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Zápis z jednání výkonného výboru 

dne  7. 11. 2016 

 

Přítomni: B. Jankovská, J. Jirát, B. Katolická, J. Kříž, H. Landová, J. Mach, M. Machytková,  
K. Rösslerová,  P. Rygelová 

Omluveni: A. Vyčítalová, B. Ramajzlová 

Hosté: L. Bělohoubková, A. Adamcová, J. Feberová 

 

 

1. BA 2016 

Proběhla kontrola příprav na straně UK (prezence, technické zajištění, společenský program, catering, 
konferenční materiály) a na straně VV (přednášející, anketa NIP, moderování, péče o hosty). Konferenci zahájí 
za UK prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Do hodnotícího 
dotazníku bude přidána otázka na souhlas s poskytnutím e-mailové adresy vystavovatelům (k této problematice 
proběhla i diskuze – výsledné rozhodnutí bude podloženo vyjádřením respondentů dotazníku).  

Odpovídá: B. Jankovská, B. Ramajzlová, J. Feberová, A. Adamcová 

Úkoly a termíny: 

 

1. Přidat do hodnotícího dotazníku otázku na poskytování e-mailů účastníků a rozeslat 
dotazník – B. Jankovská do 10. 11. 2016. 

 

2. Kontrola zápisu z 9. 9. 2016 

Úkoly, které trvají:  popis KA 2 na web, dopis poslancům ohledně autorského zákona.  

Redakce Inflow do data konání BA 2016 nezareagovala. 

Ostatní úkoly byly splněny. 

Úkoly a termíny: 1. Zaslat B. Jankovské popis KA 2 pro web – J. Jirát do 2. 12. 2016. 

2. Odeslat dopis ohledně AutZ poslancům – H. Landová do 10. 11. 2016. 

  

3. Hospodaření 

 

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

Odpovídá: M. Machytková 
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4. Zhodnocení konference ECIL 2016 

Konference byla velmi úspěšná, kladně hodnocená. Výborně fungovala jak spolupořadatelská agentura Guarant, 

tak dobrovolníci. Vyúčtování bude provedeno dle dohody do konce listopadu s nulovým přebytkem. 

Příští rok se bude konference konat v termínu 18 . - 21. 9. 2017 v Saint-Malo ve Francii. 

Odpovídá: H. Landová 

 

5. ICOLC 2017: zapojení AKVŠ do příprav 

Se zástupci ICOLC proběhla e-mailová komunikace, aby se vyjasnily otázky ohledně pořadatelství, organizace, 

financí, tvorby programu apod. (vedl J. Jirát). 4. 10. 2016 proběhla schůzka (H. Landová,  J. Jirát, M. Svoboda) 

a byl dohodnut termín 15. - 18. 10. 2017. Hlavním organizátorem bude NTK/CzechELib, spoluorganizátoři AKVŠ 

a NK ČR. 

Veškeré finanční závazky ponese NTK. Od AKVŠ a NK se očekává pomoc při sestavování programu a dodání 

dobrovolníků apod. AKVŠ bude garantovat programový výbor za českou stranu - zástupci B. Katolická, J. Jirát, 

kteří kontaktují další české odborníky. S  programovým výborem budou spolupracovat zahraniční odborníci ze 

samotného ICOLC. 

Odpovídá: J. Jirát, H. Landová, B. Katolická 

 

 

 

6. Statistiky: aktuální informace a další postup 

J. Kříž informoval, že v září proběhl dvoudenní workshop. Byli kontaktováni odborníci a požádáni o pomoc. Je 

vytvořen formulář - povinné a nepovinné údaje. Stávající data rozšířena o nově sbírané údaje. Zatím 

nedefinováno a nezapracováno do formuláře: EIZ. Podrobnosti viz prezentace na BA 2016. 

Návrh na změnu odevzdávaných údajů pro ministerstvo – do budoucna se zamyslet nad změnou dosavadních 

poskytovaných údajů. 

Odpovídá: J. Kříž 

 

7. Webové stránky AKVŠ: výsledky testování, dosavadní zpětná vazba 

A. Vyčítalová byla omluvena. Výsledky uživatelského testování zpracuje jako podklad pro VV, zašle je  

B. Jankovské, aby mohly být navržené opravy a úpravy průběžně provedeny. 

Odpovídá: A. Vyčítalová, B. Jankovská 

Úkoly a termíny: 

 

1. Zpracovat analýzu testování a zaslat B. Jankovské – A. Vyčítalová do 22. 11. 2016. 
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8. Příprava knihovního zákona: informace z jednání 

Proběhla diskuze nad zařazením definice VŠ knihovny do zákona. 

K. Rösslerová pak zrekapitulovala závěry posledního jednání: 

Poslání knihoven a veřejná prospěšnost knihoven - Stávající zákon neuvádí poslání knihoven, 

v navrhovaných formulacích chceme zdůraznit především knihovnu jako vzdělávací instituci a její veřejnou 

prospěšnost.  

