
 1

Asociace knihoven vysokých škol České republiky 

Zápis ze 4. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR 

27. dubna 2006 
 

Přítomni: pověření zástupci z členských vysokých škol dle prezenční listiny 
 
1. Zahájení 
2. Volba pracovních komisí 

Navržení členové mandátové komise: Mgr. Cihlová (JČU), Mgr. Ježková (UHK) 
Navržení členové volební komise: RNDr. Lošťáková (UP), PhDr. Faitová (ZČU) 
Navržení členové návrhové komise: PhDr. Brožek (UJEP), Ing. Potáček (MZLU) 
Navržení členové byli zvolení jednomyslně. 

3. Schválení programu 
      K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky 
4. Zpráva mandátové komise  
      Mgr. Cihlová sdělila, že je přítomen dvacet jeden zástupce a konference je 

usnášeníschopná. 
5. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2005 
      Oba materiály obdrželi členové AKVŠ předem. 
      Předsedkyně VV PhDr. Ramajzlová (ČVUT) ve zprávě vyzdvihla aktivity AKVŠ týkající 

se oblasti vysokoškolských kvalifikačních prací. Věnovala se také činnosti v oblasti 
elektronických informačních zdrojů a informačním vzdělávání. Zmínila rozvíjející se 
mezinárodní spolupráci, která se soustřeďovala na navázání aktivit s evropskou asociací 
vědeckých knihoven LIBER a partnerskou organizací vysokoškolských knihoven na 
Slovensku. Informovala o skutečnosti, že nová Rada vysokých škol nevytvořila jako svůj 
orgán Komisi pro vysokoškolské knihovny a poděkovala za činnost předsedkyni Odborné 
komise pro spolupráci s RVŠ PhDr. Faitové. AKVŠ bude na jednání RVŠ zastupovat 
pověřený člen výkonného výboru. Zdůraznila také fakt, že mimo AKVŠ stále zůstává 
Univerzita Karlova. Na pozvánku zaslanou novému rektorovi nepřišla žádná reakce. 

      Místopředsedkyně VV Mgr. Prochásková (UPa) přednesla zprávu o hospodaření. Celkem 
bylo v roce  2005 vyčerpáno Kč 278 823,-  a zůstatek finančních prostředků AKVŠ 
k 31. 12. 2005 činil Kč 288 497,43.       

6. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2005 
Oba návrhy byly rozeslány členům AKVŠ předem. Předsedkyně podrobněji komentovala 
plánované zahraniční cesty. 
Místopředsedkyně přednesla komentovaný návrh rozpočtu, který je koncipován jako 
vyrovnaný v celkové výši Kč 518 497,-.  
Žádné další náměty a připomínky nebyly podány. 
Konference přijala předložené zprávy za rok 2005 i návrhy pro rok 2006 plným počtem 
hlasů. 

7. Volba členů výkonného výboru 
      Navržené kandidáty představila RNDr. Lošťáková. Nebyl vznesen žádný návrh na 

doplnění kandidátky. Jednání konference bylo přerušeno a proběhla volba. Následně 
předsedkyně volební komise RNDr. Lošťáková podala zprávu o výsledku voleb. Pro 
období 2006–2008 byl zvolen výkonný výbor ve složení: PhDr. Ivo Brožek (UJEP), Mgr. 
Zdeňka Dohnálková (MU),  Ing. Martin Fasura (VUT), PhDr. Hana Landová (ČZU),  
PhDr. Marta Machytková (ČVUT), Mgr. Iva Prochásková (UPa), PhDr. Barbora 
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Ramajzlová (ČVUT), Ing. Jaroslav Šilhánek (VŠCHT), Mgr. Daniela Tkačíková (VŠB-
TUO). 

      PhDr. Ramajzlová poděkovala za práci členům výkonného výboru, kteří svou činnost 
ukončili. 

