Zpráva o činnosti za rok 2006
Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských
kvalifikačních prací
Ve třetím roce své existence se opět rozšířila členská základna Komise a to o zástupce
z MZLU, z VŠB TUO a z VŠCHT. Celkem se tedy práce účastní 26 členů (včetně jednoho ze
Státní technické knihovny a tří z UK) ze 16ti vysokých škol. Komise se sešla na pěti
pracovních schůzkách, (z toho 1x v Ostravě, 1x v Brně). Schůzek se obvykle účastní také
vždy několik hostů.
V prvním kvartále se Komise usilovně věnovala přípravě metodických návodů a
vzorů, které byly jako Soubor doporučení (dále SD) prezentovány na Výroční konferenci
AKVŠ a doporučeny výkonným výborem pozornosti vysokých škol. SD by měl sloužit jako
pomůcka všem školám, které zahajují proces přípravy budování lokálních systémů pro
zpřístupňování VŠKP nebo jej již provozují a inovují. Měl by vést ke standardizaci zejména
některých činností v tomto procesu (popisná metadata, formální úprava, předpisy, apod.).
Cílem je dosažení určité nezbytné kompatibility lokálních systémů za účelem agregování dat
do uvažovaného národního registru VŠKP.
V souvislosti s hledáním možností získat dotace na přípravu a zahájení provozu
národního registru VŠKP se Komise účastnila přípravy projektu, který nakonec podalo 10
vysokých škol, které jsou zastoupeny v Komisi. Centralizovaný projekt s názvem „Příprava
národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací“ se ucházel o dotaci z Rozvojových
programů pro veřejné vysoké školy na rok 2007. Koordinátorem je VŠE, dalšími účastníky
jsou AMU, ČZU, MZLU, OU, UK, UPOL, UTB, TUL a ZČU.
Během roku členové Komise několikrát prezentovali výsledky společné činnosti.
Na konferenci českého sdružení EUNIS „Digitální knihovny : provoz a budování“ ve
Špindlerově Mlýně připravili a prezentovali 5 příspěvků. Předsedkyně připravila prezentaci
pro zájemce v rámci konference INFORUM, prezentovala celkový stav problematiky na
mezinárodní konferenci UNINFOS v Nitře a na konferenci Knihovny Současnosti v Seči,
natočila krátký informativní rozhovor pro digitální rádio Leonardo, publikovala dva články
v časopise Ikaros. Komise opět připravila programový blok pěti prezentací na CPVŠK.
V listopadu uspořádala pod záštitou AKVŠ (organizační zajištění poskytla Ústřední knihovna
VUT v Brně) odborný seminář na téma „Systémy pro zpřístupňování eVŠKP : zkušenosti,
možnosti, nabídky, potřeby … „. Program byl přehlídkou nejen dosažených úspěchů
jednotlivých škol (MZLU, MU aj.), ale také platformou pro výměnu zkušeností a pro
upozorňování na problémy a možnosti řešení včetně nabídek technologií a produktů tří
obchodních subjektů.
V prosinci Komise připravila a provedla dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit
stav aktuální situace v oblasti příprav zpřístupňování na vysokých školách v ČR a to zejména
v souvislosti s reakcemi na novelu vysokoškolského zákona. Výsledky průzkumu se staly
podkladem zprávy pro RVŠ.
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