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Metodika pro přípravu strategie zajištění EIZ na jednotlivých vysokých školách na období 
2009–2010 s cílem maximálně efektivního využití finančních prostředků (společných 
i vlastních) vložených do těchto informačních zdrojů. 
 
Vysoká škola provede analýzu aktuálního stavu informačního zajištění instituce   
elektronickými informačními zdroji a na základě vlastního vyhodnocení navrhne plánovaný 
stav (strategii do r. 2010) v této oblasti dle jednotných ukazatelů s přihlédnutím na očekávané 
příležitosti a hrozby.  
 

Kritéria pro analýzu aktuálního stavu : 
- 1Pro každý 2multioborový a *oborově zaměřený EIZ: 

o Počet studentů vysoké školy (*fakulty) 
o Počet doktorandů vysoké školy (*fakulty) 
o Počet  přepočtených akademických pracovníků vysoké školy (*fakulty) 
o Statistika využívání konkrétního EIZ (ročně – za roky 2005, 2006) 

 počet přístupů 
 počet hledání 
 počet zobrazených plných textů (záznamů) 

o  3Finanční krytí: 
 a) z prostředků programu 1N 
 b) z jiných projektů 
 4c) prostředky VŠ (konkrétní výše finančních prostředků - spoluúčast) 

o  5Dostupnost EIZ a licence 
 a) vzdálený přístup 
 b) IP adresy 
 c) současně pracující 
 d) jiná možnost (popsat) 

 
- Nejčastější požadavky od uživatelů – argumenty pro změnu 

o a) vzdálený přístup  
o b) plné texty 
o c) jiné… (popsat) 

 
       -        Specifická kritéria dané vysoké školy (další individuální kritéria VŠ): 

     text 
 
 

                                                 
1 Analýza bude provedena pro každý placený EIZ dostupný prostřednictvím Internetu nebo  na Intranetu dané 
VŠ. 
2 Web of Knowledge, Journal Citation Report, Ebsco, ProQuest, Science Direct, SpringerLink, Interscience 
3 výběr i více možností 
4 Do finanční spoluúčasti se započítává i vklad za časopisy (povinné odběry). 
5 výběr i více možností 
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Kritéria pro analýzu plánovaného (odhadovaného) stavu do r. 2010: 
 

- Pro každý multioborový a *oborově zaměřený EIZ: 
o Priorita konkrétního EIZ z pohledu financování (6stupnice 1,2,3) 

 1…nezbytný, 2…důležitý, 3…doplňující  
o Důvod výběru priority (1… podstatný, 2…středně podstatný, 3… nepodstatný)  

 kvalita 
 pokrytí oborů (*oboru) 
 typ dtb  
 jiné hledisko (text) 

o 7Plánované finanční krytí: 
 a) z prostředků programu po 1N 
 b) z jiných projektů 
 c) prostředky VŠ (plánovaná částka) 

o 8Plánovaná dostupnost EIZ a licence 
 a) vzdálený přístup 
 b) IP adresy 
 c) současně pracující 
 d) jiná možnost (popsat)    

 
       -        Specifická kritéria dané vysoké školy (další individuální kritéria VŠ): 

     text 
 
 
Vyhodnocení: 
Text 
 
 
 
 
Strategie EIZ projednána s akademickým funkcionářem dané VŠ:   ANO - NE 
 
Pozn.: 
Příležitosti/ hrozby: 

- Možnost získání financí z jiných projektů, programů 
- Podíl vlastních finančních zdrojů  
- Jednání s vydavateli na platebním modelu dle SU (současně pracujících uživatelů) 
- Aktivita Open access 
- Změny v požadavcích uživatelů 
- Technické vyřešení vzdáleného přístupu (federativní autorizace) 
- A jiné… 

        
 

                                                 
6 Nezbytný – pro danou VŠ (*fakultu) nezbytně nutný, nejvyšší priorita pro financování 
   Důležitý -  pro danou VŠ (*fakultu) potřebný, střední priorita pro financování 
   Doplňující – pro danou VŠ (*fakultu) pouze doplňkový, nízká priorita pro financování 
7 výběr i více možností 
8 výběr i více možností 

 2


