Zápis z jednání výkonného výboru dne 5. 12. 2013
Přítomni: O. Fabián, M. Fasura, B. Jankovská, J. Jirát, M. Machytková, Hana Landová,
S. Řehořová, V. Svobodová, D. Tkačíková, L. Bělohoubková
Hosté: B. Ramajzlová
1. Hospodaření
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí a schválil provedené výdaje.
2. Kontrola zápisu ze dne 29. 10. 2013
Ad Statistiky.
Splněno.
Ad doména Openaccess.cz.
Splněno, zatím bez odezvy z AMU.
Ad vizitky.
Splněno. Je třeba upřesnit počty a nahlásit do sdílené tabulky, poté bude předáno k tisku.
Odpovídá: B. Jankovská, V. Svobodová
3. RVŠ – materiál NTK
Předsedkyně rekapitulovala situaci okolo studie NTK „Návrh implementace jednotného
systému pro nákup EIZ: Zabezpečení efektivní dostupnosti elektronických informačních
zdrojů“, konkrétně k návrhu licenčního centra. Zdůvodnila svoje kroky směrem k RVŠ,
znovu vysvětlila, proč je třeba, aby se problémem zabývali zástupci vysokých škol, ne pouze
knihovníci. Stručný materiál, který připravila ve spolupráci s bývalou předsedkyní, byl
vytvořen pro předsedu RVŠ Fischera, který se rozhodl (se souhlasem M. Machytkové) jej
předat pracovním komisím RVŠ pro další jednání dne 30. 1. 2014. Stránková informace
vzbudila nevoli u některých knihovníků, kteří ji dostali od svých zástupců v RVŠ,
předsedkyně se domnívá, že zbytečně, protože předmětem jednání není stránková informace,
ale studie NTK. Celý postup a znění informace byl diskutován všemi členy VV se závěrem,
že byla chyba, že stránková informace neprošla konferencí Asociace, aby se k ní členové VV
mohli vyjádřit. Krok vůči RVŠ zpochybněn nebyl. Předsedkyně souhlasila, že učinila chybu,
že neseznámila členy VV předem se zněním informace, znovu vysvětlila, že všechny
formulace převzala ze stanovisek členů VV k uvedené studii. Dále uvedla, že nese plnou
odpovědnost za popsaný postup.
4. Rekapitulace BA 2013
Předsedkyně seznámila členy příjmy a výdaji na konferenci BA 2013. Konstatovala, že na
příjmové straně zůstal přebytek ve výši ……, který bude použit pro činnost AKVŠ v roce
2014.
Jako každoročně připravil M. Fasura anketu k BA. Vzhledem k tomu, že její hrubé výsledky
mělo k dispozici jen užší předsednictvo, požádala předsedkyně o zhodnocení O. Fabiána,
který seznámil přítomné s výsledky: odpovědělo cca 45 respondentů z cca 150 účastníků,
celkové vyznění je příznivé, respondenti se shodli na neúspěšném závěru. Bylo dohodnuto, že
výsledky ankety budou sumarizovány a vystaveny s poděkováním těm, kteří se ankety
zúčastnili.
Odpovídá: M. Fasura, předsedkyně
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Termín: ……
Členové VV diskutovali výsledky ankety a příp. návrhy na vylepšení průběhu konference do
budoucna. Např. připravit otázky před zahájením BA a probrat je na jednání VV těsně před
konferencí, nahrávat přednášky zahraničních hostů, prezentace vystupujících musí být
nahrané předem, počítat s technikem, který bude po celou dobu přítomen, příp. poskytnout
den předem prostor pro PRE-program. Na lednovém jednání VV probrat strategii BA (cíle,
zahraniční hosté, změny).
