
Cestovní zpráva

Bibliotheca academica
24. - 25. 10. 2017
Hotel Avanti Brno

Tématem konference Bibliotheca academica bylo tentokrát "Zaostřeno na kvalitu (Kvalita: smysl,
kritéria, hodnocení)". V rámci uvítání jsme byli seznámeni se změnami oprot minulým ročníkům
(ekologické kroky jako omezení papírového odpadu), s akcí Pomozmeknihovně, což je dobročinná
sbírka  na  obnovu  univerzitní  knihovny  v  Mosulu  a  s  jednotlivými  workshopy.  Také  nám  byla
představena aktvita NIP CZ - knihovnický kvíz. Poté už se přešlo k jednotlivým přednáškám.

Kvalita ve veřejné sféře

• měří se spokojenost uživatelů
• mnoho paralel mezi soukromou a veřejnou sférou
• tvůrci kvality, arbitři = příjemci
• plánování -> kontrola -> zlepšování

◦ kam? (cíl)
◦ kudy (proces vytváření produktu, rizika)
◦ s kým/na čem (zdroje - lidé, systém)
◦ kontrola (indikátory, měření, hodnocení)
◦ korekční akce

• systém managementu kvality (TQM)
◦ pozitvní odezva zákazníků - důležité, ale nepřenosné
◦ benchmarking - také nepřenosné
◦ posouzení uznávaným, nezávislým subjektem - certikace

▪ kritéria pro certikaci - nejširší přijatelnost
▪ některé normy řeší co, ale ne jak

◦ vnitřní a vnější 
◦ jasné role a  pravidla  -  „Podmínkou nutnou a zároveň postačující  je  však ochota lidí

(motvace) tyto role přijmout a s kritckou svědomitost je podle pravidel vykonávat!!!!!!“
• metody 

◦ QFD - rozvoj funkcí kvality - informace od zákazníků
◦ FMEA - analýza možných poruch a důsledků při návrhu
◦ SPC - statstcké řízení procesů - sběr a analýza dat

• rozdíly mezi soukromou a veřejnou sférou
◦ zákazníci
◦ inancování (vlastní náklady a riziko vs. veřejné zdroje)
◦ odměna (zisk/zdůvodnění čerpání rozpočtu)
◦ ve veřejné sféře často nemůže zákazník vyměnit "dodavatele", chybí konkurence
◦ hierarchický systém ve veřejné sféře
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„Účelem naší, a od této chvíle i vaší 
práce, je služba lidem – veřejnost. 
Dobrá služba veřejnost začíná 
dobrou prací vaší. Nechť je tato 
práce třeba sebe-nepatrnější, 
konejte ji tak, aby ten, kdo pracuje 
vedle vás, ji mohl potřebovat.“
- Tomáš Baťa



Instttucionální akrreditace a krvalita

• akreditování celé školy místo jednotlivých programů
• více oblast k posouzení

◦ „navíc“ = poslání a cíle; integrita
• akreditovaná insttuce

◦ má jasně deinované a přiměřené cíle
◦ má zdroje k dosažení těchto cílů
◦ dosahuje jich
◦ má schopnost jich i nadále dosahovat (potenciál)

• nehodnot se (jen) stávající kvalita, ale schopnost systematcky tvořit kvalitu
◦ odolnost vůči personálním změnám

• vnitřní systém

obr.1 – vnitřní systém hodnocení
SVOBODA, Miroslav. Insttucionální akreditace a kvalita [online prezentace]. Brno, 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupný z WWW: 
<https://akvs.upce.cz/wp-content/uploads/2017/10/03-svoboda.pdf>. 

• úloha UKN
◦ zdroj
◦ zpětná vazba – dosahování insttucionálních cílů
◦ deinice – poslání, hodnot a vize školy

Zbytek přednášky byl o pravidlech akreditace v ČR a srovnání s USA. 

