
Zápis z 2. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR 
29. dubna 2004 

Přítomni: pověření zástupci 20 členských vysokých škol dle prezenční listiny 

1.	 Zahájení 
2.	 Volba pracovních komisí 

Navržení členové mandátové komise: Mgr. Cihlová (JČU), Ing. Katolická (ZČU) 

Navržení členové volební komise: PhDr. Brožek (UJEP), Ing. Novák (ČZU) 

Navržení členové návrhové komise: Ing. Potáček (MZLU), RNDr. Lošťáková (UPOL) 

Usnesení: Navržení členové byli zvolení jednohlasně. 

3.	 Informace o přijetí nového člena 
Předsedkyně informovala konferenci, že výkonný výbor schválil přijal na základě podané 
přihlášky za člena AKVŠ Veterinární a farmaceutickou fakultu v Brně. 
Usnesení: Konference potvrdila přijetí nového člena. 

4.	 Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2003 
Předsedkyně ve zprávě vyzdvihla aktivity AKVŠ v oblasti koordinace a nákupu                               
elektronických informačních zdrojů v souvislosti s končícím programem LI a nově 
vyhlášeným programem 1N pro léta 2004-2008. Dále informovala o přípravách novely 
Knihovního zákona, o aktivitách odborných komisí a založení nové Komise pro otázky 
elektronického zpřístupňování VŠKP. 
Místopředsedkyně přednesla zprávu o hospodaření. Stav finančních prostředků AKVŠ 
k 31. 12. 2003 činil 155 785,67 Kč. 
Usnesení: Konference přijala obě zprávy. 

5.	 Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2004 
Oba návrhy byly rozeslány členům AKVŠ předem. Žádné další náměty a připomínky 
nebyly podány. 
Usnesení: Konference oba návrhy přijala. 

6.	 Zhodnocení dostupnosti elektronických informačních zdrojů na vysokých školách
Ing. Šilhánek ve svém příspěvku shrnul aktivity AKVŠ v této oblasti a nastínil aktuální 
problémy spojené se získáváním těchto zdrojů. 

7.	 Stanovisko AKVŠ k budování systému pro zpřístupňování elektronických 
vysokoškolských kvalifikačních prací 
Písemný materiál obdrželi členové AKVŠ předem, příspěvek přednesla PhDr. Horová. 
V diskusi zazněla různá stanoviska. Doc. Dub (VUT) seznámil konferenci se situací na 
VUT, kde jsou vydávány tiskem a zároveň zpřístupněny elektronicky na webu 
nakladatelství teze disertací. Prorektor Hrdlička (ČVUT) informoval o tom, že ČVUT má 
elektronické zpřístupňování disertačních prací ve svém dlouhodobém záměru zatím bez 
specifikace konkrétního způsobu. Upozornil na problémy vyplývající ze současných
zákonných norem. Prorektor Ciahotný (VŠCHT) nastínil problémy s povinností utajovat 
některé informace z těchto prací a s požadavky vědeckých nakladatelství na publikovaní 
dosud nezveřejněných informací. Prorektor Syrový (AMU) upozornil na problematiku 
jiných druhů dokumentů, které jsou obvyklými výstupy na uměleckých vysokých školách. 
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RNDr. Bartošek připomenul možnost budování modulárního systému s různě 
nastavitelnými parametry (výběrové zveřejňování, časové odložení apod.). Účastníci 
konference se shodli na tom, že je velmi potřebné, že AKVŠ tento problém otevírá, 
zásadní rozhodnutí o budování systému ale musí vyjít z vedení vysokých škol. 

8. Volby do výkonného výboru 
Svou kandidaturu ze zdravotních důvodů stáhla PhDr. Bícová (VŠE), ostatních deset 
kandidátů bylo zvoleno. Výkonný výbor bude pracovat v dalších dvou letech v tomto 
složení: 
PhDr. Ivo Brožek – Univerzita J. E. Purkyně 
Mgr. Marie Cihlová – Jihočeská univerzita 
Mgr. Zdenka Ježková – Univerzita Hradec Králové. 
Mgr. Nataša Jursová – Veterinární a farmaceutická fakulta v Brně 
RNDr. Dana Lošťáková – Univerzita Palackého 
Ing. Jiří Potáček, CSc. – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita  
Mgr. Iva Prochásková – Univerzita Pardubice 
PhDr. Barbora Ramajzlová – České vysoké učení technické  
Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická  
Mgr. Daniela Tkačíková – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Volby předsednictva bude provedena na prvním zasedání výkonného výboru. 

9. Různé 
PhDr. Brožek (UJEP) ocenil práci AKVŠ a její přínos pro rozvoj knihoven vysokých škol. 
Pro příští období doporučil věnovat více pozornosti rozvoji mezinárodní spolupráce a 
propagaci vysokoškolských knihoven jak v rámci vysokých škol, tak v českém 
knihovnictví 

10. Usnesení 
Předseda návrhové komise Ing. Potáček seznámil přítomné s návrhem usnesení výroční 
konference. 

Usnesení: Konference přijala usnesení jednomyslně. 

Zapsala: Mgr. Iva Prochásková 

Schválila: PhDr. Barbora Ramajzlová 
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