Odpovídá: Místopředsedkyně
Termín: lednové jednání VV
5. Komise IVIG
Předsedkyně komise L. Bělohoubková informovala o workshopu Kreativní techniky
informačního vzdělávání, který proběhl 21. 11. 2013 na Univerzitě Pardubice. Akci
zhodnotila jako úspěšnou a prospěšnou. Na pracovní schůzce komise, která bude 16. 12. 2013
se bude projednávat plán činnosti na rok 2014 a jeho financování. Zmínila se o přípravě
projektu, který by navázal na úspěšný „Projekt pilotního průzkumu stavu informační
gramotnosti vysokoškolských studentů“ z roku 2004–2005, a byl by řešen celorepublikově.
V ideálním případě by se ho účastnily všechny veřejné vysoké školy i zájemci z řad
soukromých vysokých škol.
V diskusi se VV shodl, že vyhodnocení průzkumu by mohlo být financováno z prostředků
AKVŠ. Není třeba v tomto případě hledat program, s jehož podporou by byl financován,
protože je malá pravděpodobnost úspěšnosti, dále je to dlouhodobá aktivita komise/AKVŠ a
prostřednictvím projektu by se musela přenést na nějaké akademické pracoviště. Komise
nechť připraví návrh a financování.
Odpovídá: předsedkyně komise IVIG
Termín: leden 2014
6. Zprávy z ÚKR, Koncepce knihoven – Priority 7
V. Svobodová připravila písemně zprávu z 30. zasedání ÚKR (Liblice, 13.–14. 11. 2013),
kterou předala členům, ve které shrnula průběhu jednání. Stručně dále okomentovala
program, zejména pak jednání o Centrálním portálu knihoven.
VV vzal zprávu a informace na vědomí.
7. Příprava materiálů pro výroční konferenci a stanovení termínu konference
Bylo dohodnuto, že výroční konference se bude konat 26. 2. 2014. Předsedkyně krátce
komentovala všechny materiály, které je třeba na výroční konferenci připravit.
Zpráva o činnosti bude sestavena z příspěvků garantů KA, místopředsedkyně (mezinárodní
aktivity) a předsedkyně komise IVIG.
Odpovídá: předsedkyně, garanti KA, předsedkyně komise IVIG
Termín: 15. 1. 2014
Zpráva o hospodaření bude připravena na základě účetní uzávěrky.
Odpovídá: předsedkyně
Termín: 31. 1. 2014
Návrh plánu činnosti připraví podkladově místopředsedkyně, garanti KA, předsedkyně
komise IVIG
Odpovídá: předsedkyně
Termín: 15. 1. 2014
Návrh rozpočtu na základě podkladů místopředsedkyně, garantů KA, předsedkyně komise
IVIG
Odpovídá: předsedkyně, jednatel
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Termín: 15. 1. 2014
8. AKVŠ – materiál NTK
Členové se ještě jednou zabývali v diskusi závěrem BA, postojem VV ke studii NTK,
ohlasem v konferenci VYSKA. Shodli se na tom, že je třeba diskutovat, vysvětlit lépe své
postoje k tomuto materiálu a souvislostem, který vyvolal. VV přijal návrh, aby se uspořádalo
setkání v Brně tak, jak jej navrhla v konferenci VYSKA Mgr. Šléglová (MU), a to dne
21. 1. 2013.
Odpovídá: předsedkyně
Termín: hned
9. Různé:
 Členství v asociaci EBLIDA
VV se po krátké diskusi shodl, že AKVŠ rezignuje na členství, protože je nepovažuje za
prioritní.
 BA 2014
K organizaci konference v roce 2014 se přihlásila UJEP v Ústí nad Labem. VV se shodl na
termínu 14.–15. 10. 2014. O průběhu organizace BA se bude jednat na dalších jednáních VV.
Odpovídá: předsedkyně
Termín: průběžně
 Termíny VV v roce 2014
Čtvrtek: 16. 1., 27. 2., 17. 4., 12. 6., 11. 9., 14. 10., 4. 12.
Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 16. 1. 2014 v 10,00 v ÚK ČVUT v Praze.
Zapsala: B. Ramajzlová
Schválila: M. Machytková
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