Akrreditace: Příprava dokrtumentace

• metodické materiály pro přípravu a hodnocení 

Cesta za standarty

• důraz na výkonnost, efektvitu a kvalitu
• materiálů je moc, ale cesta existuje
• „Standards for libraries in higher educaton“ od ACRL – spíše návrhy než přísná kritéria

Knihovna Univerzity Palackrého 

• požadavky oddělení strategického rozvoje (OSR) k insttucionální akreditaci univerzity
◦ texty – obecný text o fondu (strategie budování, proilace, EIZ; cca1 s. A4), obecné texty

k pobočkám (na webu, několik vět)
◦ statstky (knižní fond, EIZ, statstky z výročních zpráv)
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• návrhy OSR
◦ přírůstek  (6%  ročně),  návštěvnost  (15  návštěv/člen  akademické  obce  a  vědecký

pracovník), přístupné EIZ (100)

Před obědem proběhla ještě sponzorská prezentace AiP, kde jen připomenuli různé modely nákupu
s důrazem na nákupy v případě, kdy má knihovna nečekané zdroje navíc (?).
Po obědě už následoval odpolední program, který zahájilo další nutné zlo – sponzorská prezentace
irmy EBSCO. Zbytek programu už byl přínosnější.

Představení krnihovny Mendelovy tuniverzity v Brně

• Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
◦ Audiovizuální centrum
◦ Vydavatelství
◦ Ústřední knihovna – nákup fondu veřejnou soutěží, 100 dílčích knihoven
◦ Informační centrum – studovny, správa EIZ, centrální zadávání výsledků VaV, OA

Kvalita skrtutečná vs. krvalita vnímaná

• cena (potěšení z  produktu odpovídá ceně – např.  levné víno vydávané za drahé zmate  
i odborníky)

• reference (pokud nám někdo doporučí ilm, ukotví v nás pocit a vnímáme ho lépe)
• rozpoložení
• očekávání – pokud řekneme studentům, že zvládnou test, znovu to v nich ukotví větší pocit

sebedůvěry -> lepší výsledek
• převaha mimovědomé aktvity (dle přednášející až 95%)
• city vítězí nad logikou
• jaké pocity vyvoláváme u uživatelů

◦ insttuce, řád, chlad, nejistota x skvělé služby, příjemní lidé, přátelskost, ochota
• motvační plakáty
• mozek jako jogurt
• ight or tight
• využit FB k vylepšení obrazu knihovny

◦ bonbóny; valentýn – rande naslepo s knihou; „Chci, aby v knihovně“ (MZK)
• reference – f, web, plakáty/letáky, tskové zprávy, citace ve školních médiích
• cena

◦ hodnota nákupu do fondu/rok
◦ hodnota databází
◦ ROI metodika
◦ doporučení studentů

Před přestávkou nám byly představeny postery a shrnuty zážitky z cest a stáží zprostředkovaných 
z  fondu AKVŠ na zahraniční  cesty.  Také jsme byli  pozváni  na Společenský večer na Mendelově
univerzitě.  Po  prohlédnut posterů  jsme se  vydali  na  workshopy  a  i  když  mě víc  zajímal  ten  
o  efektvitě  a  spokojenost knihovníků,  zúčastnil  jsem  se  nakonec  workshopu  zaměřeného  na
stereotypy knihoven a knihovníků v očích uživatelů.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Univerzitní knihovna

tel.: +420 485 352 214 | vaclav.ovcacik@tul.cz | knihovna.tul.cz



Prosím  vás,  máte  jogturty?  Aneb  Jakr  se  podívat  na  krnihovntu  očima  krlienta  
a pracovat se stereotypy v jeho hlavě

• myšlení v obrazech – pokud chceme aby někdo něco nedělal, raději odvedeme pozornost, 
zákazem jen zaixujeme ten mentální obraz

• nepopírat stereotyp – raději vytvořit nový
• vtpy o tchyních – nemusí být vlastní zkušenost, přesto chápeme
• gender – muzikantky až do 80. let mohli jen těžko hrát v orchestru s mužským nástrojem 

(tuba apod.)

