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Jednání Řídicího výboru portálu Knihovny.cz  
 

Datum konání 16. 6. 2022, 14:00-16:30 

Místo konání online 

Účastníci 
 

Členové ŘV: J. Kaňka, K. Košťálová, M. Lhoták, T. Řehák, M. Svoboda, M. 
Wolna 
Omluven: T. Kubíček 
Tajemnice: B. Stoklasová 
Hosté: T. Foltýn, M. Krčál, J. Pavlík, P. Žabička 

 
I. Uvítání, úvod (M. Lhoták)  
M. Lhoták uvítal všechny účastníky jednání a představil nového člena ŘV M. Wolnou. Přivítal také 
prozatímního hosta T. Foltýna, generálního ředitele NK ČR, který po schválení Radou CPK (per rollam) 
nahradí K. Košťálovou, současnou zástupkyni NK ČR v ŘV CPK. Členové ŘV pokládají účast generálního 
ředitele NK ČR v ŘV i v Radě CPK za logickou a žádoucí. 
 
Dále M. Lhoták požádal účastníky jednání o schválení programu zaslaného v předstihu: 
 
I. Uvítání, úvod (M. Lhoták)  
II: Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (B. Stoklasová) 
III. CPK (stav, problémy, výhled - M. Krčál) 
IV. CPK v kontextu projektu CARDS (M. Krčál + diskuse) 
V. Získej (stav, problémy, výhled - J. Pavlík) 
VI. Získej v kontextu výsledků průzkumu a závěrů ÚKR (J. Pavlík + diskuse) 
VII. Expertní tým – zpráva o novém složení a činnosti (B. Stoklasová) 
VIII. CPK a malé knihovny (M. Wolna) 
IX. Prezentace CPK na konferenci Knihovny současnosti 
X. Různé 
 
 
II: Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (B. Stoklasová) 
B. Stoklasová rozeslala úkoly z minulého jednání členům ŘV v předstihu před jednáním a na jednání 
provedla kontrolu úkolů: 
 
Příprava variant cenové politiky Získej  
Odpovídá: J. Pokorný, M. Lhoták 
Termín: 29.10.2021 
 
Zaslání jmen kandidátů do ŘV M. Lhotákovi 
Odpovídá: E. Staněk 
Termín: 29.10.2021 
 
Rozeslání pozvánky na jednání včetně variant cenové politiky Získej a jmen kandidátů do ŘV 
Odpovídá: M. Lhoták 
Termín: 5.11.2021 
 
Svolat krátké online jednání ŘV k tématu spolupráce s vydavateli 
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Odpovídá: M. Lhoták 
Termín: 17.11.2021 
 
Příprava prezentací CPK, Získej, Expertní tým 
Odpovídá: M. Krčál, J. Pokorný, B. Stoklasová 
Termín: 19.11.2021 
 
Příprava krátkých prezentací pro Představení projektů VISK 
Odpovídá: M. Lhoták, B. Stoklasová, J. Pokorný 
Termín: 19.11.2021 
 
Všechny uvedené úkoly byly splněny, na ŘV CPK proběhla krátká diskuse pouze k úkolu Příprava variant cenové 
politiky. Členové ŘV se shodli na tom, že závěry nedávného průzkumu momentálně nevyžadují žádné zásadní 
změny cenové politiky schválené Radou CPK, ale k cenám bude nutné se průběžně vracet a cenovou politiku 
optimalizovat. 
 

