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Koncepce rozvoje knihoven 2011 

- 2014 

 Změnit platové předpisy (mysleli jsme mimo jiné 
ZVÝŠIT platy…) 

 Zpracovat koncepci CŢV pro oblast knihovnictví 
s důrazem na poţadavky praxe           

 Zavést systém akreditovaného CŽV (kurzů a 
certifikovaných zkoušek)                     

 Doplnit (strukturovat) kartotéku typových pozic 
profese knihovník***                             

 Prosazovat řízení lidských zdrojů v knihovnách na 
moderních principech 



Zpracovat koncepci CŽV v oboru 

 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury 
pracovníků knihoven v ČR 2010/2011, porovnání 
s analýzami z předchozích let, zejména z r. 2003/2004 – 
připravuje se  

 
 Analýza nabídky stávajících oborových formálních studijních programů všech úrovní a 

jejich porovnání s potřebami a poptávkou  

 Analýza nabídky stávajících oborových studijních programů neformálního vzdělávání a 
jejich porovnání s potřebami a poptávkou  



 

 

 Zpracovat koncepci CŽV v oboru  

 Koncepce evaluace programů CŽV (neformálního) pro oblast knihovnictví včetně 
formulace motivačních faktorů 

 Postupná příprava standardů kurzů face-to-face 
vzdělávání a koncepce oborového e-learningu – 
zahájeny diskuse 

 Doporučení pro knihovny ČR v oblasti CŽV pracovníků knihoven 



Zavést systém akreditovaného CŽV 

v oboru  

 Definice procesu akreditace a evaluace na MK ČR, 
vybrat  a jmenovat akreditační komisi – probíhají jednání 

 
 Postupně akreditovat připravené specializační a inovační kurzy na MK ČR  

 Sjednotit úroveň stávajících rekvalifikačních kurzů, vytvořit standardy pro certifikovanou 
zkoušku absolventa  



 

 Zavést systém akreditovaného CŽV 

v oboru  

 

 Podpořit tvorbu a sdílení studijní informační podpory   

 Vytvořit pilotní sítě školicích pracovišť pro jednotlivé specializační kursy a podpořit 
jejich vytvoření, akreditace a pořádání  

 Vytvořit standard požadavků certifikovaných zkoušek pro pracovní pozice 
v knihovnictví  

 Sladit kurzy s požadavky Katalogu prací (kapitola 2.3.1 Knihovník) a KTP (nebo spíše 
naopak!) 

 



Doplnit, strukturovat NSP  

o další typové pozice profese knihovník 

 Specifikovat nové pracovní pozice, event. 
přepracovat popis stávajících 

 Na základě analýzy u vybraných knihoven různých 
typů a velikostí provést specifikaci požadavků na nové 
pracovní pozice 

 Nově strukturovat NSP, zejména rozšířit o nově 
definované pozice v oblasti knihovnictví 

 



Doplnit, strukturovat NSP  

o další typové pozice profese knihovník 

 Změnit katalog prací s využitím definování nových pracovních pozic, které budou 
vycházet z NSP, a na tomto základě změnit i platové zařazení (viz cíl 1) 

 Využít aplikovaných a aplikovatelných poznatků a 
zkušeností v rámci EU    



Prosazovat řízení lidských zdrojů 

v knihovnách na moderních principech 

  
 Zavedení koncepce CŽV do praxe knihoven 

 Propagace akreditovaných kurzů CŽV pro zvyšování kvalifikace pracovníků 
knihoven v ČR 

 Návrh vzorového kariérního řádu a další vzorové materiály (popisy pracovních míst, 
standardy vzdělání pro jednotlivé pracovní pozice v knihovnách, postupy 
adaptačních procesů v knihovnách ad.) 



Prosazovat řízení lidských zdrojů 

v knihovnách na moderních principech 

 (Povinné?) systematické vzdělávání v oblasti personálního managementu pro 
vedoucí pracovníky knihoven 

 Vazba na změnu organizační formy instituce? ploché organizační struktury? 

 



Základní prvky katalogu NSP 

 Povolání (P): soubor souvisejících pracovních činností, 
vyžadujících soubor kompetencí, vyjadřuje společný kvalifikační 
základ souvisejících typových pozic a menších jednotek práce – př. 
KNIHOVNÍK 

 Typová pozice (TP): soubor pracovních činností, vycházejících 
z obvyklé dělby práce, vyžadujících soubor kompetencí, obsahuje  
např. pracovní činnosti, průměrné výdělky, kompetence, 
zastřešující povolání a podřízené MJP – př. KNIHOVNÍK - 
KATALOGIZÁTOR 

 Menší jednotka práce (MJP): část, specializace nebo 
průřezová součást typových pozic, popisuje specifická úzká 
zaměření prací existujících na trhu práce – př. JMENNÁ 
KATALOGIZACE MONOGRAFIÍ 

 

 



Základní prvky NSP 
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Knihovník 

 Knihovník akvizitér 

 Knihovník katalogizátor 

 Knihovník pracovník správy fondů 

 Knihovník v přímých sluţbách* 

 Referenční knihovník 

 Knihovník správce digitální knihovny 

 Knihovník v knihovně pro děti 



Samostatný knihovník 

 Samostatný knihovník akvizitér 

 Samostatný knihovník katalogizátor 

 Samostatný knihovník pracovník správy fondů 

 Samostatný referenční knihovník 

 Samostatný knihovník správce digitální knihovny 

 Samostatný systémový knihovník* 

 Samostatný knihovník metodik* 

 Samostatný knihovník v knihovně pro děti 

 



Knihovník specialista 

 Knihovník specialista akvizitér 

 Knihovník specialista katalogizátor 

 Knihovník specialista pracovník správy fondů 

 Referenční knihovník specialista 

 Knihovník specialista správce digitální knihovny 

 Systémový knihovník specialista 

 Knihovník specialista metodik 

 Knihovník specialista v knihovně pro děti 

 
 



Karta typové pozice 

 Název 

 Alternativní název 

 Odborný směr 

 Odborný podsměr 

 Kvalifikační úroveň 

 Nadřízené povolání 

 Příbuzné typové pozice 

 



Karta typové pozice 

 Charakteristika 

 Pracovní činnosti 

 Příklady z podnikatelské a rozpočtové/státní 
sféry 

 Pracovní podmínky 

 Kvalifikační poţadavky 

 Odborné znalosti a dovednosti 

 Měkké a obecné odborné kompetence 

 



Pracovní tým 

 NK ČR 

 SKIP 

 NTK (specializované knihovny) 

 ÚISK 

 Vysokoškolské knihovny 

 Krajské knihovny 

 Veřejné knihovny pověřené RF 

 Lidé z pracovní skupiny tvořící Koncepci rozvoje 
knihoven 2011-2014 



Tým stvrzovatelů 

 SKIP 

 SDRUK 

 AKVŠ 

 Největší veřejná knihovna 

 Menší veřejná knihovna 



Odevzdáno 

 Odevzdáno: 6 karet typových pozic (Knihovník 
katalogizátor, Samostatný knihovník katalogizátor, 
Knihovník specialista katalogizátor, Referenční 
knihovník, Samostatný referenční knihovník, 
Referenční knihovník specialista) 



Pokračování 

 Další typové pozice (rok 2012) 

 Dílčí kvalifikace ke kaţdé (?) typové pozici (do 

roku 2015) 



Děkuji za pozornost 

Kontakt:  

Zlata Houšková 

Tel.: +420-221-663-330 

GSM: +420-603-844-932 

E-mail: zlata-houskova@nkp.cz  
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