
 
 

Zápis z jednání výkonného výboru AKVŠ dne 29. 2. 2012 
 
Přítomni:  I. Brožek, I. Horová, M. Fasura, O. Fabián, Hana Landová, M. Machytková, 
I. Prochásková, V. Svobodová I. Šléglová, D. Tkačíková  
Hosté:  B. Ramajzlová 
 
1. Hospodaření 
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje. 
 
2. Kontrola zápisu z 25. 1. 2012  
Ad 2) Materiály pro výroční konferenci byly připraveny. Úkol splněn.  
Ad 3) M. Fasura informoval o novém prostředí pro anketu k vyhodnocení BA, otázky budou 
vytvořeny podle programu BA 2012. Úkol splněn. 
Ad 4) Předsedkyně informovala Ing. Hrabu o změně kontaktní osoby. Získala celkovou sestavu 
statistických údajů za VŠ za rok 2011. Úkol splněn.  
Nový úkol: Získaná sestava bude analyzována. Bude připraven návrh na úpravu vysvětlujících 
pokynů (termín předložení na MŠMT pravděpodobně nejpozději začátkem září). Chyby a 
nejasnosti budou projednány na semináři připravovaném na listopad.  
Odpovídá: Brožek 
Ad 5) Předsedkyně konstatovala, že výroční konference je připravena. Navrhla předsedy komisí: 
mandátová – M. Fasura, návrhová – I. Brožek.  Další členové budou doplněni z pléna. 
Ad 6) D. Tkačíková jako předsedkyně výběrové komise Fondu podpory zahraničních cest 
zamítla návrh nominovat Hanu Landovou za VV (není členkou VV), místo ní byla navržena 
I. Horová. Z došlých návrhů doporučila tyto členy výběrové komise: L. Bělohoubková (VŠE), 
V. Jurmanová Volemanová (MU)  a J. Skůpa (VUT). 
VV souhlasil s navrhovanou výběrovou komisí. Návrh bude předložen výroční konferenci ke 
schválení. 

 
3. Odborná komise pro open access (pracovní název) 
D. Tkačíková představila záměr založení komise bez ohledu na výsledek hlasování výroční 
konference o podpisu Berlínské deklarace. První schůzka budoucích členů proběhne na 
5. setkání uživatelů DSpace v Ostravě (16. a 17. 5. 2012), kde bude navržen/a předseda/ 
předsedkyně, projednán návrh činnosti komise (programové prohlášení) a sestaven seznam 
členů. Na jednání VV v červnu navržený předseda/ předsedkyně komise návrh na založení 
představí a v případě schválení proběhne oficiální ustavení komise.  Doména openaccess.cz, 
kterou dosud platila AMU, bude převedena od následujícího období na AKVŠ. 
Odpovídá: Tkačíková, Horová 

     
4. Účast členů VV na zahraničních cestách 
Podle navrženého plánu činnosti bylo dohodnuto o účasti: 

• 20th EBLIDA Council Meeting, Kodaň, květen – Brožek 
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• 41th LIBER Annual General Conference, Tartu, červen – Prochásková, Tkačíková 
• Open Repositories 2012, Edinburgh, červenec – Rygelová (komise OA) 
• 78th IFLA General Conference and Assembly, srpen, Helsinky – Machytková 
 

5. BA 2012 – organizační záležitosti a program 
Organizace a předpokládaný rozpočet: 
Předpokládaný rozpočet na organizaci je cca 150 000 Kč. 
Doprovodný program – komentovaná prohlídka historických Pardubic 25. 9. od 16 do 18 hod.  
Kulturní program na zahájení rautu – vystoupení Vysokoškolského uměleckého souboru 
Pardubice. 
Obědy budou zajištěny v menze na objednávku při registraci. Účastníci uhradí hotově při 
prezenci.  
Ubytování – zajištěno v několika hotelích/ penzionech a na kolejích v různých cenových 
relacích. Závazné rezervace musí být potvrzeny do 30. 6. 2012.  
Webové stránky BA 2012 budou připraveny během dubna a zveřejněny nejpozději do 10. 5. 
2012. Registrace včetně ubytování bude ukončena 30. 6. 2012. 
Odpovídají: Prochásková, Tkačíková 
Program  
Diskutovalo se o slavnostním pojetí, o hostech, o vyzvaných/dohodnutých příspěvcích. Bylo 
navrženo rozšíření ústředního tématu Univerzitní knihovna – vize 2012 na „knihovna škole –
škola knihovně“. 
Úkol: prověřit na své škole možnost vystoupení akademického pracovníka k tomuto tématu. 
Odpovídají: všichni členové VV 
Úkol: potvrzení zahraničních přednášejících 
Odpovídají: Prochásková, Tkačíková 