Knihovní fond, informační pramen a knihovní dokument - Návrh jednoznačně vymezuje knihovní fond 

jako soubor knihovních dokumentů a dalších informačních pramenů, jimiž se myslí zejména elektronické zdroje. 

Knihovní dokument je pouze takový, který se nachází na hmotném nosiči (tedy včetně CD, DVD apod.), což 

umožňuje jednoznačné vztažení evidence a revize knihovní fondu pouze na fyzické dokumenty.   

Historický fond - Posouvá se časové vymezení historického fondu z roku 1860 k roku 1900 (1945). Navrhuje 

se, aby MK ČR mělo pravomoc rozhodnout o zařazení knihovního fondu některé knihovny, který má jedinečnou 

historickou hodnotu, do kategorie „historický knihovní fond“.   

Systém knihoven - Navrhuje se upustit od obecné charakteristiky „základní knihovny“ a současně přesněji 

specifikovat povinné funkce specializovaných knihoven. Pro další práci je nezbytné tyto funkce vymezit. 

Navrhuje se zahrnout školní knihovny do knihovního zákona.  

Veřejné knihovnické a informační služby - úprava. 

Osobní údaje a rodná čísla   

Rovný přístup - Knihovny mají povinnost poskytovat a zabezpečit rovný přístup uživatelům ve vztahu ke své 

působnosti, což je potřebné zejména vzhledem k výslovnému zařazení školních a vysokoškolských knihoven do 

systému knihoven. Též se výslovně zavádí možnost knihovně odepřít poskytování služeb čtenářům, kteří porušují 

knihovní řád. Podmínky takového odepření je třeba upřesnit v knihovních řádech. 

Odborný zaměstnanec knihovny 

Meziknihovní služby - Cílem je jednotná úprava poplatků za užití služby hrazené uživateli knihoven  

a knihovnami mezi sebou navzájem.  Možný způsob vyřízení požadavku zasláním elektronické kopie ve spojení 

s tiskem v žádající knihovně. V případě, že nebude prosazeno hrazení poplatků za MVS ze státního rozpočtu, 

rozhodne o způsobu placení za MVS Ústřední knihovnická rada.  

Koncepce rozvoje knihoven - Ustanovuje se povinnost definovat, kontrolovat a rozvíjet plnění společenské 

funkce knihoven prostřednictvím koncepčního materiálu v gesci Ministerstva kultury ČR, předkládaného 

periodicky vládě jako součást plnění programových cílů daného období.  

Vyřazování knihovního dokumentu - Usilujeme o zjednodušení procedury vyřazení knihovního 

dokumentu. Za prvé tak, aby bylo jednoznačně možné odeslat nabídku knihovnám hromadně elektronicky.  Za 

druhé by knihovna byla oprávněna posoudit dle stavu knihovního fondu, zda jej nabídne ke koupi či jako dar. 

Podmínkou pak je, že případnému jinému zájemci nabídne knihovní dokument za stejných podmínek, jako jej 

nabízela knihovnám. Nabídku může opakovat.  

 

V návrhu zákona je v § 11 odst. 2 písm. c) uvedeno, že krajské knihovny by měly zajišťovat informační 

infrastrukturu pro VaVaI. VV vyjádřil pochybnosti nad touto funkcí KK. K. Rösslerová se dotáže na důvod 

zařazení bodu do návrhu zákona. 

Odpovídá: K. Rösslerová 

Úkoly a termíny: 

 

 

1. Připravit základní návrh definice vysokoškolské knihovny – K. Rösslerová do  
20. 11. 2016. 

2. Zaslat dotaz V. Richterovi na ustanovení v  § 11 odst. 2 písm c) - K. Rösslerová do 

20. 11. 2016. 
 
 

9. Zprávy z komisí a iniciativ 

Komise IVIG 

● Seminář IVIG proběhl koncem září. Zpětná vazba pozitivní, negativní ohlas jen na nevyhovující prostory 

a techniku. Zároveň s termínem příštího IVIGu  koliduje ECIL 2017. Proto dohodnuta změna termínu 

na začátek září a probíhá jednání s Knihovnou FF UK na nám. Jana Palacha o změně místa. Téma: 
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spolupráce knihoven s centry akademického psaní na VŠ.  

● Dva workshopy – Pardubice a Brno - první téma vyhodnocování statistických údajů, druhé: 

scientometrie. 

● Květen 2017 - prezentace komise a její činnosti na konferenci ve Frankfurtu (pozvání na základě 

úspěšného vystoupení na ECIL 2016). 

 

Iniciativa otevřeného přístupu 

● Proběhl OA Week, na většině škol přednášky na jednotlivá témata (OJS, predátoři, ORCID atd.), 

prezentace O. Fabiána na konferenci Doktorandi 2.0 na téma OA a predátorů. 

