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Zápis z jednání výkonného výboru ve dnech 19. a 20. 9. 2014 
 

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

V. Svobodová, D. Tkačíková, L. Bělohoubková 

Omluveni:  S. Řehořová 

Hosté:   B. Ramajzlová, I. Prochásková 

 

1. Změna ve VV 

Předsedkyně předřadila v plánovaném programu rezignaci PhDr. Ondřeje Fabiána na členství 

ve VV, kterou oznámil 18. 9. 2014 členům VV prostřednictvím konference ASOCIACE; 

s tímto datem zaslal písemnou rezignaci předsedkyni. Rezignaci s okamžitou platností 

zdůvodnil časovými a osobními důvody.  

Vzhledem k tomu, že O. Fabián zastával funkci jednatele a byl garantem KA 4, bylo třeba 

zvolit nového jednatele a zajistit plnění úkolů KA 4. Dle platných stanov jednatele volí VV. 

Na funkci byly navrženy V. Svobodová a B. Jankovská. V. Svobodová odmítla kandidaturu. 

B. Jankovská byla zvolena 6 přítomnými členy jednomyslně a funkci jednatele přijala. Dále 

bylo rozhodnuto, že M. Fasura se stane hlavní garantem KA 4, dalšími garanty jsou 

S. Řehořová a B. Jankovská. O změnách budou informováni členové prostřednictvím 

kontaktních osob. 

Odpovídá: předsedkyně 

Termín: 30. 9. 2014 

 

2. Kontrola zápisu 

Předsedkyně konstatovala, že úkoly byly splněny, podrobně se o nich bude dále jednat 

v programu. 

 

3. Hospodaření 

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

 

4. Program a organizace BA 

Místopředsedkyně zrekapitulovala poslední verzi programu. K některým příspěvkům se 

diskutovalo, podrobně byl probrán program sekcí. Sekci VŠ knihovny a podpora vědy bude 

moderovat H. Landová, která zmínila připravená východiska a diskusi. Sekce Zajištění EIZ 

(moderuje M. Machytková) byla prodiskutována na místě a připravena také v kontextu s 

hlavním programem (KA2 – příspěvky V. Svobodová, J. Jirát). Předsedkyně informovala, že 

předběžně pozvala ředitele NTK M. Svobodu, aby se zúčastnil BA2014, zejména sekce 

Zajištění EIZ. Oficiální pozvání mu pošle po jednání VV. 

 

H. Landová a M. Fasura připraví dotazníky/anketu – v elektronické i tištěné podobě. Tištěná 

anketa bude rozdávána při prezenci. 

 

V programu bude uvedeno 5 komerčních příspěvků, sponzorem AKVŠ bude od 1. 12. 2014 

firma Thomson Reuters na dalších 12 měsíců. Diskutovalo se o uvedení posterů (KA 4, 

FPZC), o doprovodném programu. 
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Definitivní verze programu bude zveřejněna bezprostředně v týdnu po jednání VV.  

Autoři příspěvků budou požádáni o abstrakt a dodání prezentace před BA H. Landové. 

Odpovídá: místopředsedkyně 

Termín: abstrakt do 30. 9. 2014 

prezentace do 9. 10. 2014 

 

Dále byla shrnuta organizace programu. Počet přihlášených je 141, registrace bude ukončena 

k 30. 9. 2014. Firemních stánků bude 6, prostor před aulou vyhovuje pro jejich umístění. Je 

zajištěna technická pomoc po dobu konání konference, panely pro 5 posterů, cateringová 

služba, konferenční tašky s propagací firem a další.  

Odpovídá: předsedkyně, B. Ramajzlová 

Termín:  13. 10. 2014 

 

5. Statistické zjišťování 

M. Fasura v souvislosti s příspěvkem na BA2014 informoval o postupu prací. Ing. Hraba 

(MŠMT) zaslal data získávaná ze statistických výkazů V-21 a připravil nový formulář pro 

sběr dat za rok 2014. V současné době data ověřuje databázový specialista. Ve spolupráci 

s PhDr. Krčálem (MU) je připravována prezentace na BA 2014. Kromě shrnutí vývoje této 

problematiky budou nastíněny zamýšlené kroky. Představen bude i záměr uspořádat 

(listopadový) seminář. Je též zvažováno rozeslání dotazníku, který by před konáním semináře 

zmapoval situaci a možnou spolupráci pracovníků knihoven při definování nových ukazatelů. 

