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Z á p i s 
z 18. pracovního setkání Komise eVŠKP konané  

na Akademii muzických umění v Praze dne 16. 4. 2009 

Místo schůzky: AMU, zasedací místnost, Praha 
 
Přítomní (bez titulů): Matyáš Franciszek Bajger, Irena Baranayová, Eva Bratková, Tomáš Gec, Iva 
Horová, Radim Chvála, Helena Kovaříková, Romana Kasperkevičová, Martin Krčál, Adam 
Kretschmer, Jan Mach, Michaela Morysková, Pavla Rygelová, Radka Římanová, Eva Svobodová, 
Barbara Šímová, Radka Tichá, Věra Tumajerová, Lucie Vyčítalová 
Nepřítomní (bez titulů): Lukáš Budínský, Jiřina Čechová, Petr Derian, Martina Nedomová,  Sylva 
Sklenářová, Marie Sýkorová, Miloš Trávníček, Alena Volková Balvínová, Jan Zikuška 
Omluveni (bez titulů): Tomáš Fendrich, Věra Jurmanová Volemanová, Petra Pejšová, Petra 
Myšková  
 

1) Aktuální stav projektu NUŠL  – Radka Římanová na úvod seznámila členy Komise 
s aktuálním stavem projektu a podstatnými souvislostmi s činností Komise. Projekt prošel 
první oponenturou. 

2) Kontrola úkol ů z minulého zasedání Komise – Sborník ze Semináře získal vlastní ISSN 
(www.evskp.cz/seminar); nový koordinátor pro citace a odhalování plagiátů je Romana 
Kasperkevičová, zajišťující spolupráci s komisí IVIG 

3) Seminář eVŠKP – Komise byla seznámena s tématickými okruhy a programem semináře, 
následovala diskuse k obsahu semináře. Seminář Systémy ke zpřístupňování eVŠKP je i 
nadále zaměřen na prostředí českých vysokých škol a eVŠKP a kromě úvodního příspěvku 
zahraničního hosta budou přednášky i prezentace v češtině. 
Komise souhlasí s předloženým návrhem programu semináře a sjednaných příspěvků.  

4) Transformace činnosti Komise – Komise diskutovala na téma rozšíření a transformace své 
činnosti. V současné době je ukončen projekt Národního registru VŠKP a ukazuje se potřeba 
rozšíření činnosti Komise na další typy dokumentů vznikajících na VŠ, což souvisí i se 
zahraničním trendem (viz např. zaměření příspěvků na konferenci ETD v uplynulých 
letech). Komise se usnesla na následujících bodech  
a) zájem o rozšíření činnosti Komise - pro 11, proti 1, zdržel se 1 
b) rozšíření zájmu o nosné typy šedé literatury vznikající na VŠ se zaměřením na jejich 

organizování v repozitářích - 11 pro, proti 0, zdrželi se 4  
c) vzhledem k bodu b) Komise má zájem spolupodílet se na přípravě semináře ke 

zpřístupňování ŠL a jeho programu - pro 9, proti 3, zdrželi se 3 
5) Konference ETD 2009 – Zástupcům Komise (Jan Mach, Iva Horová) byl přijat na 

konferenci ETD 2009 v Pittsburgu 10. – 13. 6. poster. Asociace umožní jednomu členovi 
Komise účast. 

6) Netextové typy prací – Radim Chvála seznámil se stavem řešení zpřístupňování na AMU, 
využití prvku dc:relation pro odkaz na jednotlivé části netextové VŠKP. 

7) Problematika důvěryhodných úložišť – Adam Kretschmer uvedl podstatné náležitosti z 
dokumentů „Usnesení vlády České republiky ze dne 3. 11. 2008 č. 1338 – o stanovení 
výstupních datových formátů statických dokumentů textové, obrazové a kombinované 
povahy v digitální podobě“ 
(http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/22AE7ADE48C55BF8C125755300295
1A5/$FILE/1338%20uv081103.1338.pdf) a „Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a 
zpřístupňování dokumentů v digitální podobě verze1“ (http://www.nacr.cz/Z-
Files/nda_proj1.pdf) 
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8) Dotazník ke stavu zpřístupňování eVŠKP v ČR  
9) Výroční zprávy k projektu NR VŠKP – pro školy, které se účastnily theses.cz, je potřebné, 

aby si zkontrolovali, zda mají zprávy zveřejněné na internetu (povinnost dle MŠMT). 
10) Webové stránky Komise – plánovaný přesun serveru z administrativních důvodů, překlady 
části webu do AJ; vše co má být zveřejněno je nutné posílat M. Krčálovi a v kopii M. F. 
Bajgerovi 

 
Termín příští schůzky: 3. září 2009, místo a hodina budou upřesněny 
 
 
Zapsáno v Praze 16. dubna 2009 
Irena Baranayová 
 
Kontroloval: 
Jan Mach 