 
6. Příprava jarních seminářů 
Hana Landová připravila písemný materiál pro seminář „Služby VŠ knihoven: našim studentům 
na míru“. O názvu, možných termínech a počtu účastníků proběhla diskuse. H. Landová zváží, 
zda by se seminář mohl konat 2x, a to v Praze a v Brně. 
Dále bude komise IVIG 27. 3. pořádat pracovní seminář „Měření efektivity informačního 
vzdělávání: pre-testy, post-testy“. Seminář je zaměřen na podporu znalostí a dovedností 
vyučujících knihovníků, kteří se chtějí věnovat i problematice měření a hodnocení dopadu své 
výuky. Po teoretickém úvodu bude většina semináře věnována praktickému procvičování tvorby 
testových otázek dle různých kritérií: pre-test a pos-test; různé obory; různé stupně studia. 
Všechny činnosti budou doprovázeny diskusí a sdílením zkušeností.  
V květnu proběhne seminář DSpace (viz výše). 
 
7. Novela AZ – stav přípravy 
I. Horová informovala o schůzce 31. 1. 2012, kde byly stanoveny jednotlivé okruhy k projednání 
a jejich časový harmonogram. Další termíny pro okruhy důležité pro VŠ knihovny jsou 5. 3. 
2012 – náhradní odměny a 12. 3. 2012 – knihovnická výjimka. Z důvodu dovolené I. Horové se 
druhého termínu za AKVŠ zúčastní I. Brožek  
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8. Informace z jednání ÚKR  
Předsedkyně rekapitulovala průběh jednání ÚKR dne 7. 2. 2012, zápis byl poskytnut členům VV 
předem. Podrobněji se zabývala realizací Koncepce rozvoje knihoven do r. 2015. Realizace 
Koncepce má být řízena jako projekt, každá priorita bude mít stanoveného zpravodaje – člena ÚKR, 
který bude v dohodnutých termínech informovat na zasedáních ÚKR o naplňování priority. 
Zpravodajové pro každou prioritu či dílčí cíl vytvoří pracovní skupinu, jejíž činnost budou 
koordinovat. Zpravodajem 7. priority Zabezpečit efektivní dostupnost elektronických informačních 
zdrojů pro podporu VaVaI po roce 2011 je Mgr. Iva Prochásková. Ta osloví členy ÚKR, aby vyslali 
své pracovníky do pracovní skupiny, za VŠ budou pracovat členky VV – Machytková, Svobodová. 
První výsledky pracovní skupiny budou prezentovány na výjezdním zasedání ÚKR v Liblicích 24. a 
25. 4. 2012. 
Odpovídá: Prochásková 
 
9. Různé 
CASLIN 2012 
Předsedkyně poslala členům VV 28. 2. 2012 zápis ze schůzky týmu CASLIN 2012 a 
informovala přítomné o telefonátu s ředitelem NTK Ing. Svobodou, na základě kterého zápis 
získala. Z časových důvodů nebylo možné Ing. Svobodu na jednání přizvat. I. Šléglová doplnila 
informaci, že se jedná o zapojení VŠ knihoven do přípravy nové formy semináře. Předsedkyně 
požádala všechny přítomné o vyslovení názoru. Po krátké diskusi byl hlasováním (7 pro, 1 proti, 
1 se zdržel) přijat tento závěr:  
„ Po diskusi se většina členů přiklonila k názoru, že rozhodnutí o účasti či neúčasti je na 
jednotlivých členech AKVŠ a VV k tomu nebude vydávat žádné stanovisko.“  
Úkol: seznámit s tímto závěrem Ing. Svobodu 
Odpovídá: Prochásková 
 
Příští jednání VV se uskuteční 11. 4. v 10,00 v Univerzitní knihovně v Pardubicích. 
 
Zapsala: M. Machytková 
Schválila: I. Prochásková 


