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Motivace
Historie PS EIZ AKVŠ

- Pracovní skupina, resp. Odborná komise pro elektronické informační zdroje 
AKVŠ ČR (Komise EIZ), fungovala v letech 2002-2008

- pořizování EIZ na vysokých školách
- měření využívání EIZ 
- řešení autorizovaného a autentizovaného přístupu k EIZ, eduID.cz (Cesnet)

- V roce 2008 - stabilizovaný výběr klíčových EIZ
- CzechELib - 2017 (2020) - stabilizace procesů

Aktuální situace - transformace na gold OA - je potřeba spojit OA a EIZ



Návrh činnosti I.
Cílem činnosti PS:

Vznik a udržování společné 
komunikační platformy pro 
výměnu zkušeností a informací z 
oblasti EIZ - financování a 
licencování, statistik, související 
open access agendy (transformace 
na gold OA).

Metodika výběru

Služby spojené s EIZ



Návrh činnosti II.
1. Sledování vývoje problematiky správy fondů a služeb EIZ 

na VŠ u nás a v zahraničí:
- sledováním e-konferencí (sdílení v rámci PS - 

zpravodaj/ci)
- podpora účasti předsedy a ostatních členů na 

relevantních akcích domácích i zahraničních např. 
ICOLC (člen odborné rady NCIP VaVaI PA1) , UKSG , 
COASP aj.

2. Sdílení znalostí z oblasti akvizice EIZ, metodiky výběru 
EIZ, licenčních podmínek a možností využívání EIZ, 
sledování statistik a dalšího využívání EIZ.

3. Sdílení relevantních znalostí z dalších souvisejících 
oblastí zejména open access, mechanismů překlápění 
obchodních modelů z předplatného na gold open access 
apod., a to např.:

- udržováním elektronické konference (sdíleného 
prostředí),

- pořádáním akcí – webinářů, seminářů, 
workshopů, konferencí, schůzek k výše 
uvedeným tématům.

4. Spolupráce s CzechELib (v rámci NCIP VaVaI, PA1 a 
odborné rady)

- Členství v odborné radě NCIP VaVaI PA1
- Spolupráce na sběru dat APCs 
- Sběr dalších dat pro sledování trendu 

publikování českými autory v režimu open 
access a pro budoucí vyjednávání o 
podmínkách open access v licenčních 
smlouvách (plnotextových EIZ).

- Vytvoření znalostní báze (studie, 
aktualizovaný seznam dat relevantních pro 
ČR)

- přehled obchodních modelů a 
licenčních podmínek pro možné využití 
při vyjednávání pro členy konsorcií v 
NTK/CzechELib.

5. Přidané služby EIZ (discovery, statistiky…?)



Návrh činnosti III.
Pozice vhodné pro členství:

- finanční administrátoři EIZ
- metodici akvizice EIZ
- knihovníci spravující nástroje pro EIZ 

(discovery apod.)
- knihovníci zabývající se metodikou využití 

EIZ ve výuce a výzkumu
- členové odborné rady NTK/CEL
- open access knihovníci zapojení do 

agendy EIZ

atd.

Prostředí pro “úřadování”:
- E-mailová konference, resp. sdílené 

prostředí typu Slack, Teams.
- Harmonogram schůzek
- Tvorba zápisů ze schůzek
- Komunikace se členy, VV AKVŠ a partnery 

(NTK)
Výstupy:

- Zpravodajství ze světa
- Cestovní zpráva z cest na konference
- Členství v odborné radě NTK/CEL
- Uspořádání odborné akce pod záštitou 

AKVŠ, v případě zájmu ve spolupráci s 
NTK/CEL



Diskuze
Náplň činnosti

Kdo s čím by přispěl? Kdo chce být členem a co by garantoval?

Cíle pro rok 2021?

(NCIP VaVaI - projektová aktivita EIZ - garant NTK/CzechELib (Jiří Jirát), odborná 
rada v čele s garantem)



Stanovy AKVŠ ČR
Návrh na založení PS dle stanov:

- Seznam členů, návrh předsedy
- Plán činnosti včetně návrhu rozpočtu
- Časové rozmezí působení PS (není nutné)

Výkonný výbor AKVŠ ČR 

- rozhoduje o založení pracovní skupiny
- jmenuje předsedu pracovní skupiny.

Předseda pracovní skupiny se může účastnit 
jako host jednání výkonného výboru Asociace.

Další povinnosti pracovní skupiny:

- předseda pracovní skupiny musí být 
zaměstnancem člena Asociace,

- předložení zprávy o činnosti za uplynulý 
kalendářní rok,

- vytvoření zápisu ze schůzek a jeho 
předání výkonnému výboru Asociace.



Závěry diskuze - “call for action”
1. Přihlášení člena PS 

a. Jméno a příjmení 
2. Návrh na předsedu/kyni 

a. Jméno a Příjmení
3. Návrh plánu činnosti 

a. Kdo sestaví?
4. Další termín schůzky

a. Do 30. 11. 2020

- zaslat do 15.11.2020 Lence Votýpkové



Závěr 
Poděkování všem za účast.

Zápis bude zaslán účastníkům podle prezenční listiny a do e-konference 
akvs-reditelem, VV.
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Odkazy 
Prezenční listina 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ta7oG2GGMxthtRsOJmODt3mNBo7KbdD8abKxSLkrjFs/
edit?usp=sharing

Návrh obnovení činnosti PS 
https://drive.google.com/file/d/1SqovbB2-k9tzcGijaE98aPw6h3KTVWt1/view?usp=sharing

Výsledky průzkumu zájmu o obnovení PS
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QTu1MbFwTTOim3ub4CF4EuypsMPhfKr6qiVuT7cyVC
U/edit?usp=sharing 
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