
Příloha: Cíle a úkoly Komise pro e-VŠKP 
Oblast Dlouhodobé cíle Etapy a úkoly 
Analýza významných 
zahraniční systémů e-
VŠKP 

Získání zkušeností 
s vytvářením IS e-DIS a 
formování národních a 
nadnárodních systémů 

-grant FRVŠ – UK Praha 2003 
- shrnutí – viz publikované 
materiály (E.Bratková, ???) 

Analýza českých 
lokálních systémů e-
VŠKP 

- dlouhodobé sledování a 
analýza stávajících IS 
- zobecnění zkušeností 
z provozování lokálních IS 

- vyhodnocení dotazníkové akce – 
podzim 2003 na CPVŠK 
- průběžné sledování vývoje nových 
systémů v podmín. konkrétních VŠ 

Projektování digitální 
knihovny e-VŠKP na 
národní úrovni 

1.. Koncepce na úrovni ČR 
-registrace e-DIS (e-VŠKP) 
-zpracování a dlouhodobého 
archivování 
-el. zpřístupňování 
2. Společný projekt digit. 
archivu a nár. centra e-DIS 
(VŠ + nár. centra e-DIS = 
?STK) 
 
 

a) Stanovení cílového stavu v ČR 
vč. zapojení lokálních archivů 
b) vytvoření koncepce 
registrace, zpracovávání, a 
uchovávání e-DIS (e-VSKP) na 
jednotlivých VŠ 
c) výběr centrální knihovny 
(úložiště dat a centra 
zpřístupňování) 
d) stanovení kompetencí: centrum v. 
lokální úroveň 
e) projekty na lokální úrovni VŠ pro 
různé typy e-VŠKP 

Budování a provoz 
národního digitálního 
systému e-VŠKP 

1. celostátní pravidla 
(standardy) pro strukturu 
datového formátu a metadat 
2. celostátní pravidla pro 
tvorbu a publikování e-VŠKP 
3. metodické doporučení pro 
použití SW prostředků 
4. pravidla pro zpřístupňování 
prací v rámci ČR 
5. legislativní podpora  
procesu tvorby a 
zpřístupňování e-VŠKP 
6. kooperace celostátní 
orgánů a institucí (organizace 
knihoven ČR, EUNIS, orgány 
státní správy) 

a) výběr typů e-VŠKP pro lokální a 
národní úroveň e-VŠKP 
b) stanovení workflow – od 
zadávání, přes tvorbu, obhájení, 
publikování a zpřístupňování e-
VŠKP 
c) stanovení struktury povinných 
metadat pro popis e-VŠKP 
d) stanovení struktury plného textu 
e-VŠKP 
e) výběr archivačních a 
prezentačních formátů 
f) výběr SW prostředků vč. 
možností efektivního sdílení 
g) příprava a schválení příslušných 
směrnic a předpisů vč. vzorů 
licenčních smluv VŠ ČR pro 
zajištění jednotného procesu e-
VŠKP + vytvoření integrovaného 
systému zpřístupňování včetně 
stanovení dělby odpovědností na VŠ 
(VŠK–CIT- stud.odd -management) 
h) příprava, schválení a prosazení 
celostátních směrnic (vč. zákona o 
VŠ, tzv. aut.zákona) 
i) příprava a podpora autorů e-
VŠKP pro proces tvorby FT, zprac. 
metadat a v obl.autorsko-právní 
ochrany 
(školení,příručky,šablony,programy)

Mezinárodní kooperace 
v oblasti zpřístupňování 
e-DIS (e-VŠKP) 

1. Nekomerční zpřístupňování 
- navázat na evropský IS 
SIGLE (vč. FT) 
2. Zapojení do komerčních 
systémů (vč. FT) 

 

 