8. Stanovisko k řešení konsorciálnímu přístupu k databázi Scopus 
      Ing. Šilhánek (VŠCHT) přednesl stanovisko AKVŠ. Zdůraznil fakt, že se jedná 

o profesionální víceoborový databázový zdroj, který ale v žádném případě nepředstavuje 
zásadně nové možnosti práce s vědeckými informacemi ani významně nerozšiřuje 
stávající nabídku již dostupných bází dat. Pokračování nebo nepokračování v přístupu 
tedy ani významně nepodpoří ani zásadním způsobem neohrozí přístup k vědeckým 
informacím na českých vysokých školách. Rozhodnutí o pokračování na základě současné 
smlouvy samozřejmě náleží do kompetence každé vysoké školy. Současně nelze v této 
době určit, jaká situace nastane ve financování elektronických informačních zdrojů po 
skončení programu 1N. Nicméně pokračování ve smlouvě až do roku 2009 může 
zúčastněným školám přinést případné komplikace při dalším vyjednávání. 

9. Příspěvek AKVŠ k implementaci novely Zákona o vysokých školách do praxe 
vysokých škol 

      Předsedkyně komise pro e-VŠKP PhDr. Horová (AMU) seznámila členy AKVŠ 
s výsledky práce komise, které jsou dostupné na adrese http://www.evskp.cz/.  Komise e-
VŠKP je připravena poskytnout metodickou podporu, návody a vzory předpisů, doporučit 
standardní postupy a opatření, která: 
a) pomohou vysokým školám řešit povinnost vyplývajících z § 47 novely VŠ zákona, a 

to v souladu s ostatní platnou legislativou, 
b) podpoří využití jednotných postupů a metod zpracovávání vysokoškolských 

kvalifikačních prací (od jejich vzniku až po popis pro účely zpřístupňování), 
c) přispějí k vytvoření podmínek pro vybudování národního registru a digitálního archivu 

vysokoškolských kvalifikačních prací a umožní spolupráci s podobnými zahraničními 
projekty. 

10. Diskuse, různé 
      V diskusi k tématu zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací vystoupila 

prorektorka pro vědu a výzkum VŠCHT Praha prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., která 
upozornila na možné problémy při zveřejňování elektronických plných textů. 
PhDr. Brožek se dotkl otázek dlouhodobého (trvalého) uchovávání prací a uzavíraní 
licenčních smluv s autory, kde je možno přesně specifikovat dobu, po kterou nebude plný 
text přístupný. PhDr. Ramajzlová zdůraznila, že znění zákona připouští různé výklady, 
nicméně dává možnost každé vysoké školy upravit způsob zveřejňování vlastním vnitřním 
předpisem. 

      PhDr. Brožek na závěr vyslovil přesvědčení, že AKVŠ jednoznačně prokázala za čtyři 
roky existence svou životaschopnost a akceschopnost a významně přispívá k rozvoji 
vysokoškolských knihoven. Za neúnavnou a obětavou práci poděkoval předsedkyni 
PhDr. Ramajzlové.  

11. Usnesení 
Ing. Potáček seznámil přítomné s návrhem usnesení výroční konference (příl. 1) 
Konference přijala usnesení jednomyslně. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Iva Prochásková  
Schválila: PhDr. Barbora Ramajzlová  
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Příloha 1 
 

4. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z.s.p.o., 
konaná  27. 4. 2006 

 
 
s c h v a l u j e 
 

 zprávu o činnosti za období 4/2005–3/2006 
 zprávu o hospodaření za rok 2005 
 plán činnosti na rok 2006 
 rozpočet na rok 2006 

 
 
p o t v r z u j e 
 

 výši ročního členského příspěvku 10 000 Kč 
 
z v o l i l a 
 

 členy výkonného výboru na období 2006 – 2008 
 
v z a l a  n a  v ě d o m í 
 

 stanovisko k řešení konsorciálního přístupu k databázi Scopus 
 zprávu o výsledcích činnosti AKVŠ v oblasti vysokoškolských kvalifikačních prací 

 
u k l á d á  
 
výkonnému výboru: 
 

 zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti 
 

 


