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Zápis z jednání výkonného výboru dne 16. 4. 2008 
 
Přítomni: I. Brožek, M. Fasura, I. Horová, B. Katolická, J. Mach, M. Machytková, 
I. Prochásková, J. Trnčáková, S. Řehořová, L. Tichá, D. Tkačíková 
Omluvena: Z. Dohnálková  
Hosté: M. Faitová, B. Ramajzlová  

1. Příprava BA – CPVŠK 2008 
V plánovaném programu jednání byl tento bod předřazen. Dr. Faitová (ZČU) představila 
organizační zajištění konference, která se bude konat ve dnech 3.–5. 11. 2008 v Plzni 
v Parkhotelu. Je zajištěn konferenční sál s dostatečnou kapacitou a dvě prostory (foyer) pro 
firemní stánky. Seznámila s možnostmi ubytování a stravování, dále pak s organizací 
doprovodných částí (exkurze do muzea, posezení v restauraci Spilka, raut v menze ZČU), 
s návrhem rozpočtu akce a jejím financováním. Po obsáhlé diskusi k jednotlivým bodům bylo 
dohodnuto, že finanční příspěvek  AKVŠ lze čerpat do výše 80.000 Kč, další potřebné 
prostředky budou pokryty z účastnických poplatků firem, lze počítat s příspěvkem rektora 
ZČU ve výši 70.000 Kč. Z těchto prostředků bude hrazeno: poplatek za konferenční sál, 
občerstvení (2x), část oběda (106 Kč/os.), raut, kulturní vložka, vstupné do muzea piva. Při 
registraci bude vybírán poplatek ve výši 200 Kč od účastníků, jejichž zaměstnavatel není 
členem AKVŠ, dále pak 150 Kč od účastníků, kteří se přihlásí k odběru oběda v Parkhotelu. 
Jednání s účastí „stálých“ firem povede předsedkyně, možné plzeňské firmy zajistí dr. 
Faitová. Účastnický poplatek pro firmy, které budou mít stánek, byl stanoven na 10.000 Kč, 
pro firmy, které dodají pouze firemní materiály, na 3.000 Kč.  Stánek pro Vydavatelství ZČU 
bude bez poplatků. Webové stránky konference má na starosti B. Katolická (strukturu dodá D. 
Tkačíková), budou připraveny do 15. 6. 2008, konzultovány s předsedkyní, pak bude zahájena 
registrace. Rámcově se jednalo o programu, témata budou stanovena na červnovém zasedání 
VV. Na návrh předsedkyně byla odsouhlaseno konání workshopu ke statistickému 
vykazování dat o VŠ knihovně (pondělí 3. 11. 2008 v 13.30 h. na Právnické fakultě ZČU).  
Úkoly:   

 oslovení firem – červen 2008, odpovídají Prochásková, Faitová 
 webové stránky BA – CPVŠK 2008, do 15. 6. 2008, odpovídá Katolická 
 organizační zajištění workshopu, do zářijového jednání VV, odpovídá Řehořová  
 program workshopu, do zářijového jednání VV, odpovídají Brožek, Tkačíková 

VV uložil úkoly ke splnění. 

2. Hospodaření 
Předsedkyně podala zprávu o stavu finančních prostředků, evidovaných příjmech a 
uskutečněných výdajích. 
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí. 

3. Kontrola úkolů z jednání dne 13. 3. 2008 
 Odkaz Dárci a Sponzoři  
 Předsedkyně představila text, který bude uveřejněn na webové stránce AKVŠ. Znovu 

vysvětlila rozdíly mezi dárcovstvím a sponzorstvím. Odsouhlasena byla minimální 
částka pro sponzorský dar ve výši 25.000 Kč. 

 Úkol: úprava webových stránek a zveřejnění textu – do  20. 4. 2008, odpovídá 
Tkačíková. 



 2

 Programové prohlášení  VV AKVŠ zveřejněno na webových  stránkách AKVŠ. Úkol 
splněn. 

 Změny na webu AKVŠ – byla provedena změna na hlavní stránce, bude doplněna 
poštovní adresa předsedkyně pro usnadnění písemného kontaktu. Odpovídá 
Tkačíková.  

