
ZÁPIS z jednání komise 
Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 8 

dne 4. 3. 2011, MK 
 

Přítomni: PhDr. Ivo Brožek (ÚK PedF UJEP Ústí n. L.), Mgr. Alena Brůžková (NTK), Mgr. 
Martin Ledínský (ÚVT UK), Mgr. Karolína Košťálová (NK ČR), Mgr. Lenka Maixnerová 
(NLK), Mgr. Jaroslav Meixner (Knihovna AV ČR, v.v.i.), Mgr. Petra Miturová (MK), PhDr. 
Irena Prázová, Ph.D. (SVI FSV UK), Ing. Dana Smetanová (ÚZEI), Mgr. Klára Sušická 
(MěK v Praze), PhDr. Bohdana Stoklasová (NK ČR). 
 
 
1. Zahájení : 
Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání komise a představila nové členy komise (PhDr. 
Brožek, Mgr. Košťálová, Mgr. Maixnerová, Mgr. Meixner a Mgr. Sušická). 
 
 
2. Volba předsednictva : 
Předsedkyní byla zvolena Mgr. Brůžková, místopředsedkyní PhDr. Prázová, Ph.D. Jednání 
dále řídila předsedkyně komise s výjimkou projektu č. 3, kdy se vedení ujala 
místopředsedkyně. 
 
 
3. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 8/B a další otázky : 
Odborná garantka PhDr. Stoklasová sdělila, že v roce 2010 bylo dosaženo stanovených cílů 
podprogramu VISK 8/B. V rámci základního projektu NK ČR byla pro uživatele rozšířena 
doporučující služba bX na 50 knihoven a zavedena autentizace pomocí Shibboleth umožňující 
komfortní přístup k vlastním i externím zdrojům. Zprávy jednotlivých projektů jsou 
zveřejněny na: http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm#2010. 
Komise doporučila, aby mezi prohledatelné zdroje JIB byla integrována také databáze 
Anopress, jejíž pořízení je podporováno v rámci podprogramu VISK 8/A. 
 
 
4. Projednávání projektů : 
Předmětem jednání byly projekty podané v linii B., Zpřístupnění informačních zdrojů 
prostřednictvím Jednotné informační brány. 
Objem rozdělovaných finančních prostředků činil 1.336 tis. Kč. 
 
Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování : 
Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem 
jednání bylo splnění základních podmínek, stanovených v zadávací dokumentaci 
k podprogramu VISK8/B na rok 2011, přiměřenost rozpočtovaných nákladů a kvalita 
projektu, jeho potřebnost a předpokládaný přínos pro ostatní knihovny. 
 
 
5. Zdůvodnění přidělení dotace u žádosti nad 500 tis. Kč : 
- projekt č. 5 (Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.) – jedná se o mimořádný projekt, jehož 
realizací budou vytvořeny podmínky pro novou oborovou bránu IREL, zpřístupňující 
informační zdroje z oblasti mezinárodních vztahů a světové politiky. 
 
 

http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm#2010


6. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace: 
- projekt č. 2 (SČKN) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace byla krácena 
v položce nákup DHM (o částku 5 tis. Kč) z důvodu formálních chyb v komentáři rozpočtu.“ 
- projekt č. 4 (UMPRUM) - do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena v položce „školení 
a aktualizace OB ART“ (o částku 20.000,- Kč) z důvodu nejasného popisu využití. To je nutné 
specifikovat v závěrečném vyúčtování (např. zda součástí této položky jsou cestovní náklady). 
Náklady na propagaci hrazené ze spoluúčasti je třeba vynaložit v přímé souvislosti 
s projektem. Zpráva o realizaci projektu se vyjádří ke stavu spolupráce všech zúčastněných 
knihoven se Souborným katalogem ČR. Komise doporučuje v příštím roce žádost o poskytnutí 
dotace v rámci legislativních možností formálně zjednodušit, resp. upřesnit roli jednotlivých 
účastníků projektu.“ 
- projekt č. 5 (Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): 
„Dotace byla krácena v položce „Propagace projektu, školení, odměny“ (o částku 75.000,- 
Kč) z důvodu nejasného popisu využití a nedostatečného zdůvodnění nezbytnosti této položky 
pro realizaci projektu. Komise doporučuje zaměřit se na rozvoj spolupráce s dalšími 
institucemi, specializovanými na oblast mezinárodních vztahů, která je v projektu zmíněna 
pouze okrajově, a věnovat žádosti o poskytnutí dotace v příštím roce větší pozornost 
(aktualizace české verze Euro-Tezauru nesouvisí s tímto projektem, nákup knižního skeneru ze 
spoluúčasti není uspokojivě vysvětlen). 
 
 
 
7. Závěr - přidělení finančních prostředků : 
• V podprogramu VISK 8, linii B byly přihlášeny a komisi předloženy k hodnocení celkem  

4 projekty. Souhrn jejich finančních požadavků činil 1 361 000 Kč. 
• Komise doporučila k finanční podpoře MK 4 projektů. Jejich finanční požadavky byly 

vesměs uspokojeny. 
• Celkem bylo rozdělena částka 1 261 000 Kč, z toho 338 000 Kč jako prostředky investiční 

(projekt č. 5) a 923 000 Kč jako prostředky neinvestiční. Výsledky ukazuje přiložená 
tabulka. 

• Zbývající nerozdělené prostředky ve výši 75 000 Kč byly ponechány jako finanční rezerva 
programu VISK k dalšímu využití. 

 
 
Zapsala: Mgr. Petra Miturová, 
   tajemnice 

  4. 3. 2011 
 
 
Schválila: Mgr. Alena Brůžková, 
    předsedkyně komise 
 


