Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ)
Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací
(Komise eVŠKP)
Souhrnný zápis ze všech částí jednání na pracovním soustředění členů Komise eVŠKP
Ramzová, školící a rekreační středisko VUT v Brně, 9. až 11. 4. 2008
Přítomní členové: (bez titulů): Balvínová, Baranayová, Derian, Horová, Krčál, Kretschmer,
Krkošková, Mach, Myšková, Rygelová, Šímová, Šorm, Tichá, Vyčítalová, Zikuška
Hosté:
Ad bod 3) Ing. Jitka Brandejsová, RNDr. Miroslav Křipač, PhD. (MU v Brně).
Soustředění: PhDr. Helena Kovaříková (ČVUT v Praze), PhDr. Radka Římanová (STK
v Praze)
Program:
1) Zahájení, program, personální změny
2) Informace z VK a VV AKVŠ
3) Setkání se zástupci řešitele Centralizovaného RP „Národní registr VŠKP a systém na
odhalování plagiátů“ (dále „NR VŠKP+plagiáty“)
4) Informace o projektu NUŠL
5) Shrnutí stavu zpřístupňování VŠKP na českých vysokých školách
6) Aktuality pracovní skupiny DSpace
7) Stav řešení dílčích úkolů Komise
8) Dílčí otázky k projektu „NR VŠKP+plagiáty“
9) Různé
Ad 1) Hlavní společné jednání řídila I. Horová, postup řešení projektu NR VŠKP J. Mach,
práce v sekcích pověření členové.
I. Horová oznámila odstoupení z pozice vedoucí Komise eVŠKP v souvislosti s jejím
zvolením do výkonného výboru AKVŠ. Odstoupení považuje za vhodně načasované, neboť
„1. období“ činnosti Komise (před započetím RP) tj. „roztlačení“ a rozpracování celé
problematiky a její proniknutí do obecnějšího povědomí, bylo splněno. Dále informovala že
výkonný výbor Asociace navrhuje aby předala funkci předsedy Komise eVŠKP ing. J.
Mach z VŠE, jehož zásadním úkolem pro r. 2008 je garance části RP (funkčnost NR
eVŠKP). Komise se dohodla, že I. Horová bude čestnou předsedkyní Komise.
Další ohlášené personální změny:
o Za STK v Praze – Petr Novák požádal o zrušení registrace v Komisi, nahradí jej
kolegyně Římanová a Pejšová s tím, že STK co nejdříve sdělí jméno registrovaného
člena a člena pro komunikaci v konferenci evskp;
o Za ČVUT – M. Moryskovou v době dlouhodobé nemoci nahradí H. Kovaříková
(prozatím obě v registraci i konferenci);
o Za OU v Ostravě – J. Krkošková požádala o zrušení registrace v Komisi, nahradí ji
kol. Bajger;
o VUT v Brně a PřF UK v Praze dořeší pers. změny výhledově
Ad 2) Aktuálně z VK a VV AKVŠ
I. Horová stručně informovala o aktualitách:

