
Asociace knihoven vysokých škol ČR 
Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací  

Zápis z pracovní schůzky         2008-06-12 

Z á p i s 
z 16. pracovního setkání Komise eVŠKP konané  

na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně dne 12. 6. 2008 

Místo schůzky: MZLU, Brno 

Přítomni (bez titulů): E. Bratková, I. Horová, V. Jurmanová Volemanová, 
R. Kasperkevičová, J. Mach, M. Morysková, P. Pejšová, P. Rygelová, R. Římanová, 
B. Šímová, J. Večeřová (zastoupení M. Šorma), J. Zikuška 

Hosté (bez titulů): M. F. Bajger, J. Brandejsová, J. Bůřil, H. Kovaříková, M. Křipač, 
Z. Streichsbierová, V. Svobodová 

Program: 
1. Prezentace novinek projektu Theses.cz (J. Brandejsová a M. Křipač) 

2. Prezentace nových verzí metadat EVSKP (J. Mach) 

3. Metadatový popis netextových prací (I. Horová) 

4. Právní metadata (J. Mach) 

5. Návrh zákona o povinných síťových publikacích (V. Jurmanová Volemanová) 

6. Různé 

P r ů b ě h  s c h ů z e : 

Ad 1) 

Novinky projektu Theses.cz 
 J. Brandejsová úvodem informovala o záměru již dále nerozvíjet (neinovovat) stávající 

projekt Theses.cz v příštím roce, nýbrž podat na MŠMT nový centralizovaný projekt na 
rok 2009, který by byl věnován jeho rozšíření. Záměrem je zahrnout do systému pro 
odhalování plagiátů také vysokoškolské seminární práce. Přítomní byli vyzváni, aby 
v případě zájmu navrhovatele kontaktovali. V termínu do 31. 7. 2008 by měli podat 
finační návrhy (realistické povahy, prostředky by měly být navrhovány spíše na 
programátorské kapacity, nikoliv na zajišťování programového vybavení). 

 M. Křipač poté v návaznosti na jednání Komise v Ramzové informoval o aktuálním stavu 
prací na programu pro odhalování plagiátů. Tým se nyní soustřeďuje zejména na 
programátorské práce pro veřejnou část systému (např. programování přívětivého 
a efektivnějšího vyhledávací systém). Novinkou je i nové rozhraní "Můj Web" pro 
vkládání závěrečných prací k zjišťování podobných dokumentů (vyhodnocování plagiátů 
je pak na odbornících). Celý proces trvá v současné chvíli cca 3 hodiny. Pracuje se na 
optimalizaci, novém designu, nápovědách aj. V systému je nyní uloženo 14 500 prací 
z MU, které mohou sloužit k porovnávání. V létě 2008 bude připraven distribuovaný 
způsob vyhledávání. Stran implementace protokolu OAI-PMH pro sběr metadat 
z lokálních systémů škol dr. Křipač vyzval, aby mu zájemci nahlásili, že jsou připraveni 
na sběr již připraveni,může dojít k testovacímu provozu. 

Diskuse: 

 Byla probrána otázka uvádění titulů v záznamech autorů VŠKP, MU zapisuje 
v záznamu titul, který autor dostává až po obhajobě (záznam autora se v celé databázi 
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vyskytuje jen jednou). Standard metadat EVSKP-MS předpokládá záznam autora bez 
titulu, který je získán. Tento problém je nutné ještě dořešit, budou prostudovány 
předpisy škol. Optimální je sjednotit tuto praxi na všech zainteresovaných školách. 

