
Zpráva o činnosti Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP 
za rok 2005 
    
Ve druhém roce své existence (založena 17. 5. 2004) komise usilovala o rozšíření své členské 
základny a zapojení dalších vysokých škol. V současné době  má  24 členů ze 12 vysokých 
škol a jednoho zástupce ze Státní technické knihovny. Potěšující je, že komise získala také 
několik perspektivních mladých pracovníků,  a to i odborníků v oblasti IT. V souladu se 
svými stanovenými cíly pokračovaly práce v roce 2005 především ve  specifikaci konkrétního 
návrhu národního standardu pro popis  e-VŠKP (metadata), proběhlo připomínkování 3.  a 4. 
interního návrhu. Výsledek této práce byl do konce roku předložen  jako návrh doporučení 
knihovnické komunitě. Jeho cílem je zahájit proces sjednocení praxe v ČR. Zabývala se dále 
návrhem modelu organizace procesu shromažďování, zpracování  a zpřístupňování prací 
v elektronické podobě (workflow) na vysokých školách, vytipováním kroků, které je účelné 
řešit centrálně a které lokálně. Připravovala podklady pro vypracování návrhu vnitřních 
předpisů, které vedení vysokých škol musí v této souvislosti a v souvislosti s novelou 
vysokoškolského zákona uvést do praxe. Komise se dále zabývala analýzou formální úpravy 
prací s  cílem najít možnosti zavedení jednotné úpravy. Průběžně se zajímala o všechny 
projekty vysokých škol, které tuto problematiku řeší. Komise spravuje své webové stránky 
s veřejnou a pracovní částí. Za účelem možnosti efektivně vystavovat a zpřístupňovat 
metodické materiály zřídila v listopadu vlastní doménu (www.evskp.cz). Mj. zde buduje 
registr systému zpřístupňování e-VŠKP na českých vysokých školách, vystavuje návrh 
souboru metadat a další metodická doporučení. Zabývala se také návrhem novely autorského 
zákona ve vztahu ke zpřístupňování prací v elektronické podobě. Navázala spolupráci 
s iniciativou STK (projekt zpřístupňování šedé literatury po zániku EAGLE). Výsledky své 
práce prezentovala programovým blokem na Celostátní poradě VŠ knihoven v Praze. 
V závěru roku podnikala kroky k přípravě souboru opatření, který by měl sloužit jako 
metodický návod pro řešení této problematiky na vysokých školách v ČR.  
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