Následně jsme se rozdělili do skupin a spolu s kolegy a kolegyněmi jsme brainstormovali různé 
stereotypy v oboru.

• stereotypy o knihovnách
◦ jen podávání knih; knihovník inventář knihovny
◦ nejsme vědci; google je lepší
◦ jsme jen překážka na cestě za zdrojem
◦ tákání, oprašování knih, čteme si, celé léto máme prázdniny
◦ ženské povolání
◦ divné, protvné, staré pany
◦ všechno najdem; tcho – pozitvní stereotypy

• co si sami myslíme 
◦ naše knihovna nejlíp katalogizuje
◦ na googlu není všechno
◦ striktní dodržování pravidel apod.

• nejškodlivější stereotypy
◦ nízká prestž knihoven/povolání
◦ malé sebevědomí (oprot businessu; peníze) – je třeba překonat i jako vlastní stereotyp
◦ nerudné paní
◦ nic tam nenajdu, mám google

• vtpy posilující stereotyp
◦ omezení, restrikce
◦ introverze, elitsmus
◦ skvělé služby, o kterých nikdo neví

• cesty ke změně stereotypu
◦ je třeba vybrat ty nejdůležitější a vymyslet, jak je nahradit, co se musí změnit
◦ PR, propagace, spolupráce, pěkná data, prodat výsledky, komunikace s vedením, 

lobbing, doktorandi a mladí lidé, nepostradatelnost – podpora vědy apod.
◦ hlavně trpělivost a víc cest najednou

• knihovnická řeč – speciální výrazy apod. - odbourat
• upozornit na fake news – ukázat na chyby googlu
• digital natves  

◦ ve skutečnost neumí pracovat v digitálním světě
◦ trolling, stalking, sextng, prokrastnace na sociálních sítch apod.

Společenský večer byl  výborný,  u  dobrého jídla  a  pit (a  příšerné hudby)  jsme trochu síťovali  
a trochu teambuildovali. A hodně se bavili.
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Den druhý 

Liber emerging leaders: nové trendy v řízení

• vzdělávání pracovníků knihoven na vedoucích pozicích
• třídenní úvodní a závěrečný seminář a týdenní stáž v zahraniční knihovně
• pracovní skupiny
• psychologie, management a odborné dovednost zaměřené na vědecké knihovny
• postavené na testech osobnost (MBTI), řešení kontiktů a emoční inteligenci
• 3 okruhy – rozvoj osobnost, tvorba insttucionální strategie a vedení lidí, umění motvovat
• umění dotazování, motvační otázky

Co dál
• seberetexe, důvěra, tým jako celek i část, nastavení komunikace, síla zpětné vazby, 

mentoring
• rozvoj managementu knihoven – případná nová klíčová aktvita AKVŠ
• necítt se špatně/sobecky, když se vzděláváme, místo abychom věnovali čas knihovně
• pilotní kurz na jaře 2018

Open soturce krnihovní systém nechceme. Nikrdy! Nikrdy?

2004 – přechod na to nej – Aleph
2009 – open source(OS) – DSpace (ale stálá nedůvěra k OS knihovním systémům – příliš klíčový)
2013 – posun ve vnímání knihovny (podpora vědy, centrum služeb…) 

– knihovní systém jen jedna z cihel, už ne stavební kámen - se stavebním kamenem se 
špatně hýbe (brzdí integraci nových služeb) => open source řešení
– je třeba komunita
– přestávají být obhajitelné náklady na implementaci i provoz a podporu Alephu

2015 – insttucionální projekt na 3 roky
2016 – systém KOHA (aktvní komunita, akademické prostředí, podpora standardů, spolupráce 

s existujícími systémy)
2017 – instalace a ladění

Střípkry  z  kraleidoskroptu  informačního  vzdělávání:  Inspirace  z  článkrů,  diskrtuzních
sekrcí, seminářů a workrshopů

