
Zpráva o činnosti za rok 2004 
odborné komise při Asociaci knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) -  

Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských 
kvalifikačních prací  

  
Založení komise 
Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (dále 
Komise eVŠKP) vznikla z iniciativy Klubu vysokoškolských knihovníků při SKIP resp. 
zejména několika knihoven českých vysokých škol, budujících nebo provozujících lokální 
systémy pro zpřístupňování eVŠKP v návaznosti na předchozí kooperativní snahy STK Praha 
v této oblasti (evidence disertací obhájených na českých VŠ).  Z usnesení Celostátní porady 
VŠ knihoven v roce 2003, jejímž garantem byla AKVŠ, vzešel požadavek na založení 
odborné komise jakožto platformy, která by usilovala o koordinaci a kooperaci českých VŠ 
knihoven a informačních institucí.  
V průběhu února a března 2004 vypracoval a předložil přípravný čtyřčlenný výbor Komise 
eVŠKP koncepční záměr budování systému pro zpřístupňování eVŠKP  K otázkám budování 
systémů pro zpřístupňování elektronických vysokoškolských prací v ČR a Důvodovou zprávu, 
které byly po rozpravě a zapracování připomínek přijaty výkonným výborem Asociace jako 
její oficiální stanovisko a staly se základními pozičními dokumenty Komise. Založení Komise 
eVŠKP bylo schváleno na výroční konferenci Asociace dne 17. 4. 2005. 
Záměry Komise byly mj. prezentovány předsednictvu RVŠ, které je shledalo jako velmi 
žádoucí a doporučilo vysokým školám věnovat této problematice pozornost. 
 
Organizační struktura a členská základna 

• předseda: PhDr. Iva Horová  
• místopředseda a odborný garant: PhDr. Eva Bratková  
• zastupující předseda: Jarmila Krkošková 

Ke konci roku 2004 bylo registrováno 19 členů Komise – knihovníků, informačních 
pracovníků a techniků převážně z VŠ ČR, dále z STK Praha a zástupce vyučujících VŠ škol.  
 
Hlavní cíle komise 

• monitorovat rozvoj IS e-VŠKP v zahraničí + napomáhat zavádění těchto zkušeností do 
praxe v ČR  

• usilovat o podporu a podílet se na přípravě národních standardů e-VŠKP (datové a 
metadatové formáty, trvalé identifikátory, komunikační protokoly aj.)  

• iniciovat a podporovat vznik dalších lokálních otevřených e-archivů VŠKP a jejich 
integraci na národní i mezinárodní úrovni  

• přispívat k informování a vzdělávání profesionálů pro e-VŠKP  
• iniciovat a rozvíjet spolupráci profesionálů VŠK s dalšími subjekty (pracovníci 

výpočetních center, reprezentace vysokých škol)  
• podporovat vyšší formy počítačové a informační gramotnosti autorů VŠKP (modelové 

příručky, školení, vzory pro zpracování e-VŠKP)  
• podílet se na řešení otázek autorskoprávní ochrany zpřístupňování plných textů e-

VŠKP v ČR souladu s řešeními v evropském a světovém kontextu  

  
 



Činnost Komise eVŠKP v roce 2004 

• 1. výzvy ke spolupráci VŠ, knihovnám a informačním institucím – duben 2004  
• registrace členů a zahájení činnosti, vznik elektronické konference -  květen až červen 

2004  
• budování WWW stránek Komise (http://www2.fss.muni.cz/evskp/index.php ) – 

dokončeno v říjnu  
• 2 pracovní schůzky:  
• analýza vybraných zahraničních standardů metadat  
• posouzení 1. a 2. interního návrhu metadat pro popis e-VŠKP  
• schválení dlouhodobých reálných cílů komise  
• stanovení harmonogramu postupu pro r. 2004 včetně vytvoření pracovních skupin pro 

řešení krátkodobých úkolů (průběžná analýza světových IS, průběžná analýza za 
lokálních IS, strategie pro workflow e-VŠKP na českých VŠ, struktura metadat)  

• posouzení dosažené úrovně projektování /provozování lokálních systémů eVŠKP 
včetně obsahu vnitřních předpisů VŠ škol  

• příprava prezentací na CPVŠK v listopadu 2004  

  
Odborné akce Komise eVŠKP 

• Odborný seminář, ve spolupráci s STK Praha v rámci cyklu Moderní informační a 
komunikační technologie – duben 2004: Elektronické služby knihoven teoreticky i 
prakticky: Elektronické disertace (e-disertace)   

• Účast na semináři CASLIN 2000. Správa pamäte: Sivé zóny. Čingov – Slovenský raj, 
Slovensko, 5.-9. september 2004. E. Bratková: Systémy pre sprístupňovanie 
elektronických vysokoškolských kvalifikačných prác v Českej republike: od prvých 
lokálnych systémov k platforme ich ďalšieho spoločného rozvoja  

  
Prezentace cílů a práce Komise 

• výroční konference AKVŠ – duben 2004  
• předsednictvo RVŠ ČR – květen 2004  
• sněm RVŠ ČR – červen 2004  
• Celostátní porada VŠ knihoven – listopad 2004  

  
  
  
Zprávu podává: Mgr. Jarmila Krkošková 
                          dočasně pověřená zastupováním předsedkyně Komise eVŠKP  
  
  
  
Ostrava 2005-03-01 
 


