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Strategický plán pro období 2016 – 2018 

Prostřednictvím klíčových aktivit garantovaných výkonným výborem (VV) definuje stěžejní oblasti činnosti 

AKVŠ ČR v daném období. Strategický plán pro období 2016 – 2018 navazuje na aktivity strategického plánu 

2013 – 2015. Strategický plán bude předložen ke schválení výroční konferenci v únoru 2016. 

Úkolem nově zvoleného VV bude stanovení garantů pro jednotlivé klíčové aktivity (KA), kteří potvrdí nebo 

doplní konkrétní plán aktivit pro rok 2016 (např. ustavení pracovních skupin podle aktuální potřeby, přípravu 

organizace seminářů, workshopů a tvorbu materiálů popisujících dobrou praxi). 

 

Klíčová aktivita 1: Podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci 

vědeckých výsledků 

Plán aktivit na rok 2016 

● Organizace semináře Otevřené repozitáře 2016, případně jeden workshop 

● Příprava účasti knihoven v propagační akci Týden otevřeného přístupu 2016 (Open Access Week 2016, 

24. – 30. 10. 2016), včetně přípravy propagačních aj. materiálů (využitelných ve více knihovnách) 

● Spolupráce se SPARC Europe 

● Sdílení zkušeností a sledování mezinárodních aktivit v oblasti OA (zajištění účastníka ze zahraničí na 

Otevřené repozitáře 2016 nebo na BA 2016) 

● Sledování činnosti pracovní skupiny OA při TC AV ČR, případná nabídka spolupráce s AKVŠ 

● OA  – změny v přístupu k elektronickým informačním zdrojům, OA –  vliv na změny v publikování 

vědeckých časopisů (i knih) komerčních vydavatelů 

 

Účast na konferenci 2016 

● Open Repositories 2016, Dublin, Irsko, 13. – 16. 6. 2016 

 

Dlouhodobý plán činnosti KA1  

● Propagace a informační podpora modelu a principů otevřeného přístupu  

● Sledování vývoje modelu otevřeného přístupu doma i ve světě (vývoj trendu ke zlaté a/nebo zelené 

cestě otevřeného přístupu)  

● Sledování problematiky otevřené vědy, otevřených výzkumných dat  

● Spojení problematiky otevřeného přístupu a etiky publikování (informační podpora boje proti 

predátorům a neetickým postupům ve vědeckém publikování)  

● Sledování problematiky zajišťování přístupu ke klíčovým EIZ v kontextu změn obchodních modelů 

vydavatelů  

● Pořádání pracovních schůzek členů iniciativy a odborných seminářů a workshopů  

● Udržování komunikačních kanálů: webových stránek a facebookové stránky a twitterovém profilu  

iniciativy 

● Účast na významných zahraničních konferencích a seminářích 

● Zapojení do mezinárodních aktivit (SPARC Europe, DOAJ, OpenAIRE)    

 

Klíčová aktivita 2: Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání 
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Cíl 

Aktivně se věnovat zajištění EIZ a dalších nástrojů pro podporu VVV v segmentu VŠ. 

Opatření 

1. Informační zdroje pro vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace: udržení dostatečného portfolia, 

konstruktivní spolupráce na vytvoření a implementaci systému centrálních informačních zdrojů pro 

vědu a výzkum, na přípravě a rozběhu licenčního centra, sledování a vyhodnocování statistických 

ukazatelů, zavádění služeb podporujících efektivní využívání EIZ. 

2. Podpora hodnocení VaVaI: bibliometrie, citační analýzy, monitoring vědeckého výkonu pomocí 

nadstavbových nástrojů, národní a mezinárodní politiky hodnocení VaVaI. 

3. Nové formy akvizice e-knih/e-časopisů: iniciování vzniku neformální platformy pro diskusi a sdílení 

zkušeností s novými formami akvizic e-knih, tvorba „best practices“ pro české prostředí; sledování 

trendů a nových možností v přístupu k e-časopisům (ovlivnění OA, alternativní způsoby získávání 

článků aj.). 

4. Domácí a zahraniční spolupráce – rozvíjení spolupráce VVŠ a výzkumných organizací; sledování 

národních i mezinárodních politik hodnocení VaVaI; sledování zahraničních aktiv v rámci vyjednávání 

licencí na EIZ. 

5. Propagace, konzultace, pracovní semináře – vytváření platformy pro sdílení zkušeností a dobré praxe, 

sledování trendů.  

 

Plán aktivit na rok 2016 

● Aktivně se podílet na přípravě projektového záměru v rámci OP VVV na úrovni individuálního projektu 

systémového, který bude řešit licenční centrum a elektronické informační zdroje ve VaVaI včetně 

institucionálního zajištění EIZ; spolupráce s RVŠ, NTK, NK, KNAV. 