 J. Mach oznámí řešitelskému týmu MU datum, kdy může dojít k testovacímu sběru 
metadat za VŠE v Praze. 

 Tým MU testoval zpracování nové verze standardu EVSKP-MS verze 1.0 (pomocí 
systému Relax NG, validátor ohlašuje jisté formální chyby v příkladech použitých 
MUNI. J. Mach zjistí příčiny) 

Ad 2) 

Standardy metadat v nové verzi, přenos metadat 
 J. Mach představil novou verzi metadatového standardu EVSKP-MS 1.0, která byla 

vystavena na serveru evskp.cz. V první části stručně charakterizoval popisná metadata. 
Zdůraznil, že pokud jde o povinné prvky, jejich počet je v podstatě stejný, jen jeden prvek 
se stal navíc povinným. Drobné změny nastaly ve zpřesnění zápisu prvků, zejména 
s ohledem na proměny mezinárodního standardu Dublin Core. Navrženy byly nově 
jmenné prostory. Přibyly některé nové atributy. Nepovinně budou moci lokální systémy 
popisovat fyzické osoby a korporace na základě nově připravených specifikací (standardy 
PersCZ a CorpCZ), které jsou rovněž vystaveny na doméně evskp.cz. Ve druhé části 
charakterizoval technická a administrativní metadat. Prakticky demonstroval fungování 
sklízení metadat pomocí OAI-PMH v systému Repository Explorer na příkladu VŠE 
http://www.vse.cz/oai (informativní a sběrové příkazy). 

Ad 3) 

Metadatový popis netextových prací 
 I. Horová přednesla problematiku metadatového popisu netextových prací na AMU. 

Netextové závěrečné práce (zvukové, obrazové, multimediální a jiné specifické 
počítačové soubory) jsou typické pro umělecké školy. Jde například o, pokud existují, 
záznamy koncertů, divadelních představení aj. Referující v prezentaci názorně doložila 
problém popisu takových dokumentů podle stávajícího standardu EVSKP-MS. Standard 
v tuto chvíli neumožňuje optimální popis, hrozí zapisování údajů o několika samostatných 
objektech do jednoho záznamu. 

Diskuse: 

 Jednou z možností řešení problému je doplnění stávajícího seznamu popisných prvků 
o nové specifické prvky. 

 Další možnosti bude zkoumat řešitelský tým AMU v rámci nově instalovaného 
systému DSpace. 

 J. Mach informoval o dalším možném řešení pomocí nově připravovaného standardu 
OAI-ORE. 

 J. Zikuška poukázal na podobnou praxi na VUT, závěrečné práce zahrnují velké 
obrazové přílohy. 
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Ad 4) 

Právní metadata 
 J. Mach upozornil na otázku zapisování údajů v rámci popisného prvku dc:rights. Uvedl 

různé možnosti: zápis textů smluv nebo odkazování na tyto texty na stanovených URL 
adresách. 

 Strojově čitelná přístupová práva k jednotlivým souborům jsou řešena v rámci prvku 
evskp:transfer, atribut accessRights. 

 V prvku dcterms:available lze uvést datum, od kdy lze práci zpřístupnit, příp. do kdy. 

Ad 5) 

Návrh zákona o povinných síťových publikacích 
 V. Jurmanová Volemanová podala stručný ale výstižný komentář k textu předloženého 

zákona a jeho důvodové zprávě. Text zákona vykazuje řadu problémových míst 
a nedokonalostí, zahrnuje přemrštěné požadavky aj. 

Úkol:  
V. Jurmanová Volemanová připraví definitivní text stanoviska Komise k navrhovanému 
zákonu, který bude postoupen VV AKVŠ. 

Ad 6) 

Různé 
 7. 10. 2008 se uskuteční již 3. seminář k otázkám systémů pro zpřístupňování EVŠKP. 

Bude se opět konat v Brně na VUT. 8. 10. 2008 se uskuteční pro zájemce návazný 
seminář k budování NUŠL (zajišťuje STK). 

Úkol: 
J. Mach zašle do konference výzvu k dodání námětu na vystoupení na semináři. 

 Další schůzka Komise se uskuteční 7. 10. 2008 před konáním semináře. Zváženo bude 
v případě potřeby i dřívější konání schůze na konci srpna. 

Zapsáno v Praze 16. 6. 2008 

Eva Bratková 

 

Kontrolovali: 

Jan Mach, předseda Odborné komise 

Věra Jurmanová Volemanová 