o změny v pers. složení výkonného výboru AKVŠ na další 2leté období
o programové prohlášení nového VV
Ad 3) Centralizovaný RP „Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů“ (dále
„NR VŠKP+plagiáty“)
Hosté tj. řešitelé projektu z MU vyjádřili poděkování za pozvání na jednání Komise a
možnost prodiskutovat vybrané otázky. M. Křipač (kontakt theses@fi.muni.cz) přednesl
připravenou prezentaci Projekt THESES.CZ., v níž vysvětlil stanoviska a cíle projektu a
zabýval se aktuálním stavem řešení.
Ke otázkám souvisejícím poté proběhla velmi rozsáhlá a otevřená diskuse, v níž se
vyjasňovala vzájemná stanoviska, názory a potřeby. Zejména se velmi detailně diskutovalo o
metadatovém formátu, - členové Komise vysvětlovali důležitost používání jednotného
standardu, který bude umožňovat všestrannou komunikaci a požádali MU o korekci
prohlášení na webu theses.cz a o odklad konečného rozhodnutí na dobu, kdy Komise projedná
a schválí aktualizaci formátu MS-ESVKP tj. na verzi 1.0, což je součástí tohoto zasedání.
Dále se diskutovalo o tom, co je plagiát, jak s nimi nakládat aj. Ing. Brandejsová přislíbila do
budoucna v zájmu lepší informovanosti a komunikace podle možnosti účast na jednáních
Komise. Závěry z diskuse byly zapracovány do prohlášení, které je dostupné na interních
stránkách řešitelů www.thesis.cz.
Ad 4) Národní úložiště šedé literatury
o J. Mach za VŠE (spolupříjemce dotace projektu) informoval o výsledcích
dotazníkového šetření 2007/2008.
Ad 5) Stav zpřístupňování VŠKP na českých vysokých školách
I. Horová předala J. Machovi podrobnou tabulku s přehledem stavu zpřístupňování VŠKP
jako výsledku 2. kola dotazníkového šetření. Podrobné výsledky jsou uvedeny na
http://www.evskp.cz/Dokumentyver/pruzkum2007-080306104121.pdf, vybrané výsledky a
závěry byly zveřejněny také v článku http://www.ikaros.cz/node/4608 v časopise Ikaros.
Ad 6) Aktuality pracovní skupiny DSpace
P. Rygelová informovala o 1. Setkání českých uživatelů systému DSpace, které proběhne 24.
dubna 2008 v Ústřední knihovně VŠB TUO v Ostravě. Předcházela mu neformální schůzka
uživatelů DSpace, která se uskutečnila na podzim 2007 v Ostravě v rámci konference BA
Bibliotheca academica-CPVŠK 2007. Účastníci schůzky se dohodli na společném řešení
některých úkolů, přirozeným koordinátorem se stal Vlastimil Krejčíř z Masarykovy
univerzity, který udržuje webové stránky Czech DSpace. Byla založena emailová diskusní
skupina Dspace.cz.
Ad 7) Přehled rozpracovaných úkolů
a) Byla provedena kontrola zadaných úkolů z 15. pracovního jednání 23. 1. 2008.
o Zatím nedořešena event. spolupráce s Univerzitou obrany.
o Přetrvávají úkoly, které budou řešeny v rámci NR VŠKP + plagiátorství: pojetí a
definice plagiátu v MU v Brně, metodický návod pro hodnocení plagiátorství lidským
faktorem, přidělování identifikačních čísel studentů vč. zahraničních. Způsob
definování autorů v rámci NR na MU, identifikace pracovišť přidělující akad. titul
v souvislosti se vznikem/zánikem škol, fakult, kateder a změnou jejich názvu.

b) Rozpracované okruhy k řešení v rámci rozvojového projektu (RP)
o netextové typy prací: I. Horová stručně informovala o výsledcích doplňkového
dotazníku (odpovědělo jen 5 univerzit). Naznačila změnu původní představy o
metadatech vztahujících se k netextovým pracím pro předání do NR: pravděpodobně
bude předáván 1 „monografický“ záznam o práci včetně popisu absolventského
výkonu atp.
o technická metadata, trvalé identifikátory, šablony – budou řešeny v rámci RP a také
projektu NÚŠL
c) Souhrn informací k řešení projektu NR VŠKP+plagiátorství
J. Mach předal svodné informace o postupu řešení projektu:
o základní rysy NR byly se spoluřešiteli projednány na schůzce 8. 2. 08 na VŠE
o do 15. 2. 08 byla „specifikace“ systému připomínkována na www.thesis.cz
o do 21. 2. 08 byly podány návrh zápisu metadat a připomínky k metadatům,
vyhledávání a importu/exportu dat
o 1. 3. MU podalo vlastní návrh souboru metadat
o následně proběhlo jednání na VV AKVŠ, při němž VV vyjádřil podporu J. Machovi
k postupu řešení a vyzval jej k prosazování původně dohodnutých specifik a
požadavků škol na NR VŠKP
o zástupci MU-řešitelé RP nakonec na jednání v Brně 31.3. 2008 s J. Machem a E.
Bratkovou přistoupili na požadavek, že bude respektován formát metadat, dohodnutý
na pracovním soustředění Komise v dubnu 2008 na Ramzové
Zástupci spoluředitelů RP se vzájemně informovali o stavu a přístupu k řešení RP na svých
školách v rozsahu otázek zaslaných předem J. Machem, a to i těm řešitelům, kteří se nemohli
jednání na Ramzové zúčastnit.
d) Návrh textu bilaterální smlouvy s MU v Brně
I. Horová sdělila názor vedení AMU, že smlouva je příliš obecná, vedení AMU by snadněji
akceptovalo uzavření všestranné dohody spoluředitelů a poté bilaterální smlouvy, avšak toto
je dáno projektem. Dále upozornila na jednotlivé problematické otázky doporučila je
pozornosti řešitelů. Sumarizaci pošle do konference Komise, řešitelé musejí vůči MU
reagovat každý samostatně.
e) Projednání a diskuze k metadatovému souboru EVSKP MS a metadatovým schématům
PersCZ a CorpCZ
J. Mach představil aktualizovaný EVSKP-MS: Metadatový soubor pro popis elektronické
vysokoškolské kvalifikační práce ve verzi 0.9, pro nějž byly využity prvky z aktualizovaného
DC. Dále J. Mach podrobně popsal pojmenování a význam jednotlivých prvků. Následovala
rozsáhlá diskuze k jednotlivým prvkům.
Poté byly projednány další dva materiály k popisu metadat, a to: Metadatové schéma pro
popis fyzických osob (PersCZ) a Metadatové schéma pro popis korporací (CorpCZ).
Shrnutí připomínek k prvkům EVSKP-MS:
Diskuze a hlavní závěry k metadatům:
o prvky, stanovené v MS jako povinné, by měly být povinné pro všechny spoluřešitele
projektu NR VSKP+plagiátorství
o u metadat PersCZ se předpokládá využívání národních autorit z NK ČR, u metadat
CorpCZ je problémem uvádění kateder jako podřízené instituce a jejich překlad do
angličtiny;