● Spolupráce s pracovní skupinou pro zabezpečení efektivní dostupnosti EIZ v rámci Koncepce rozvoje 

knihoven na léta 2016-2020. 

● Ve spolupráci s KA1 sledovat vliv otevřeného přístupu (OA) na zpřístupňování EIZ (cena, licenční 

podmínky apod.) 

● Zabývat se monitoringem a hodnocením vědeckého výkonu univerzit pomocí nadstavbových nástrojů. 

● Uspořádat seminář na téma Hodnocení vědeckého výkonu univerzit pomocí InCites (léto/podzim 

2016). 

● Zopakování semináře „Uživatelské statistiky EIZ“. 

● Otevření e-fóra pro sdílení informací a zkušeností, nejlépe jako součást nového webu AKVŠ. 

 

Účast na konferenci 2016 

● ICOLC 2016 (zahraniční zkušenosti, zahraniční spolupráce) 
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Klíčová aktivita 3: Podpora informačního vzdělávání 

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách 

(předsedkyně: Lenka Bělohoubková) 

Cíl 

Podporovat systematický rozvoj informačního vzdělávání na vysokých školách v ČR, s důrazem na 

rozmanitost, kvalitu a zapojení do kontextu celé vysoké školy. 

Opatření 

1. Zajištění teoretického referenčního zázemí v oblasti problematiky celosvětového rozvoje informačního 

vzdělávání na vysokých školách. 

2. Podpora zvyšování kvality a rozmanitosti vysokoškolského informačního vzdělávání, s důrazem na 

komplexní pojetí práce s informacemi, s ohledem na různé cílové skupiny a s využitím dostupných 

technologií. 

3. Rozvoj informačního vzdělávání v kontextu vysoké školy jako celku: důraz na otázky spolupráce 

knihovníků a pedagogů, zvyšování akademických dovedností studentů pro úspěšné studium, propagace 

vzdělávacích aktivit VŠ knihoven. 

4. Implementace a rozvoj kvalitativních i kvantitativních metod vhodných pro zjišťování kvality a dopadu 

informačního vzdělávání v prostředí VŠ. 

5. Podpora zvyšování pedagogických kompetencí VŠ knihovníků. 

6. Rozvoj národní a mezinárodní spolupráce: aktivní sdílení zkušeností a dobré praxe, podíl na 

(mezi)národních projektech, získávání přednášejících na vysoké odborné úrovni pro akce pořádané AKVŠ 

ČR. 

 

Plán aktivit na rok 2016 

● Intenzivní spolupráce s organizačním výborem ECIL a příprava 4. ročníku mezinárodní konference 

ECIL 2016 v Praze 

● Transformace webu komise IVIG  do šablony v rámci nového webu AKVŠ ČR 

● Příprava dokumentu shrnujícího výsledky celorepublikového průzkumu informační gramotnosti VŠ 

studentů a jeho publikace 

● Další kolo průzkumu informačně vzdělávacích akcí VŠ knihoven 

● Založení a udržování nových informačních a propagačních kanálů na bázi sociálních sítí 

● Zapojení se do mezinárodního průzkumu preferencí studentů ohledně využívání papírových vs. 

elektronických verzí dokumentů 

● Organizace pracovních seminářů: 

○  Workshop „Zjišťování přínosů informačního vzdělávání pro studenty“ (Gabriela Šimková      a 

Pavla Kovářová, leden/únor 2016, Brno) 

○  Workshop „Sociologická analýza dat z celorepublikového průzkumu stavu IG VŠ studentů“ 

(Jitka Prajsová, jaro 2016, Praha) 

○  Workshop „Práce s WordPressem“ (externí odborník, jaro 2016, Pardubice) 

● Organizace semináře IVIG 2016 – zahraniční host Harrie van der Meer (informační specialista           v 

knihovně University of Applied Sciences, Amsterdam), 22. 9. 2016, FF UK Jinonice 

  

Účast na konferenci 2016 

● LILAC 2016 , 21. – 23. 3. 2016, Dublin, Irsko 
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Dlouhodobý plán činnosti KA 3 

● Aktualizace základních dokumentů komise (Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v 

České republice a Standardy informační gramotnosti VŠ studenta) 

● Pokračování ve spolupráci s tradičními partnery (IVU SDRUK, KISK FF MU, ÚISK FF UK, SKIP) 

● Spolupráce s britskou profesní skupinou CILIP 

● Organizace kvalitativních výzkumů v oblasti informační gramotnosti a informačního vzdělávání 

● Zahájení diskuze na téma možnost propojení průzkumu aktivit VŠ knihoven se statistickým výkazem 

„Roční přehled o vysokoškolské knihovně“ 

● Zahájení diskuze na téma otevřenost komise IVIG nečlenům AKVŠ ČR 

 

 

 

 

 