Příprava semináře bude projednána na příštím VV a dále prostřednictvím konference 

ASOCIACE. 

Odpovídá:  M. Fasura, předsedkyně 

Termín:  13. 10. 2014, 15. 11. 2014 

 

6. Projekt FOSTER  

Základním cílem je vytvoření celoevropského tréninkového programu, který pomůže 

výzkumníkům, doktorandům, knihovníkům a ostatním zúčastněným začlenit OA přístupy do 

způsobu provádění výzkumu. Projekt by měl podporovat vysoké školy, sponzory a knihovny 

při pořádání událostí týkající se OA. Diskutovalo se o zapojení do projektu, je třeba zjistit 

podmínky financování, ale přítomní se shodli na tom, že by zapojení bylo vhodné, vytipování 

2 doktorandů na každé VŠ pro roli trenérů by se dalo zvládnout. Zabývat by se tím měli 

členové iniciativy pro OA. I. Prochásková navrhla, že to projedná na pracovní skupině k Open 

Access Week, která se v Pardubicích sejde 26. 9. 2014. Zapojení do projektu dořešit na 

příštím jednání VV. 

Odpovídá:  H. Landová, D. Tkačíková, I. Prochásková 

Termín:  13. 10. 2014 

 

7. Organizace SPARC – členství AKVŠ  

SPARC Europe je mezinárodní organizace, která se soustřeďuje na prosazení OA, je 

spravovaná představenstvem tvořeným zástupci národních konsorcií a knihoven zemí EU. 

Představenstvo se schází třikrát do roka. Od letošního roku až do 2017 se chce SPARC 

Europe zaměřit na implementaci Horizont 2020 v členských státech EU skrze projekty 

PASTEUR4OA, který se zaměří na tvorbu případových studií a příkladů z praxe, a FOSTER, 

který by měl zajistit dostupnost online výukových materiálů a školení. VV AKVŠ zvažuje 

členství v této organizaci. Členský poplatek pro AKVŠ vychází na 960 EUR/rok. Projednat na 

příštím jednání VV. 
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Odpovídá:  H. Landová, D. Tkačíková 

Termín: 13. 10. 2014 

 

8. Iniciativa MOOC  

Předsedkyně shrnula aktivitu UK (ředitelka knihovny MUDr. Feberová), která se týkala 

podání nadlimitního CP pro 13 VŠ na téma e-learningových kurzů. V srpnu proběhla schůzka 

zástupců VŠ knihoven, kteří se shodli na projektu, ale s větším prostorem pro přípravu, 

zejména pro analýzu situace na jednotlivých školách a s ohledem na nákladnost projektu, zda 

je cílová skupina uživatelů kurzů dostatečně velká a perspektivní. Bylo rozhodnuto, že se 

nadále budeme k tomuto tématu scházet a diskutovat o něm. Jako diskusní platformu pro 

zájemce připravila ředitelka e-kurz. Případní další zájemci o problematiku nových forem 

vzdělávání prostřednictvím otevřených MOOC kurzů se mohou přihlásit na adrese: 

jitka.feberova@ruk.cuni.cz 

 

9. WoS – nabídka Thomson Reuters  

Kontaktním osobám byla přeposlána výzva D. Horkého – zástupce Thomson Reuters ohledně 

definování přínosné a vhodné literatury, která by poté byla zvážena pro Web of Science. 

Požadavky z VŠ jsou zasílány. Výsledná tabulka požadovaných dokumentů (časopisy, knihy, 

sborníky) bude koncem září zaslána D. Horkému. 

Odpovídá:  M. Machytková, V. Svobodová 

Termín: 30. 9. 2014 

 

10. Veřejné zakázky – knihy 

Předsedkyně poděkovala S. Řehořové za vedení e-konference Zakázky prostřednictvím, které 

se vyjádřilo 13 členských knihoven k praxi v oblasti akvizice tištěných knih. Dále 

informovala o spolupráci s právničkou, která v rámci dohody o provedení práce připraví 

zhodnocení platné právní úpravy problematiky zadávání veřejných zakázek v oblasti akvizice 

knižního fondu. Porovná obdobnou slovenskou právní úpravu a připraví návrh věcného 

i legislativního řešení současného nevyhovujícího stavu.   

