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Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 24. 2. 2011 
 
Přítomni: I. Brožek, O. Fabián, M. Fasura, I. Horová, M. Machytková, I. Prochásková, 
V. Svobodová,  L. Tichá, D. Tkačíková 
Omluvena: I. Šléglová  
Hosté:  B. Ramajzlová, Helena Landová 
 
 
1. Hospodaření 
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje. 
    
Vzhledem k rostoucím bankovním poplatkům předsedkyně a jednatelka zařídily změnu 
bankovního účtu AKVŠ na firemní účet s možností internetového bankovnictví, na platební karty 
byl nastaven limit 20 000 Kč pro přímé platby na internetu. Platby na zahraniční konference 
(registrační poplatky, případně i platby předem za ubytování a letenky) napříště půjdou pouze 
přes jednatelku nebo předsedkyni, které mají oprávnění k platební kartě.  
VV vzal zprávu o změnách v bankovním účtu a operacích na něm prováděných na vědomí. 
 
2. Kontrola zápisu z 12. 1. 2011 

 seminář ke správnému vykazování statistik bude 3. 3. 2011 na VŠE. Dosud přihlášeno 17 
účastníků. Odpovídá: I. Brožek 

 výsledky ankety BA 2010 – úkol splněn 
 příprava Výroční konference – splněno. Předsedkyně navrhne do programu zařadit bod 

k problematice EIZ. Informovala členy VV o materiálu „Program MŠMT „Informační 
zdroje pro výzkum (INFOZ)“ a návrh možného financování elektronických informačních 
zdrojů od roku 2013“, který zpracovala spolu s M. Machytkovou na vyžádání RVŠ (doc. 
Koliba). Materiál je pracovní a bude projednáván na březnovém zasedání předsednictva 
RVŠ, poté bude zveřejněn spolu s usnesením. S tabulkovou a grafickou částí této zprávy 
seznámí předsedkyně delegáty Výroční konference. Dále informovala, že dne 25. 2. 2011 
je zasedání Rady projektu VZ09003 Elektronické informační zdroje z oblasti technických 
a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (příjemce Národní technická knihovna 
v Praze), kterého se účastní zástupkyně AKVŠ M. Machytková a V. Svobodová. 

 
3. Komise IVIG 
S účinnosti od 24. 2. 2011 byla VV do funkce předsedkyně komise IVIG  potvrzena její členka 
PhDr. Hana Landová, navržená na minulém jednání VV dosavadní předsedkyní L. Tichou. VV 
poděkoval L. Tiché za vybudování komise IVIG, která je jednoznačným přínosem pro 
vysokoškolské knihovny, a za dlouholetou práci v ní. L. Tichá zůstává nadále členkou komise.  

 
4. ÚKR 
Zápis z jednání ÚKR ze dne 10. 2. 2011 byl připomínkován v bodě 7 Příprava Koncepce knihoven na 
období 2011-2014  

 Priorita „Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro podporu VVI po roce 2011“ – 
nedostatečná komunikace s AV ČR, AKVŠ jako rozhodujících participujících subjektů a 
NTK, která má provést analýzu a návrh řešení – Ing. Svoboda bude kontaktovat dr. 
Procháskovou a ing. Lhotáka. 
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s požadavkem doplnění data 21. 2. 2011 ke splnění úkolu. Připomínka byla akceptována a do 
zápisu doplněna. 
Předsedkyně uvedla, že k dnešnímu dni kontaktována nebyla.  
V pracovní skupině FONDY budou pokračovat ve spolupráci M. Machytková a V. Svobodová. 
V dalších pracovních skupinách se AKVŠ nebude účastnit. V. Svobodová byla VV pověřena 
zastupováním AKVŠ vůči celé Koncepci. V. Svobodová se obrátí na Ing. Svobodu a požádá jej o 
splnění úkolu vyplývajícího ze zápisu ÚKR. 
Odpovídá: V. Svobodová 
Termín: 10. 3. 2011 
 
Předsedkyně dále informovala o projednávání harmonogramu připravované novely Autorského zákona. 
Do konce února má MK vyvěsit okruhy k veřejnému připomínkování. Za VV bude problematiku sledovat 
I. Horová. 
Odpovídá: I. Horová 
Termín: průběžně 
 
5. Příprava BA 2011  
Jako host se jednání účastnila ředitelka Akademické knihovny JU PhDr. Helena Landová, která 
je garantem organizace BA 2011 v Českých Budějovicích. Příprava akce byla již zahájena a 
H. Landová informovala o možnostech ubytování a umístění jednotlivých akcí v prostorách JU, 
dále o doprovodném programu a dalších organizačních podmínkách. V diskusi bylo dohodnuto, 
že bude zjišťována možnost konferenční místnosti AV, kde by bylo lepší umístění firemních 
stánků. Termín zveřejnění webových stránek bude upřesněn dle požadavků ubytovacích zařízení 
(do konce června nebo do konce srpna). Na BA bude oficiálně pozván i bývalý rektor JU prof. 
Bůžek. Helena Landová se zúčastní příštího zasedání VV, kde se bude příprava BA 2011 
projednávat. Všichni členové VV se připraví na jednání o odborném programu. 
Odpovídá: Prochásková, Helena Landová 
Termín: průběžně 
 
6. Různé 
Proběhla diskuse o informaci z NK, kterou bylo ohlášeno ukončení zpracování analytické 
článkové bibliografie. VV konstatuje, že to je ztráta významného informačního zdroje bez 
náhrady. 
Předsedkyně informovala, že tříměsíční zkušební přístup do modulu InCites bude otevřen od 14. 
3. 2011. Dle sdělení Ing. Horkého (Thomson Reuters) došlo k neporozumění ohledně informace 
o datových setech, které měly VŠ dostat ke kontrole. Opravy i nadále lze uplatňovat pouze přes 
formulář WoS. 
M. Machytková informovala přítomné, že byl na stránkách AKVŠ ohlášen seminář Bibliometrie 
v praxi, který se koná 15. 3. 2011 na ČVUT. Registrační formulář bude zveřejněn do konce 
února. 
I. Brožek informoval, že exkurze do tyrolských knihoven se zúčastní 10 pracovníků z knihoven, 
které se podílely na propagaci T-Mobile, a všem bude hrazen účastnický poplatek ve výši 6 000,- 
Kč.   
 
Příští jednání VV se uskuteční ve středu 20. 4. 2011 od 10 hodin v Pardubicích. 
 
Zapsala: M. Machytková 
Schválila: I. Prochásková 
 
 
 


