
Zpráva o činnosti  za rok 2007 
 

Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských 
kvalifika čních prací  

 
    

Ke 31. 12. 2007 čítala Komise 28 členů. Ke spolupráci se nově přihlásily další dvě 
vysoké školy (ČVUT a JAMU), celkem je tedy zastoupeno již 18 VVŠ včetně Univerzity 
Karlovy a dále Státní technická knihovna.  Komise se sešla na čtyřech pracovních jednáních 
(2x v Praze, 1x v Plzni, 1x v Brně). Schůzek se zúčastnili také zvaní hosté. 

Začátkem roku proběhla diskuse o vztahu Komise vůči projektu NR, který podal tým 
deseti řešitelů v rámci centralizovaných rozvojových projektů MŠMT. Bylo konstatováno, že 
Komise nemůže být prezentována jako nositel projektu, ale bude usilovat o roli konzultanta. 
V prvních měsících se Komise zabývala především vyhodnocením a interpretací dotazníkové 
akce, provedené v prosinci 2006. Závěry zveřejnila na svém webu a prezentovala na 
některých odborných akcích (seminář sekce pro IT při SDRUK, INFOS, Inforum).  Komise 
také sledovala situaci kolem dalšího kola příprav centralizovaných projektů, zejména záměr 
Masarykovy univerzity v Brně připravit projekt na odhalování plagiátů a to ve spolupráci s co 
nejvyšším počtem vysokých škol.  

Komise se v průběhu roku zabývala zejména otázkami souviseními s metadaty (zvaná 
přednáška Mgr. Jana Hutaře z Národní knihovny na téma digitální repozitáře a METS), 
otázkami archivace VŠKP, převody do pdf, identifikátory, zahájila diskuze o technických 
standardech. K archivaci a převodům do pdf připravila a zveřejnila doporučení. Během roku 
se průběžně pracovalo na zásadnější restrukturalizaci a inovaci webové domény Komise, nová 
verze byla uvedena do provozu v posledním kvartále. Tři členové Komise se zúčastnili 
desátého mezinárodního sympozia Electronic Theses and Dissertations v Uppsale, jednoho 
z nich finančně dotovala AKVŠ. 

V říjnu se konal pod záštitou AKVŠ (organizační zajištění poskytla Ústřední knihovna 
VUT v Brně) 2. ročník odborného semináře na téma „Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 
2007“, jehož se zúčastnilo 40 osob. Program byl věnován projektům, technickým otázkám, 
zazněly informace o některých konkrétních řešeních lokálních repozitářů. Důležité bylo, že se 
opět seminář stal zejména platformou pro výměnu zkušeností a pro bohatou diskusi.  
Prezentace jsou trvale dostupné na webu Komise. Na základě kladné odezvy se počítá 
s opakováním této akce v příštím roce. Předsedkyně publikovala článek o semináři v časopise 
Ikaros. Zpráva o činnosti Komise zazněla na BA-CPVŠK v Ostravě.  

V závěru roku Komise znovu provedla dotazníkový průzkum s cílem zjistit, k jakým 
změnám došlo  v ČR ve  zpřístupňování VŠKP. Dotazník byl doplněn a aktualizován. 
Výsledky průzkumu budou během ledna 2008 zpracovány a zveřejněny na webu Komise. 

Ve své další činnosti Komise počítá mj. se spoluprácí s týmem řešitelů projektu 
„Odhalování plagiátů a NR VŠKP“, který v závěru roku v rámci centralizovaných 
rozvojových projektů MŠMT získala Masarykova univerzita v Brně a který navazuje na 
dosavadní činnost Komise.  
 
 
Iva Horová 
 
V Praze,  4. 1. 2008 
 
 


