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Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 8. 6. 2011 
 
Přítomni: O. Fabián, M. Fasura, Hana Landová, M. Machytková, I. Prochásková, V. Svobodová, 
I. Šléglová, D. Tkačíková 
Omluveni:  I. Brožek, I. Horová  
Hosté:  B. Ramajzlová 
 
 
1. Hospodaření 
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje. 
 
2. Kontrola zápisu z 20. 4. 2011  
Statistické vykazování – testování nového programu bylo provedeno na UJEP, UPa, ČVUT a 
Mendelu. Vznikl sumář chyb, jejichž odstranění bylo doporučeno. Program se nechoval stabilně. 
Informace z testování byly zaslány na ÚIV Ing. Hrabovi. Zatím bez odezvy. 
Úkol splněn. 
Koordinace v rámci ÚKR. Informace o silném portálu jako základní stavebním kameni pro 
zajištění přístupu do celého systému knihoven  budou zveřejněny a diskutovány na konferenci 
CASLIN (Brno, 12.–15.6). Účastní se: Svobodová, Šléglová. 
Vyžádanou informaci k projektu NTK OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/59.00019 (Lidské zdroje), který 
řeší NTK přeposlala Věra Svobodová do konference Asociace.  
Úkol splněn. 
Připomínky k novele AZ. Výsledný materiál předsedkyně odeslala na MK, které potvrdilo 
přijetí. 
Úkol splněn. 

 
3. Výsledky výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest 
D. Tkačíková rekapitulovala výsledky, které byly zveřejněny 29. 4. 2011. Přijaty byly všechny 
podané přihlášky.  

 
4. Informace o realizovaných a připravovaných seminářích 
Realizované semináře. 
4. setkání českých uživatelů systému DSpace (Ostrava, 18.–19. 5. 2011)  
D. Tkačíková informovala o průběhu, zejména o aktivitách kolem OA. Navrhla, aby se AKVŠ 
podpisem přihlásila k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a 
humanitních vědách. Proběhla diskuse s tímto závěrem: D. Tkačíková připraví do zářijového 
jednání VV materiál k podpoře OA, který VV projedná a doporučí další kroky. Podpis Berlínské 
deklarace by měla schválit výroční konference AKVŠ. 
Odpovídá D. Tkačíková 
Sdílení dobré praxe ve výuce citační etiky a práce s citačními manažery (Pardubice, 1. 6. 2011). 
Informaci k průběhu semináře podala Hana Landová, seminář měl velmi dobrý ohlas mezi 
účastníky. 
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Připravované semináře 
Seminář Sociální sítě (Brno, 7. 9. 2011).  Webové stránky semináře byly otevřeny, registrační 
formulář bude zveřejněn do poloviny června. 
Odpovídají: I. Šléglová, D. Tkačíková 
Seminář IVIG 2011(Praha, 22. 9. 2011) se bude konat v aule FF UK v Jinonicích. Seminář bude 
zaměřen na „Nová témata v informačním vzdělávání“ (témata, o kterých VŠ knihovny učí, a 
která přímo nesouvisejí s EIZ a vyhledáváním informací; např. kreativní psaní, myšlenkové 
mapy, apod.). Informace na web je třeba poslat D. Tkačíkové do 25. 8. 2011. 
Odpovídají: Hana Landová, D. Tkačíková 
 
5. Příprava BA 2011 
Organizace  
Podklady pro webové stránky předala Helena Landová D. Tkačíkové, ještě je třeba provést 
některé úpravy s termínem do 30. 6. 2011. Webové stránky BA včetně registračního formuláře 
budou zveřejněny nejpozději první týden v září.  
Odpovídají: Helena Landová, D. Tkačíková  
Předsedkyně rozeslala předem členům VV návrh účasti firem na BA 2011 (poplatky, 
sponzorství). VV přijal návrh beze změny. 
Program  
Hlavní téma konference „Knihovna jako nedílná součást univerzity“. Zatím vyjednán jeden 
zahraniční host, další až po LIBER 2011. Přijat příspěvek „Význam knihovny pro studentskou 
komunitu“, který zajistí Hana Landová. Další program bude projednán na zářijovém jednání VV. 
Druhý den bude mít obvyklé schéma, tj. především zprávy z cest podpořených z Fondu podpory, 
případně zajímavé projekty. 

 
6. Financování EIZ v rámci VaVpI 
Přítomní členové VV se účastnili dopoledního setkání členů konsorcií projektu VZ09003, kde 
mj. podala ředitelka odboru 33 MŠMT Ing. Říhová informace o připravované výzvě 4.3 v rámci 
PO 3 OP VaVpI a o navrhovaném programu „INFOZ 2“ v Národním programu VaV od r. 2013. 
Předsedkyně navrhla, aby pro koordinaci projektů byla obnovena konference EIZ, do které každá 
vysoká škola (prostřednictvím kontaktních osob) nominuje 2 osoby. Obnovení konference zajistí 
M. Machytková. Předsedkyně bude informovat kontaktní osoby e-mailem. 
Odpovídají: I. Prochásková, M. Machytková 

 
7. Komise IVIG 
O činnosti komise referovala Hana Landová v souvislosti s konáním a přípravou seminářů. 
Komise připravila seminář věnovaný problematice citační etiky jakožto tématu pro informační 
vzdělávání (viz bod 4). V současné době probíhají přípravy semináře IVIG (též viz bod 4). 
Několik členů komise se v květnu zúčastnilo Národního semináře informačního vzdělávání. 
Předsedkyně komise Hana Landová měla na této odborné akci příspěvek. Z diskusí na Národním 
semináři vzešel návrh na uspořádání akce zaměřené na techniky testování vstupních a výstupních 
dovedností studentů v rámci informačního vzdělávání na VŠ. Tento pracovní seminář uspořádá 
komise v závěru roku 2011.  
 
Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 15. 9. 2011 od 10 hodin v Praze na ČVUT (buď 
v prostorách ÚK  ČVUT v NTK nebo ve VIC).  
 
Zapsala: M. Machytková 
Schválila: I. Prochásková 
     


