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Asociace knihoven vysokých škol České republiky 
 

Zápis z jednání výkonného výboru dne 27. 11. 2007 
 
Přítomni: Z. Dohnálková, M. Fasura, I. Horová, B. Katolická, H. Landová M. Machytková, 
I. Prochásková, B. Ramajzlová, J. Šilhánek, L.Tichá, D. Tkačíková 
Omluveni: I. Brožek  
 
1. Hospodaření 
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků a přehled předpokládaného čerpání 
v nejbližším období. 
VV vzal na vědomí zprávu o hospodaření a schválil plánované výdaje. 
 
2. Kontrola úkolů z jednání dne 6. 9. 2007 
Ad bod 5: částečně splněno, zveřejnění informací na www.akvs.cz (rubrika „sponzoring“) – 
nový termín 31. 12. 2007 
Ad bod 6: trvá, z důvodu nepřítomnosti I. Brožka nebyl tento bod projednáván 
 
3. Kontrola úkolů z jednání dne 31. 10. 2007 
Ad bod 3: splněno – viz bod programu č. 5 
Ad bod 5: splněno 
 
4. Hodnocení BA – CPVŠ 2007 v Ostravě 
Z hlediska finančního lze hodnotit akci jako velmi úspěšnou. Celkové výdaje související s je-
jím pořádáním činily 96 362,- Kč. Příjmy, získané od účastnických firem činí 102 500,- Kč 
(firemní dar EBSCO ve výši 25 000,- Kč zatím nebyl poukázán na účet AKVŠ, takže ho ne-
započítáváme do příjmů na konání BA). Díky účastnickým příjmům nebylo třeba akci finan-
covat z původně plánovaných prostředků AKVŠ (plán 60 tis. Kč), naopak zůstal přebytek ve 
výši  6 138,- Kč. 
VV se shodl na tom, že organizační zajištění bylo na velmi vysoké úrovni a vyslovil pochvalu 
a poděkování kolegyni Tkačíkové a celému kolektivu Ústřední knihovny VŠB-TUO. 
Dále se diskutovalo o ohlasech na zvolený model programu konference. Připomínky z řad 
účastníků byly především k nedostatku prostoru pro diskusi. VV se shodl na tom, že je třeba 
oddělit informační část věnovanou činnosti AKVŠ, případně zvážit její zkrácení, a část od-
bornou koncipovat s dostatečným časovým prostorem k vyjádření dotazů či připomínek 
z pléna. 
Vyhodnocení odevzdaných dotazníků je v příloze zápisu. Náměty budou vzaty v úvahu při 
přípravě plánu činnosti AKVŠ na rok 2008. 
 
5. EIZ 
Dne 27. 11. 2007 v dopoledních hodinách se konala schůzka odborné komise EIZ, kde byl 
s konkrétními údaji prezentován výsledek průzkumu využívání EIZ. Z výsledku vyplynulo, že 
kromě Web of Science (WoS), kde zachování kontinuity je nezbytné s ohledem na jeho roli 
v hodnocení výsledků vědy a výzkumu, je nejvíce využívaným zdrojem Science Direct (SD) a 
vysoké školy jednoznačně podporují zachování kontinuity přístupu ke SD jako stěžejnímu 
multioborovému zdroji. 
B. Ramajzlová informovala o předběžných jednáních s nositeli stávajících projektů na tyto 
zdroje (Akademie věd ČR pro WoS, Státní technická knihovna pro SD). 
VV předpokládá, že STK spolu s firmou Suweco (zástupce vydavatelství Elsevier v ČR) po-
vedou předběžná jednání o finančním a obsahovém modelu pro přístup do SD po roce 2008. 
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Cílem je dosáhnout optimálního modelu zpřístupnění titulů relevantních pro akademické pra-
covníky vysokých škol. VV předpokládá účast svého zástupce na těchto jednáních.  Podobná 
jednání by měla být vedena i o podmínkách přístupu k časopisům vydavatelství Wiley a 
Springer. 
Z diskuse k řízení stávajícího konsorcia vyplynul požadavek na častější průběžné informování 
a každoroční setkání zástupců všech účastníků projektu, a na větší aktivitu ze strany nositele 
k získávání zpětné vazby o konkrétním využívání od účastníků konsorcia. Interpretace 
statistických údajů využívání na základě znalosti konkrétního prostředí by naopak měla být 
úkolem jednotlivých účastníků konsorcia.  
VV dále předpokládá, že jednání s vydavatelstvím Elsevier budou vedena i k možnostem pří-
stupu vysokých škol k databázi Scopus pro období po roce 2008. Vysoké školy mají zájem 
o zjištění finančních podmínek, teprve s touto znalostí bude možné dále pracovat na přípravě 
možného konsorcia na tento produkt. 
VV považuje svůj podíl na přípravě zajištění dostupnosti EIZ po r. 2008 za prioritní úkol pro 
následující období. 
Odpovídá: B. Ramajzlová. Termín: trvale 
 