III. CPK (stav, problémy, výhled - M. Krčál) 
Prezentace CPK 
M. Krčál se v prezentaci věnoval následujícím okruhům: 
● Migrace na VuFind 8 
● Získej EDD 
● Další plán na rok 2022 
● Zapojování knihoven 
● Tematické weby 
● Propagace 
Členové ŘV vyslovili pochvalu M. Krčálovi za přípravu kvalitní prezentace i vedení projektu a MZK jako 
instituci za úspěšnou realizaci projektu. 
Členové ŘV konstatovali stále relativně malé využití projektu a navrhli některé aktivity, které by 
mohly vést ke zlepšení situace. 
T. Řehák: navrhl vytipovat a oslovit partnery v jednotlivých knihovnách z řad odborných, nikoli 
vedoucích pracovníků, kteří bývají přetížení jinými aktivitami. 
M. Krčál informoval o svých permanentních a intenzivních kontaktech se zástupci knihoven i o své 
plánované osobní návštěvě knihoven s cílem navázat těsnější kontakty s metodiky a pracovníky PR 
jednotlivých knihoven. 
M. Svoboda zdůraznil (na základě pozitivní zkušenosti NTK s výměnou kontaktní osoby) důležitost 
„styčného důstojníka“ pro CPK, který má pro spolupráci dostatečnou kapacitu. 
T. Foltýn zmínil novou Koncepci rozvoje portálu Knihovny.cz na léta 2022-2026, kterou považuje za 
velmi kvalitně zpracovanou a poděkoval tak všem autorům za její zpracování. Považuje za důležité, 
aby tato koncepce byla šířena mezi českými knihovnami. 
 
IV. CPK v kontextu projektu CARDS (informace a diskuse) 
M. Lhoták informoval o stavu jednání o projektu CARDS a zdůraznil, že CPK by měl hrát při jednáních i 
dalším plánování projektu CARDS významnou roli 
T. Řehák zopakoval svůj názor vyslovený na řadě jednání: Projekt CARDS by neměl být velkou 
příležitostí jen pro výzkumnou sféru, ale měl by zajistit technologický upgrade (jednotné zázemí) pro 
celé české knihovnictví. CPK by měl být v návaznosti na CARDS důležitým front endem.  
M. Svoboda upřesnil, že projekt CARDS bude financován z prostředků na VaV a vzdělávání, ale neměl 
by být přínosem jen pro VŠ knihovny. Záměrem projektu je mj. unifikace dat a vyčištění dat pro 
unifikovanou databázi, což bude významné i pro další knihovny. 
M. Krčál informoval, že v oblasti unifikace a čištění dat mohou být přínosem velké zkušenosti řešitelů 
CPK s unifikací dat a deduplikacemi. 

https://docs.google.com/presentation/d/1MT5YYJqk6xunu4XBibqLvGBSM4ai-tzSTheSCHqNnRM/edit?usp=sharing
https://bit.ly/koncepce-knihovny-cz
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P. Žabička doplnil, že kromě zkušeností řešitelů CPK s deduplikacemi lze využít i jejich zkušenosti 
s integrací a využitím Souborného katalogu CASLIN, jehož integraci bude muset bezpochyby řešit i 
CARDS. 
Členové ŘV doporučili zapojení řešitelů CPK do pracovních skupin CARDS a využití jejich rozsáhlých 
zkušeností s deduplikacemi, unifikací dat a integrací Souborného katalogu CASLIN. 
 
V. Získej (stav, problémy, výhled - J. Pavlík) 
Prezentace Získej 
J. Pavlík se v prezentaci věnoval následujícím okruhům: 
● MVS 
● EDD 
● API pro AKS 
● Příprava prezentací 
Členové ŘV vzali zprávu na vědomí. 
Krátká diskuse proběhla k API pro AKS a EDD. 
API pro AKS 
B. Stoklasová upozornila na nutnost dokončení programátorských prací co nejdříve, aby se ještě 
stihly testy na straně dodavatelů AKS a následná příprava projektů pro VISK na rok 2023. 
J. Pavlík informoval, že programátorské práce již byly zahájeny a měly by být ukončeny během léta, 
aby se stihly v termínu všechny následné kroky. 
EDD 
Proběhla krátká diskuse k tomu, kdo má stanovit a schválit cenu za naskenovanou stránku pro EDD. 
M. Svoboda konstatoval, že ceník je k dispozici, ale je třeba, aby ho schválila Rada CPK. 
M. Lhoták doplnil, že Rada může schválit cenu uvedenou v Ceníku Získej pro koncové uživatele  
per rollam. 
 
