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PROGRAM KONFERENCE STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A 

INFORMAČNÍ STRUKTURY V KNIHOVNÁCH ČR 

BALLINGŮV SÁL, NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 

25. DUBNA 2012 

  

8.30 – 9.00 Registrace účastníků a ranní káva 
9.00 - 9.15 Zahájení konference - Radka Římanová, NTK 

 
9.15 - 10.15 Open Source ve veřejné správě – Jan Ladin, NK 

 
Proč, jak, kdy, kdo, za co, kde? 
Příspěvek pojednává o Open Source, jako základním nástroji EU pro 
rozvoj a vývoj EU informačních systémů. Vysvětleno bude legislativní 
ukotvení open source produktů ve veřejné správě, věcné ukotvení open 
source produktů ve veřejné správě a licenční ukotvení open source 
produktů ve veřejné správě. 
 
 

10.15 - 11.15 Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích – Zuzana 
Šidlichovská, ÚISK 
 
Oblast personálního řízení je nezbytnou součástí každé instituce a 
zahrnuje spoustu aktivit a modelů, které je při aplikaci vždy nutné 
přizpůsobit danému prostředí. Příspěvek nejprve stručně představí 
několik moderních trendů, které se aktuálně implementují v oblasti 
lidských zdrojů. Do hlavní části příspěvku jsou zařazeny tři vybrané 
oblasti, které mohou být využity ke stabilizaci a při rozvoji lidských 
zdrojů v informačních institucích a knihovnách. Účelem příspěvku je 
poskytnout přehled s náměty, které mohou posluchačům pomoci 
rozšířit perspektivy při řešení agendy spojené s personálním řízením. 
 
 

11.15 - 12.00 Systémy vědeckotechnických informací a knihovny – Richard 
Papík, subdodavatel projektu EFI 
 
Vědeckotechnické informace, resp. informace oblasti STM (science, 
technology, medicine) maji svá specifika oproti jiným informačně-
knihovnickým systémům. Informační chování uživatelů této sféry je do 
jisté míry odlišné od jiných kategorií uživatelů. Moment zpoždění a 
poločas stárnutí informací se liší v této sféře rovněž� od jiných oborů a 
zpracování a distrubuce STM informací jsou více spojeny s 
elektronickými informačními zdroji, specializovanými digitálními 



 
 

 

Mediálním partnerem konference je elektronický časopis Ikaros        

 
 

 

 

knihovnami a databázovými centry. STM informace jsou často spojeny s 
procesy inovace a hospodářského rozvoje společnosti. 
 

12.00 - 12.45 Oběd 
 

12.45 - 14.00 Představení společnosti Deloitte – Tomáš Kubíček, Radek Muška, 
Milan Drahoňovský 
 
V příspěvku bude představen rozsah činností společnosti a budou 
prezentovány její zkušenosti. Posluchači budou seznámeni s pojetím 
komplexních služeb s „lidskou tváří“. Příspěvek bude rozdělen do 
tematických bloků. V prvním bloku budou prezentovány nejnovější 
trendy v manažerském řízení ve veřejné správě. V dalším bloku bude 
představen společný projekt, jeho cíle a plánované výstupy. 
 

14.00 – 14.30 Procesní řízení: zásady a praxe – Milan Číha (Komix), dodavatel 
projektu EFI 
 
Příspěvek přiblíží zásady procesního řízení. Seznámí posluchače 
s používanými termíny a zkratkami. Zdůrazní důležitost orientace na 
zákazníka a vysvětlí hlavní myšlenky hodnocení procesu, cyklu 
zlepšování procesu. Seznámí účastníky také s podmínkami procesního 
řízení a změnami ve vazbách organizační struktury na procesy. 
Přednášející představí mimo jiné konkrétní příklady procesního řízení 
z praxe dodavatele. 

  


