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Zápis z jednání výkonného výboru dne 16. 4. 2014 

 

Přítomni: O. Fabián, M. Fasura, B. Jankovská, J. Jirát, M. Machytková, Hana Landová, 

V. Svobodová, D. Tkačíková, L. Bělohoubková 

Omluvena: S. Řehořová 

Hosté:  B. Ramajzlová 

 

 

1. Kontrola zápisu 

Úkol ze zápisu v bodě 7 ze dne 27. 2. 2014 se týkal statistického zjišťování, byl splněn. Dále 

projednáván v programu. 

 

2. Hospodaření 

 

VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje. 

 

3. Statistické zjišťování za rok 2014 

Před jednáním VV proběhla schůzka s ing. Hrabou (MŠMT), které se účastnila předsedkyně, 

M. Fasura a B. Ramajzlová, omluvena byla S. Řehořová. Bylo potvrzeno že, AKVŠ bude 

nadále sledovat statistiky VŠ knihoven, Ing. Hraba předá data i příslušné programové 

vybavení – převezme M. Fasura. S Ing. Hrabou bude uzavřena dohoda o provedení práce 

(úpravy statistického výkazu, předání dat a SW, konzultace apod.). Návrh dohody bude 

předán v průběhu května a vlastní předání bude realizováno do konce června.  

Dále se diskutovalo o změnách výkazu, možnostech jeho přizpůsobení parametrům BIX, příp. 

nově sledovaných ukazatelů, což by vedlo nejenom ke sledování statistických ukazatelů, ale i 

sledování výkonnosti knihoven. V této souvislosti byl zmíněn návrh Mgr. Krčála (MU), který 

by měl zájem na toto téma zpracovat disertační práci, takže by se podílel na vytvoření nového 

systému. Teprve po získání původního programového vybavení bude rozhodnuto, zda sběr dat 

za rok 2014 proběhne jeho prostřednictvím nebo jiným způsobem. Sledované ukazatele za rok 

2014 se měnit nebudou, pouze se posune termín odevzdání výkazů k datu 15. 2. 2015. 

Předpokládané změny by se měly týkat roku 2015, je jen otázkou, zda se časově zvládne 

definitivní návrh změn k 1. 1. 2015 tak, aby se mohly v knihovnách sledovat od začátku roku 

nové položky. Pracovní skupina pod vedením O. fabiána, M. Fasury a S. Řehořové by měla 

prodiskutovat návrh změn, časový harmonogram a předložit zprávu na jednání VV v září. 

Předpokládaný seminář ke statistickému zjišťování je plánován na konec listopadu. 

Termín: květen, červen, září 

Odpovědnost: předsedkyně, O. Fabián,M. Fasura, S. Řehořová 

 

4. Licenční centrum 

Předsedkyně shrnula informace z RVŠ, které průběžně poskytovala členům VV v konferenci 

Asociace. Dne 20. 3. byl na 16. zasedání předsednictva RVŠ v programu bod Národní 

centrum pro podporu informační infrastruktury VaV. Kolegyně Svobodová připravila zprávu 

o činnosti pracovní skupiny pro návrh licenčního centra za VŠ (leden až březen 2014), kterou 

předsedkyně  krátce komentovala, dále zde bylo D. Tkačíkovou prezentováno téma OA v ČR.  

Předsedkyně dále informovala o dopisu ředitele Svobody ze dne 13. 4., který dostala 

v hromadné korespondenci spolu se zástupci RVŠ, ČKR, RVVI a některými členy pracovní 
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skupiny, dopis se týkal národního licenčního centra CzechElib. Předsedkyně spolu s V. 

Svobodovou informovaly o jednání pracovní skupiny dne 15. 4. v Olomouci, které se za RVŠ 

účastnil prof. Opatrný.  

Výsledky jednání byly formulovány v podobě návrhu usnesení pro Sněm RVŠ: 

Rada vysokých škol podporuje vznik licenčního centra s tím, že 

1. na elektronické informační zdroje (EIZ) bude vyčleněna adekvátní částka z prostředků 

státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, 

2. bude jasně definován okruh organizací, které budou tímto způsobem podporovány - 

zejména by mělo jít o akademickou sféru, 

3. při výběru pořizovaných EIZ bude zajištěna ekonomická zpětná vazba jasně stanovenou 

povinnou spoluúčastí podpořených organizací. 

Rada VŠ vyzývá MŠMT k sestavení pracovní skupiny zahrnující všechny zainteresované 

skupiny, která zpracuje konkrétní návrh licenčního centra. 

Dále bylo dohodnuto, že by mělo dojít k jednání s ředitelem NTK. Předsedkyně navrhla a 

zdůvodnila účast Mgr. Procháskové v pracovní skupině, VV vyjádřil souhlas. 

Termín: květen 

Odpovídá: M. Machytková, V. Svobodová, J. Jirát 

 

5. KA 2 -  tabulka EIZ (cena/výkon) 

V problematice KA 2 informovala V. Svobodová o vyplňování tabulky, která byla rozeslána 

kontaktním osobám VŠ knihoven. Cílem je vytipovat jádro EIZ a zpracovat informace o tom, 

v jakém rozpětí se pohybují ceny za článek, jak se čerpá případná dotace, kolik vkládají VŠ. 

Jedná se o sběr podkladů pro rozbor financování EIZ pro VaVaI.  

