířit, je prozatím nabízeno asi 15 % vědeckého a studijního fondu a 

30 % beletrie.

            Velmi oblíbenou a využívanou službou je meziknihovní výpůjční služba, kterou značně urychluje možnost 

elektronické komunikace. Knihovna poskytuje výpůjčky knih a kopie článků z časopisů ostatním knihovnám 

zdarma, provádí rešerše z vlastního fondu i z fondů jiných knihoven, zjišťuje bibliografické a faktografické 

informace.

            Vědeckým a pedagogickým pracovníkům pomáháme s jejich publikačními aktivitami nejen vyhledáváním 

informačních pramenů, ale např. i kontrolou správnosti bibliografických citací. Připravujeme jim podklady pro 

každoroční hodnocení vědecké práce nebo pro řízení k získání vědeckých a pedagogických hodností, a to 

z databází Web of Science a SCOPUS.

            Zvláštní pozornost věnujeme informačnímu vzdělávání našich uživatelů. Domníváme se, že je třeba 

komfortní informační zdroje nejen získávat a nabízet, ale také aktivně přispívat k jejich maximálnímu, a tedy 

rentabilnímu využití při studiu i odborné a vědecké činnosti. To je jedním z důvodů, proč se snažíme vytvořit u 

studentů návyk pravidelného sledování odborné literatury, jejího zpracování do osobních bibliografických databází 

a využívání při vlastním studiu a psaní odborných textů.

Pro studenty 1. ročníku je organizován vstupní kurz o fondech a službách knihovny, v  doktorském studijním 

programu (Ph.D.) a ve studijním programu zdravotnický záchranář probíhají přednášky o základech informatiky 

(vyhledávání, zpracování a publikování vědeckých informací). Ostatním příslušníkům fakulty včetně studentů jsou 

poskytovány individuální konzultace, zvláště z oblasti elektronických informačních zdrojů.

Když jsem se při příležitosti psaní tohoto článku ohlédla zpět, vidím, jak naše knihovna svými proměnami v čase 

potvrzuje trendy, které se ve vývoji vysokoškolských knihoven nejvíce prosazují: orientace na elektronické 

informační zdroje, co největší volné výběry dokumentů, samoobslužnost uživatelů při vyhledávání i ve výpůjčním 

procesu, snaha poskytovat jim všestranné služby a příjemné studijní prostředí.
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