o je nutné provázat u prvku afiliance obě metadatová schémata;
o problematika uvádění identifikátorů v případě změn názvů institucí a jejich částí
zůstává otevřená;
Úkol pro všechny členy Komise: zaslat event. další připomínky k předloženým materiálům.
Termín: 15. 4. 2008.
Závěry pracovního soustředění členů Komise EVŠKP z 11. 4. 2008:
Závěry pracovního setkání budou zveřejněny na stránkách komise, závěry se vztahem
k projektu „NR VŠKP+plagiáty“ také na webu projektu www.theses.cz.
o komise projednala návrh EVSKP-MS Metadatový soubor pro elektronické
vysokoškolské kvalifikační práce v ČR, pracovní verze 0.9; a po zapracování závěrů
z jednání a/popř. písemných připomínek zejména pověřených členů (Šorm, Rygelová,
Tichá, Římanová) zaslaných po jednání jej doporučuje jako návrh národního standardu
pro popis eVŠKP ve verzi 1.0;
o Po zpracování připomínek komise doporučuje EVSKP-MS ve verzi 1.0 jako hlavní
formát pro výměnu metadat pro VŠKP mezi lokálními registry VŠ, národním
registrem a dalšími úložišti.
o Členové komise uvítali osobní účast zástupců řešitelského týmu MU, informování o
stavu projektu „Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů“ a následnou
diskusi. S řešiteli se dohodli na pravidelním informování o stavu řešení projektu v
nejdéle dvouměsíčním intervalu.
o Řešitelé se zavázali využít EVSKP-MS ve verzi 1.0 po jeho projednání a schválení
Komisí. Tento výměnný formát přislíbili implementovat bez zbytečného odkladu po
jeho zveřejnění.
o Komise projednala klíčové funkce národního registru VŠKP. Pro řešení projektu na
rok 2008 považuje pro NR VŠKP za prioritní:
- otázky uchovávání, vyhledávání a zpřístupňování VŠKP, zejména přívětivost a
přístupnost uživatelského rozhraní,
- využití světových standardů, a to zejména protokolu OAI-PMH pro import a export
metadat umožňující snadnou výměnu metadatových záznamů mezi českými i
zahraničními repositáři.
o Zástupci spoluřešitelů projektu považují za nezbytné včasné zveřejňování základních
návrhů jednotlivých částí národního registru a systému na odhalování plagiátů a jejich
připomínkování spoluřešiteli před zahájením implementace.
ad 8) Různé
o I. Horová poděkovala zástupcům VUT v Brně za poskytnutí zázemí a vynikající
organizaci pobytu ve středisku na Ramzové;
o J. Mach poděkoval za členy Komise I. Horové za vedení práce Komise
v uplynulých 5ti letech. I. Horová vyjádřila přesvědčení, že J. Mach dotáhne do
zdárného konce základní cíl Komise tj. vybudování NR VŠKP a poděkovala všem
členům za aktivní účast v práci Komise;
o I. Horová vyzvala přítomné členy k zasílání námětů na práci nového VV AKVŠ
tak, aby co nejvíce zohledňoval zájmy členů AKVŠ a napomáhal dobrovolné práci
v pracovních komisích;
o Další schůzka Komise byla stanovena na 12. června 2008 na MZLU v Brně,
cca 11 až 14 hodin, instrukce k organizaci zašle M. Šorm.
Zapsala: J. Krkošková

Kontrolovali:

I. Horová
J. Mach