4. EIZ 
Předsedkyně informovala o plánovaném jednání se zástupci Elsevier 18. 4. 2008 v STK. 
Zúčastní se spolu s předsedkyní komise EIZ B. Katolickou. B. Katolická prezentovala  
podklady, které obě obdržely od STK, ohledně budoucího financování Science Direct a 
Scopus. Po obsáhlé diskusi byly dohodnuty závěry: nepřijatelnost finančních nároků na 
přístup do SD (více než trojnásobné navýšení proti letošnímu roku), nevyjasněnost 
financování Scopus – v podkladech pouze rok 2009, nový model SD je nejasný. Je třeba 
upozornit STK, že při vyjednávání musí být brány v úvahu ostatní projekty a omezené 
prostředky státní dotace, a zdůraznit otázku finanční spoluúčasti. VV  doporučuje, aby projekt 
na přístup k e-časopisům Elsevier byl oddělen od zvažovaného projektu na Scopus. 
Dále se diskutovalo o připravovaných projektů pro program INFOZ. Předsedkyně byla 
pověřená, aby se obrátila na ředitele KNAV Lhotáka s oficiálním dotazem na vývoj cenové 
nabídky pro Web of Science a JCR s ohledem na možné dopady na VŠ (vyšší finanční 
spoluúčast?). 
Bylo dohodnuto, že je žádoucí, aby B. Katolická shromažďovala informace o připravovaných 
projektech, ale u oborových projektů je na jejich nositelích, aby iniciovali přípravu budoucího 
konsorcia, v této fázi jiná koordinace není smysluplná.  
Předsedkyně informovala o jednání s rektorem UPAR Málkem, členem RVV, ohledně 
programu INFOZ.  Požádala, aby i další členové RVV, kteří jsou pracovníky členů AKVŠ, 
byli obeznámeni se situací, pokud projeví zájem (ZČU, ČVUT). Dále informovala 
o připravovaném jednání u náměstka ministra pro VŠ prof. Růžičky – termínově po vyhlášení 
programu.  
Úkoly:  

 dopis řediteli KNAV – do 30. 4. 2008  
 sjednání schůzky s náměstkem ministra pro VŠ po vyhlášení programu 

Odpovídá Prochásková. 
VV uložil úkoly ke splnění.  

5. Fond zahraničních cest – výsledky výběrového řízení. 
Výsledky komentovala D. Tkačíková. Byly podány dva projekty, které byly komisí 
doporučeny k přijetí. Bližší informace na webových stránkách AKVŠ. 
VV vzal informaci na vědomí. 

6. Zahraniční cesty 
Předsedkyně spolu s B. Ramajzlovou informovaly o realizovaných a připravovaných 
zahraničních cestách.  Plánovanou cestu Z. Dohnálkové na konferenci do Budapešti na 
poslední chvíli realizovala M. Machytková (onemocnění Z. Dohnálkové). D. Tkačíková 
zdůvodnila, proč se nezúčastní původně plánované akce LIBER Workshop on a European 
Portal for Research Library Material (Haag, 20. 5. 2008). 
VV vzal informaci na vědomí. 

7. Statistické zjišťování údajů o vysokoškolských knihovnách 
I. Brožek shrnul došlé připomínky. Diskutovalo se o připravovaném workshopu, o termínech 
pro úpravy metodického pokynu, příp. změnách ve formuláři. Bylo dohodnuto, že v letošním 
roce rezignujeme na zásadní změny ve struktuře údajů. Je třeba se naučit (nebo si zopakovat), 
jak správně získávat údaje a správně je vykazovat. Členům VV bylo doporučeno prostudování 
normy ČSN EN ISO 2789. Získané poznatky by bylo dobré prezentovat na připravovaném 
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workshopu. I. Brožek má za úkol připravit upřesnění pokynů na červnové jednání VV, dále 
má upozornit Ing. Hrabu (ÚIV) na chyby, které generuje program pro ukládání údajů do 
formuláře V21-01 Roční výkaz o knihovně.  
Úkoly:  

 návrh na upřesnění pokynů pro vyplňování údajů do výkazu – do 9. 6. 2008 
 upozornit ÚIV – Ing. Hrabu na chyby, které generuje program pro pořizování výkazu 

V21-01 
Odpovídá: I. Brožek 

8. Zprávy z komisí 
Nový předseda odborné komise eVŠKP Ing. Jan Mach (VŠE) informoval o pracovním setkání 
komise, které se uskutečnilo ve dnech 9.–11. 4. 2008 ve školícím a rekreačním středisku VUT 
na Ramzové. Zápis z jednání bude zveřejněn na webu AKVŠ. Dále informoval o březnovém 
setkání s představiteli projektu NR VŠKP a systém na odhalování plagiátů (Brandejs, 
Brandejsová  MU), kterého se zúčastnil s E. Bratkovou, kde bylo dohodnuto, že metadatový 
standard připravený komisí eVŠKP, bude do budovaného systému implementován. 
Předsedkyně odborné komise IVIG L. Tichá  informovala, že komise byla vyzvána k přípravě 
a k účasti na workshopu v rámci INFORA (květen 2008). Dále upozornila na chyby 
v anglickém překladu Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v ČR. Je 
připravena opravená verze a bude vystavena. 

9. Různé 
 Akviziční seminář – kladné zhodnocení 
 Informace o 1. setkání uživatelů DSpace, které je plánováno 24. 4. 2008 na VŠB-TU 

Ostrava. Jeden z příspěvků přednese student Tomáš Hofman z FI MU a VV souhlasí 
s uzavřením DPP ve výši 1.000 Kč a dále s příspěvkem na zajištění občerstvení na 
akci. 

 Seminář Ochrana osobních údajů 6. 5. 2008 na ČZU Praha, organizačně zajistila 
H. Landová, moderovat bude I. Horová.  

 
Příští jednání VV se bude konat v Univerzitní knihovně v Pardubicích v pondělí 9. 6. 2008 od 
10 hod. 
 
Zapsala: M. Machytková 
Schválila: I. Prochásková 
 