7. Příprava plánu činnosti a rozpočtu na rok 2008 
B. Ramajzlová otevřela diskusi k finanční strategii pro příští období, je třeba zvážit čerpání 
vytvořené finanční rezervy. Vyzvala členy VV k návrhům prostřednictvím konference asoci-
ace.  Předsedové komisí připraví návrh činnosti pro rok s návrhem jejího financování do 
10. 1. 2008.  Plán činnosti a rozpočet bude projednáván na jednání VV v lednu 2008. 
Odpovídají: B. Ramajzlová, I. Prochásková. Termín: 15. 1. 2008 
 
8. Volby členů VV AKVŠ 
Dvouleté funkční období stávajícího VV v r. 2008 končí a výroční konference v březnu 2008 
bude volit nový VV. B. Ramajzlová oznámila své rozhodnutí o ukončení práce ve VV. Je 
třeba zahájit přípravu kandidátky pro nové volební období. VV se shodl na tom, že je třeba 
zaslat výzvu k přípravě kandidátky nejenom rektorům, ale i zástupcům knihoven jednotlivých 
členů. Dále se diskutovalo o optimálním počtu členů VV a délce volebního období. O pří-
pravě voleb se bude jednat na lednovém VV, kde bude schválen celkový postup. 
Odpovídá: B. Ramajzlová. Termín: 15. 2. 2008 
 
9. Různé 
I. Prochásková informovala o výzvě k účasti zástupce ČR na 1st DRIVER Summit, který se 
bude konat ve dnech 16. a 17. ledna 2008 v Göttingen (SRN). Výzva  byla zaslána na základě 
účasti čtyř vysokých škol v dotazníkové akci projektu. VV se shodl na tom, že by bylo žá-
doucí, aby se akce zástupce AKVŠ zúčastnil. 
Odpovídá: I. Prochásková. Termín: do 30. 11. 2007 

M. Machytková informovala, že v návrhu na vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro rok 2009 
je okruh E Vysokoškolské knihovny zúžen a obsahuje nějaké nesrovnalosti, které je ještě po-
třeba vyjasnit. 

B. Ramajzlová informovala o žádosti PhDr. Richtera o připomínkování materiálu Podkladová 
studie ke kulturní politice. 

Odpovídá: H. Landová. Termín do 7. 12. 2007 
 
Příští jednání VV se bude konat ve VIC ČVUT 15. 1. 2008 od 10 hod. 
 
Zapsala: I. Prochásková      Schválila: B. Ramajzlová 
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Příloha 
 
Vyhodnocení dotazníku pro účastníky BA – CPVŠK 2007 v Ostravě 
 
Počet účastníků (z knihoven):       136 
z toho z knihoven VŠ členů AKVŠ:       82 
 
Odevzdaných dotazníků:        47 
z toho s dalším návrhem či poznámkou:      15 
 
Témata pro BA – CVŠK 2008 
Open access a institucionální repozitáře:      20 
Lidské zdroje, celoživotní vzdělávání, řízení knihoven:    27 
Evaluace knihoven – měření kvality:       11 
Pozn. V některých dotaznících bylo zaškrtnuto více než jedno téma 
 
Další návrhy 
Provozní aspekty EIZ  ve VŠ knihovnách      2 
Metody procesního řízení, modelování řídících procesů 
Měření výkonnosti knihovny – procesů, činností 
Podíl knihovny na akreditaci VŠ 
Začlenění knihoven UK do struktury AKVŠ  
Ústřední knihovna versus fakultní knihovny (plusy a mínusy) 
 
Témata pro semináře organizované pod hlavičkou AKVŠ v r. 2008 
VŠ knihovny a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:   15 
Akvizice, její specifika ve VŠ knihovně, praktické možnosti nákupu ZL:  31 
 
Další návrhy 
VŠ knihovny a Autorský zákon s ohledem na VŠKP, iCommons:   2 
Sledování publikační činnosti a citací:      2 
Nové formy propagace „starých papírových služeb“ 
Informační gramotnost – náplň výuky (osnovy), zkušenosti nápady  
E-learning  
„Podnikání“ VŠ knihoven 


