
 
 
 
PROGRAM KONFERENCE EFEKTIVNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY NTK 

BALLINGŮV SÁL 

  

 9.00 - 9.15 Zahájení konference - ředitel NTK Ing. Martin Svoboda 
 

9.15 - 9.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Smart Administration - PhDr. Radka Římanová   
 
Pojem Smart Administration označuje strategii Vlády ČR 
s názvem „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“, 
jejímž cílem je zlepšení kvality služeb veřejné správy a veřejných 
institucí. Tato strategie je realizována prostřednictvím projektů, 
financovaných z EU. Jedním z nich je i projekt Efektivní 
informační služby NTK, realizovaný v Operačním programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Příspěvek posluchače 
seznámí s formou aplikace Smart Administration na oblast 
Národní technické knihovny. 
 
 

9.45 - 10.45 Zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR - Mgr. Štěpánka Žižková 
 
Příspěvek posluchačům stručně připomene, co jsou EIZ a přiblíží 
způsoby jejich zpřístupňování. Dále bude objasněn pojem 
konsorcia, jejich princip, funkce a modely zahraničních konsorcií 
spolu s příklady. Podrobněji se autorka zaměří na konsorcia 
v České republice a zevrubně probere jednotlivé programy 
podpory EIZ VaVal u nás. V poslední řadě nastíní návrhy 
budoucího postupu, které budou realizovány v rámci projektu 
Efektivní informační služby NTK. 
 

10.45 - 11.30 Oběd 
 

11.30 - 12.30 Právní aspekty knihovních služeb - Mgr. Jaromír Šavelka 
 
Příspěvek bude zaměřen na představení jádra autorskoprávní 
regulace dopadající na oblast poskytování knihovních služeb. 
Zvláštní pozornost přitom bude věnována specifickým 
ustanovením dopadajícím do této oblasti - knihovní licence, 
rozmnoženina pro osobní potřebu a knihovní databáze. 
Příspěvek je určen především pracovníkům veřejných knihoven, 
které do předmětné problematiky uvádí, a formou vhodně 
zvolených případů demonstruje, jakým způsobem přistoupit k 
situacím, s nimiž se v souvislosti se svojí prací mohou setkávat. 
 



 
 
 

 

 
 

Mediálním partnerem konference je elektronický časopis Ikaros         

 
 
12.30 - 13.00 

 
 
Zásady E-learningu - Ing. Miluše Dvoržáková 
 
Přednáška se zabývá e-learningem jako progresivní formou 
vzdělávání, která je stále častěji používána také v systému 
vzdělávání zaměstnanců. Co je a co není e-learning? Jaké 
možnosti a úskalí tento nástroj skýtá? V jakých oborech se tato 
forma vzdělávání nejčastěji v ČR uplatňuje. 
 

13.00 – 13.30 Úvod do projektu EFI, představení hlavního dodavatele a 
jeho subdodavatelů – Blanka Hrušková (Komix s.r.o.) 
 
Při prezentaci bude nejprve představen projekt EFI - cíle 
projektu, součinnost, harmonogram a výstupy. Poté budou 
prezentovány zkušenosti a reference dodavatelů - hlavního 
dodavatele společnosti Komix i subdodavatelů - společnosti 
Deloitte a doc. Papíka.  