● P. Rygelová napíše zprávu do Ikara, materiály k OAWeeku budou uloženy v repozitáři na VŠB-TUO. 

● Schůzka k OAW v Pardubicích - hra: Jak vyvrátit mýty o OA - shrnutí na webu openaccess.cz. 

● Propagační materiály k OAW budou během BA vystaveny na panelu. 

● M. Pourová ze ZČU má zájem se stát členkou pracovní skupiny Iniciativy OA. 

● Návrh: 1. čtvrtletí 2017 workshop DSpace na ČVUT - ukázka technického řešení implementace 

identifikátoru ORCID, případně další témata podle zájmu IT správců DSpace. 

● Plán na r. 2016 splněn, úspěch s vimkdepublikuji.cz 

● Na VK 2017 by mělo proběhnout zhodnocení členství ve SPARC – Pavla Rygelová a Lenka Němečková. 

 

NIP CZ 

● Problémy s malou členskou základnou. 

Odpovídá: L. Bělohoubková, P. Rygelová, H. Landová 

Úkoly a termíny: 1. Pro Setkání ředitelů AKVŠ 2017 připravit zhodnocení členství ve SPARC –  

L. Němečková, P. Rygelová do 23. 2. 2017. 

2. Propagace NIP CZ na setkání ředitelů – H. Landová – 9. 12. 2016. 

  

10. Akce VV (AKVŠ) do konce r. 2016: stav příprav 

1. Schůzka IVIG – datum zatím nestanoveno. 

2. Seminář InCites 23. 11. 2016 

3. Setkání ředitelů 9. 12. 2016 

Odpovídá: L. Bělohoubková, B. Katolická, J. Jirát, H. Landová 

 

11. Příprava setkání ředitelů/ředitelek (prosinec 2016) 

Snaha o spojení termínů jednání CzechELib a setkání ředitelů - zatím vybrán pátek 9. 12. 2016. Dopoledne 

proběhne setkání ředitelů, naváže krátké jednání VV (online porada v předcházejícím týdnu), během něhož 

půjdou ředitelé na oběd, poté se uskuteční jednání k CzechELib. Místo konání: zasedací místnost rektora VŠCHT 

od 10:00, CzechELib začne nejdříve ve 13:30. 

Program setkání ředitelů: mj. statistický výkaz, návrh na změnu členských příspěvků (přidána kat. XS a XL), 

plán činnosti VV AKVŠ ČR na r. 2017. 

Odpovídá: H. Landová 

Úkoly a termíny: 

 

1. Zaslat návrh programu setkání ředitelů k připomínkování – H. Landová do 15. 11. 
2016. 

2. Připravit návrh na změnu členských příspěvků - M. Machytková do 9. 12. 2016. 
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12. Příprava Plánu činnosti na rok 2017 

S programem pro ředitele je třeba mít připravené už základní body plánu činnosti k prodiskutování – návrhy: 

spolupráce VŠ knihoven a VŠ vydavatelství, celoživotní vzdělávání na VŠ, úkol do plánu činnosti: zpracovat 

podpory/doporučení k tvorbě koncepce knihovny . 

Garanti připraví obsahovou (tematickou) náplň plánu činnosti jednotlivých KA, případně přidají informace  

o konkrétně domluvených seminářích. 

 

Odpovídá: H. Landová, garanti KA 

Úkoly a termíny: 

 

1. Návrhy plánu činnosti AKVŠ – H. Landová do 25. 11. 2016. 
2. Návrhy plánu činnosti jednotlivých KA – P. Rygelová, J. Jirát, B. Jankovská 

do 25. 11. 2016. 

 

13. Termíny: jednání VV, výroční konference, odborné semináře na 1Q/2017 

VV: pátek 9. 12. 2016, na přelomu listopadu a prosince proběhne online porada. 

VK 2017: čtvrtek 23. 2. 2017 – na VŠE (Klub je třeba zamluvit od 10:00 na jednání VV a od 13:00 do 15:00 pro 

výroční konferenci). 

Odpovídá: celý VV 

Úkoly a termíny: 1. Rezervace Klubu VŠE na 23. 2. 2017 pro VK 2017 – L. Bělohoubková, J. Mach 
do 18. 11. 2016. 

 

14. Různé 

 Návrh dopisu poslancům ohledně AutZ byl vystaven pro připomínkování na OneDrive. V písemné podobě 

bude zaslán několika poslancům PS PČR. 

Úkoly a termíny: 

 

1. Poslat dopis poslancům – H. Landová do 10. 11. 2016. 

 

 

 

Příští jednání VV: 9. 12. 2016 

 

Zapsal(a): B. Jankovská 

Schválil(a): H. Landová 

 