Kurzy pro všemožné uživatele (nově SŠ, absolvent)
• výhoda

◦ synergie
◦ propojení inančních zdrojů
◦ dobré jméno
◦ větší dosah

• nevýhoda
◦ komunikace
◦ koordinace
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◦ inanční stránka
◦ politka

Aktvity
• workshopy (Kritcké myšlení – tpy pro učící knihovníky)
• semináře (Centra akademického psaní a VŠ knihovny)
• sbírání dobré praxe
• používání blogů

Informační gramotnost v době dezinformací

Učíme to, co potřebují? – video tutoriály na základní služby
Podle přednášející by se měl zbývající čas využít na témata jako rasismus, gender apod.
Fake news – jak vnímat informace, které se na nás řít z internetu

V přestávce proběhli další dvě iremní prezentace (Elsevier a Clarivate analytcs).

Vybraná evropskrá kronsorcia a jejich podpora EU

Německo - DEAL (*2014) 
• národní licenční smlouvy
• konference rektorů
• chtějí přinést signiikantní změnu
• počítají s OA postaveném na konceptu publish and read deal
• na vyjednávání přistoupili všichni kromě Elsevieru

• za „rozumnou“ publikační částku za článek považují 1300-2000 EUR 
• momentálně probíhá bojkot Elsevieru (SciHub fw)

Rakousko
• konsorcium koordinující akvizici a řízení databází, e-časopisů a e-knih

Finsko
• FinElib – řízeno z národní knihovny
• jediný problém při vyjednávání znovu Elsevier (který má přes 30% roční marži a ani nenabízí

okamžitý OA) 
• taky bojkotují

LIBER
5 doporučení

• licence a OA v jednom – vyhnout se double-dippingu
• pokud není zohledněno OA, nemůžou růst ceny
• transparence smluv
• zajištění trvalého přístupu
• statstky i k OA publikacím
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„Chcete si koupit auto, prodejce vám nabízí vozík, když řeknete, že nechcete vozík, ale auto, odpoví: kupte 
si vozík, dáme vám k němu koně zdarma.” - Gunter Ziegler, Free University of Berlin



Czech ELIB – nejnovější informace

• shrnut průběhu 
• komplikace
• smlouva o centralizovaném zadávání
• možnost dodatků
• veřejné zakázky
• problém s krajskými knihovnami (musí mít status VO)
• původně plánováno 5 let s 3letým opt-outem, nakonec 3 s nepodmíněným 2letým
• čeká se na Akční plán k Národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím (byl

vládou  zadán  k  vypracování  místopředsedovy  vlády  pro  vědu,  výzkum  a  inovace  do
31.12.2017, k dnešnímu datu o něm není nikde ani zmínka, takže tomu dává menší prioritu
než já cestovním zprávám...)

Proběhla podnětná diskuze, ale stále panuje nejistota.

Statstkra AKVŠ 017ka

• 84 odpovědí v Google Forms
• 230 mil. výdaje na akvizici a další zajímavá data, dostupná v prezentaci 
• 2. fáze – online systém dat přístupný přes web AKVŠ
• 3. fáze – systém umožňující generování statstckých podkladů dle vložených dat
• srovnány dostupné systémy -> obecný model
• problémy – kdo naprogramuje, kdo bude moci přistupovat, jak se s daty bude pracovat

Po vyhodnocení aktvity NIP se s námi pořadatelé rozloučili, prozradili, že další ročník konference
proběhne v Plzni a upozornili nás na blížící se akce a aktvity.

Bibliotheca  academica  2017  byla  přínosnou,  zdařilou  akcí,  která  mi  dodala  inspiraci  a  elán  
k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji. A taky k zaostření na kvalitu :) 

        fot. č.1 - [BA2017_117.jpg] In: Asociace knihoven vysokých škol ČR [online]. Brno, 2017 [cit. 2018_03_20]. 
            Dostupné z WWW: <http://www.akvs.cz/wp-content/uploads/2017/11/BA2017_117.jpg>

Zpracoval: Václav Ovčačík
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