VI. Získej v kontextu výsledků průzkumu a závěrů ÚKR (J. Pavlík + diskuse) 
Výsledkům průzkumu se krátce věnovala Prezentace Získej 
Členové ŘV konstatovali, že reakce na výsledky průzkumu v prezentaci byla příliš stručná a že je třeba 
se k průzkumu, do něhož bylo vloženo velké množství práce, vrátit.  
T. Foltýn připomněl debatu k průzkumu na ÚKR. Výsledky nebyly jednomyslně interpretovány (rozdíly 
v uchopení výsledků různými členy ÚKR + široká diskuze nad výpovědní hodnotou doručených 
odpovědí na dotazník) a ÚKR doporučila vrátit se k průzkumu v rámci CPK a dále problematiku 
MVS/Získej řešit. 
K. Košťálová konstatovala, že k průzkumům jsou nutné další informace a seznámila účastníky jednání 
s aktivitami NK ČR směřujícími k získání informací. Informovala o plánovaných seminářích i o 
semináři, který již v NK ČR proběhl. Semináře se zúčastnilo 40 zástupců knihoven (hlavně NK, MK a 
VK) s velkým objemem MVS a jedním z témat byl i průzkum, jeho výsledky a potřeba doplnění dalších 
informací. 
M. Wolná požádala o možnost zapojení do těchto aktivit a příležitost vysvětlit některé okolnosti 
s průzkumem i interpretací výsledků spojené. 
M. Lhoták navrhl uspořádání workshopu k výsledkům průzkumu v NK ČR s přizváním autorky 
průzkumu M. Wolné (září-říjen 2022) a přípravu prezentace výsledků workshopu pro podzimní 
jednání Rady CPK. Členové ŘV tento návrh podpořili. 
 
VII. Expertní tým – zpráva o novém složení a činnosti (B. Stoklasová) 
Prezentace ET 
B Stoklasová informovala členy ŘV o současném složení ET a posledních personálních změnách. 
Personální změny již ŘV CPK odsouhlasil per rollam.  
Dále B. Stoklasová informovala o průběžných činnostech členů ET (práce na API pro Získej a testování 

https://docs.google.com/document/d/1xYOzc-SkbGKmioHee9U4MniNYbPi3T4vJvYHuOSdG6M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDDAyaJ2vh8ZOSyvG1Gt93lgix8T0fGN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xYOzc-SkbGKmioHee9U4MniNYbPi3T4vJvYHuOSdG6M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HF1bRHvtO-Iad14qFMxcNPku1h5yrWz7MA-xagNHubI/edit?usp=sharing
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nové verze VuFindu v CPK) a tématech projednávaných na posledním jednání ET 15. 6. 2022: 
● Návrh akcí na portálu 
● Katalog ve VuFindu pro malé knihovny 
● API pro služby a systémy třetích stran 
● Online objednávka na KNIHOVNY.CZ s využitím služby Zásilkovna 
● Statistiky 
● API pro AKS 
Proběhla krátká diskuse k bodům Katalog ve VuFindu pro malé knihovny a Statistiky. 
Katalog ve VuFindu 
M. Krčál informoval o požadavku na vytvoření katalogu ve VuFindu pro malé knihovny, o nutnosti 
přesněji specifikovat funkce i předpokládané náročnosti realizace požadavku na straně MZK 
J. Kaňka připomněl, že se nejedná o nové téma, ale že tato možnost byla uvedena již v Projektovém 
záměru. 
Statistiky 
J. Kaňka konstatoval, že knihovny poskytují řadu služeb prostřednictvím CPK, ale nemají možnost je 
vykázat ve statistikách Kult. Vyslovil požadavek na úpravu statistik CPK tak, aby poskytovaly 
jednotlivým knihovnám podrobnější informace včetně potřebné periodizace. 
M. Krčál informoval, že vytvoření podrobnějších statistik je možné, ale bude časově náročné. Je třeba 
přesně definovat požadované výstupy.  
Členové ŘV podpořili požadavek na generování podrobnějších statistik pro jednotlivé knihovny. 
 
VIII. Prezentace CPK na konferenci Knihovny současnosti  
S ohledem na časovou tíseň nebyl bod podrobně projednán. B. Stoklasová konstatovala, že podrobné 
projednání není nutné. Bod by zařazen do programu jen s ohledem na připomenutí nutnosti 
prezentace CPK na konferenci. Účastníci jednání konstatovali, že prezentace CPK budou zastoupeny 
v jednotlivých blocích konference, jejíž podrobný program se připravuje. 
 