Odpovídá:  S. Řehořová, M. Machytková 

Termín:  30. 11. 2014 

 

11. IVIG 

L. Bělohoubková informovala o přípravě semináře IVIG 2014, který se koná 25. 9. 2014. 

Letošní téma je „Vzdělávání doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků“. Přihlášeno je 

65 účastníků. Dále se věnovala činnosti komise IVIG, informovala o aktivním příspěvku na 

konferenci ECIL 2015, který pod názvem „Information Literacy as a Right and a Duty“ 

připravily M. Dombrovská (UK), H. Landová (ČZU), L. Tichá (ČVUT) a M. Zizienová 

(TUL). H. Landová bude zároveň předsedat jedné z konferenčních sekcí. 

 

12. Iniciativa Noví informační profesionálové (NIP) 

H. Landová informovala o semináři, který proběhl 3. 9. 2014 na ČZU. Ocenila aktivitu 

A. Vyčítalové, která iniciovala vytvoření skupiny mladých pracovníků. Skupina si zvolila 

název NIP CZ; svůj koncept a cíle představí skupina na BA 2014. VV diskutoval o možnosti 

vyslání jednoho zástupce na IFLA Barcamp 2015, který bude v JAR, a o možnosti financovat 

tuto cestu mimo FPZC. Dále bylo diskutováno, aby se zástupce iniciativy NIP účastnil jednání 

VV, stejně jako zástupce iniciativy pro OA.  

Odpovídá:  předsedkyně, místopředsedkyně 
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Termín:  30. 11. 2014   

 

13. Pravidla pro konání seminářů 

Semináře, které pořádá VV/komise/ iniciativy, budou jasně označeny logem AKVŠ a budou 

vždy uvedeny na stránkách AKVŠ. Jejich organizace a obsah budou projednány s garanty 

jednotlivých KA, kteří s nimi seznámí celý VV. Konání seminářů bude cílené na pracovníky 

vysokých škol, s možností účasti odborné veřejnosti. Tyto semináře budou finančně 

podpořeny z plánovaných prostředků AKVŠ. 

 

14. Informace k novele AZ 

Připomínky za AKVŠ připravily M. Machytková a S. Řehořová. Před odesláním ÚKR byly 

připomínky konzultovány s PhDr. Matušíkem a dospěli jsme k závěru: bod 5 (důvodová 

zpráva str. 11), resp. § 37 odst. 3 d): stahujeme svou připomínku, neboť odložené zveřejnění 

vysokoškolských kvalifikačních prací by měla řešit novela zákona o vysokých školách. 

 

15. Informace z IFLA  

B. Jankovská informovala o průběhu kongresu IFLA, který se konal v srpnu v Lyonu. 

Zajímavosti z navštívených sekcí, informace ze schůzky zástupců asociací a Valného 

shromáždění IFLA jsou uvedeny ve zprávě ze zahraniční cesty – viz 

http://www.akvs.cz/pdf/zprava-ifla-2014.pdf. Kromě jiného byla na kongresu představena tzv. 

Lyonská deklarace, což je dokument, který připravila IFLA spolu se strategickými partnery a 

chce jím pozitivně ovlivnit rozvojovou koncepci Spojených národů pro roky 2015–2030 (tzv. 

Post-2015 Development Agenda). Deklarace vyzývá členské státy Spojených národů, aby se 

v koncepci zavázaly, že zajistí, aby každý měl přístup k informacím nutným k prosazení 

udržitelného rozvoje a demokracie, aby byl schopen jim rozumět, použít je a sdílet. AKVŠ 

ČR se stala signatářem této deklarace. 

 

Okénko pochval: Chválíme Věru Svobodovou za úžasné prostředí, které připravila pro 

jednání VV! 

 

Příští jednání VV se uskuteční v pondělí 13. 10. 2014 v 13,00 hod. ve Vědecké knihovně 

UJEP.  

 

 

 

Zapsala: B. Ramajzlová 

Schválila: M. Machytková 

 