Termín: červnové jednání VV 

Odpovídá: V. Svobodová 

 

6. KA2 - problematika ohledně zveřejněných dat ve studii Internationa 

Comparative Performance of the Czech Republic Research base 2012 Report 

J. Jirát předložil informaci písemně. Vzhledem k tomu, že studie je uzavřená, padl návrh 

přiložit k ní toto vyjádření jako samostatný dokument a uveřejnit jej v repozitáři NTK, kde je 

studie zpřístupněná.  

Termín: 31. 5. 2014 

Odpovídá: J. Jirát 

  

 

 

 

7. KA 1 – OA a vydavatelské politiky 

V souvislosti s jednáním o licenčním centru na RVŠ se AKVŠ přihlásila ke zpracování 

souhrnné informace o vydavatelských politikách významných vydavatelů, dopady OA 

(vydavatelské politiky, politika OA, hybridní časopisy,  Double Dipping atd.), jak to ovlivní 

jednak zpřístupnění EIZ, tak financování EIZ u vydavatelů, kde se předplácejí „baíčky“. Je to 

úkol na celý rok 2014, nová situace se odrazí až v licenčním vyjednávání od r. 2017. Je třeba, 

aby byli všichni informováni, souvisí  to s přípravou licenčního centra.  Základní informace 

bude prezentována na květnovém sněmu RVŠ. 

Termín: 15. 5. 2014 

Odpovídá: D. Tkačíková 

 

8. BA 2014 
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Místopředsedkyně zpracovala materiál k organizaci BA, navrhla organizační tým a 

popsala jednotlivé body organizace a programu, u některých i problémy k řešení. Vyvolala 

diskusi k zásadní změně formátu konference tj. věnovat jen krátký čas aktivitám AKVŠ, 

případně je popsat na letáku/dvojstraně a dát do konferenčních tašek (umístit na webu BA) a 

rozdělit odpolední program 1. dne nebo jeho část do sekcí. Po diskusi bylo dohodnuto, že je 

třeba oslovit I. Brožka, zda lze zajistit 1-2 místnosti pro samostatná jednání. V kladném 

případě pak navrhnout témata, kterými by se jednotlivé sekce zabývaly. 

Zahraniční hosté – souhlas s oslovením p. Petry Hätscher z univerzity v Kostnici, která zrušila 

předplatné Elsevier, zajímavé téma pro české vysoké školy, o vystoupení p. Hätscher požádá 

D. Tkačíková. Dalším hostem by mohl být někdo z Finska, kde se připravují/realizují velké 

změny v oblasti univerzitních knihoven, kolegy osloví H. Landová, L. Bělohoubková na 

konferenci LILAC (23. – 25. 4.).  

Během května musí být rozpracován program a zahájeno plnění jednotlivých úkolů dle 

předloženého materiálu. Komunikace bude probíhat v konferenci Asociace, zásadní jednání a 

schválení odborného programu, rozpočtu apod. proběhne na červnovém VV. 

Termín: květen (zahraniční hosté) 

Odpovídá: H. Landová,  D.Tkačíková 

Termín: červnové jednání VV 

Odpovídá: H. Landová 

 

9. Fond podpory zahraničních cest 

Místopředsedkyně rekapitulovala výsledky 1. kola soutěže. Byly přijaty a podpořeny čtyři 

přihlášky, z toho u dvou došlo ke krácení podpory. Vzhledem k tomu, že z plánovaných 

finančních prostředků zbylo 62 374,- Kč, bylo dne 14. 4. 2014 vyhlášeno 2. kolo soutěže 

s termínem odevzdání přihlášek do 15. 5. 2014. Výsledky budou vyhlášeny do 30. 5. 2014.  

Odpovídá: H. landová 

 

10. Veřejné zákazky 

Předsedkyně informovala o tom, že k tématu veřejných zakázek na knihovní fond bude 

zahájena uzavřená konference, která bude spravována na ČVUT. Úvodním dopisem 

předsedkyně osloví zájemce o tuto problematiku.  

Odpovídá: předsedkyně, S. Řehořová 

Termín: 5. 5. 2014 

 

11. Komise IVIG 

L. Bělohoubková referovala o své účasti na konferenci LILAC, pořadatelé si vyžádali poster o 

činnosti komise IVIG – zaměření na výzkum. Je předpokládána budoucí spolupráce s britskou 

organizací CILIP. V současné době běží průzkum o aktivitách VŠ knihoven v oblasti 

informačního vzdělávání, na konferenci INFORUM bude umístěn poster s výzvou o 

spolupráci na průzkumu. 

 

12. Semináře 

D. Tkačíková informovala, že ve dnech 29. 4. – 30. 4. se koná v Brně seminář „Otevřené 

repozitáře 2014“, probíhá registrace. 

 

O. Fabián navrhuje, aby zamýšlený seminář na oblast marketingu v rámci K4 byl uspořádán 

společně s KISK MUNI, kolegové připravují seminář „Library Marketing Thuesday“ (Brno, 

9. 9. 2014). VV souhlasí, aby se netříštily síly, cílové skupiny a aby se AKVŠ  podílela na 

programu. 

Termín: červnový VV 
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Odpovídá: O. Fabián 

 

 

 

 

 

Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 12. 6. 2014 v 10,00 na Univerzitě Pardubice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: B. Ramajzlová 

Schválila: M. Machytková 

 