IX. Různé – Zapojení malých knihoven do CPK 
M. Wolná vznesla dotaz, zda zapojení malých knihoven do CPK je/není žádoucí s ohledem na 
informaci, že CPK údajně o zapojení malých knihoven nestojí. 
M. Krčál konstatoval, že zapojení malých knihoven je žádoucí, jen je třeba doladit vazbu mezi malými 
knihovnami a zastřešujícími knihovnami s regionální funkcí. 
M. Lhoták upřesnil, že model je třeba doladit také v rovině smluvní, kde by ideálně smlouvu s CPK 
měla uzavřít zastřešující knihovna a dodatkem by měly být smlouvy této knihovny s jednotlivými 
knihovnami v její gesci. 
 
 
Závěry: 
 
Změna zástupce NK ČR v ŘV i v Radě CPK 
Členové ŘV pokládají účast generálního ředitele NK ČR T. Foltýna v ŘV i v Radě CPK za logickou a 
žádoucí. 
 
Kontrola plnění úkolů z minulého jednání ŘV 
Všechny úkoly byly splněny. 
 
Cenová politika (ZÍSKEJ) 
Členové ŘV se shodli na tom, že závěry nedávného průzkumu momentálně nevyžadují žádné zásadní změny 
cenové politiky schválené Radou CPK, ale k cenám bude nutné se průběžně vracet a cenovou politiku 
optimalizovat. 
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CPK – realizace 

Členové ŘV vyslovili pochvalu M. Krčálovi za přípravu kvalitní prezentace i vedení projektu a MZK jako 
instituci za úspěšnou realizaci projektu. Členové ŘV konstatovali stále relativně malé využití projektu 
a navrhli některé aktivity, které by mohly vést ke zlepšení situace. 
 
CPK a CARDS 
Členové ŘV doporučili zapojení řešitelů CPK do pracovních skupin CARDS a využití jejich rozsáhlých 
zkušeností s deduplikacemi, unifikací dat a integrací Souborného katalogu CASLIN. 
 
Ceník pro EDD 
Ceník je k dispozici, je nutné jeho schválení Radou CPK. 
 
Získej a výsledky průzkumu 
Členové ŘV konstatovali, že výsledkům průzkumu ve vazbě na Získej je nutné se dále věnovat. 
Doporučili uspořádání workshopu k výsledkům průzkumu v NK s přizváním autorky průzkumu M. 
Wolné (září-říjen 2022) a přípravu prezentace výsledků workshopu pro podzimní jednání Rady CPK. 
 
Zpráva o činnosti ET 
Členové ŘV vzali zprávu na vědomí. 
 
Statistiky 
Členové ŘV podpořili požadavek na vytvoření návrhu a následné realizace upravených statistik pro 
jednotlivé knihovny. 
 
 
Úkoly: 
Organizace hlasování Rady CPK per rollam k členství GŘ NK ČR T. Foltýna v Radě CPK a k ceníku EDD 
Odpovídá: M. Lhoták 
Termín: ihned 
 

Zapojení řešitelů CPK do pracovních skupin CARDS s ohledem na využití jejich zkušeností a zajištění 
návaznosti mezi oběma projekty 
Odpovídá: M. Krčál, M. Svoboda, M. Lhoták 
Termín: ihned 
 
Uspořádání workshopu k průzkumu v NK ČR za účasti Přizvání M. Wolné a příprava výstupu (prezentace) pro 
podzimní jednání Rady CPK 
Odpovídá: K. Košťálová 
Termín: září-říjen 2022 
 
Vytvoření návrhu upravených statistik služeb poskytovaných přes CPK pro jednotlivé knihovny 
Požadavky na modifikaci statistik 
Odpovídá: ET CPK 
Termín: září 2022 
Návrh realizace upravených statistik 
Odpovídá: M. Krčál 
Termín: prosinec 2022 
 
Prezentace CPK a Získej na konferenci Knihovny současnosti 
Odpovídá: M. Krčál 
Termín: září 2022 
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Doladění smluvních vztahů CPK – zastřešující knihovna s regionální působností – knihovny v gesci zastřešující 
knihovny 
Odpovídá: MZK ve spolupráci s M. Wolnou 
Termín: prosinec 2022 

 
 


