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Seznam navržených členů odborného poradního orgánu poskytovatele 

jméno organizace zastupuje koho/kým 

navržen v minulosti

odborné zaměření, zkušenosti

1.     Aim Karel, Ing. CSc. Ústav chemických 

procesů AV ČR, v. v. i.

AV ČR, odbornou 

komunitu uživatelů 

informačních zdrojů

člen Akademické rady AV ČR, vědecký pracovník v chemických

oborech, odborný člen OPO programů INFRA, LI, NPV I. - 1N, 

2.     Brožek Aleš, Ing. Severočeská vědecká 

knihovna

odborné a vědecké 

knihovny, uživatele

ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, odborník

v oblasti akviziční činnosti v knihovnách, zavádění automatizace do

knihoven a využitím databází, organizace a řízení odborných a

vědeckých knihoven a zpřístupňování informačních zdrojů, stávající

člen OPO 1N

3.    

       

        

 

Gec Tomáš, Mgr. Moravská zemská 

knihovna

odborné knihovny, 

uživatele

ředitel Moravské zemské knihovny, odborná specializace v oblasti

automatizace knihoven, především pak knihovních systémů a dalších

softwarových nástrojů, umožňujících práci s elektronickými

informačními zdroji (portály, digitální knihovny...), včetně webových

služeb a v oblasti využití elektronických informačních zdrojů

v knihovnách.

4.    

       

        

 

Hladká Eva, Ph.D. Masarykova univerzita, 

Fakulta informatiky 

veřejné vysoké školy a 

uživatele informačních 

systémů a informačních 

zdrojů

specialista pro oblast informačních systémů, odborný pracovník FI

MU v Brně, člen OPO programů a odborný oponent projektů v oblasti

podporu informatiky, informačních systémů a informačních zdrojů

5. Ivánek Jiří, doc. RNDr., 

CSc.

Ústav teorie informace a 

automatizace AV ČR, 

v.v.i.

informační odborníky a 

uživatele informačních 

systémů a 

specializovaných 

informačních zdrojů pro 

výzkum

specialista v oboru znalostních a expertních systémů, někdejší

prorektor pro informatizaci a rozvoj VŠE v Praze 

6. Katolická Barbora, Ing. Západočeská univerzita 

v Plzni, Univerzitní 

knihovna

Asociaci knihoven 

vysokých škol

správce elektronických informačních zdrojů Univerzitní knihovny

Západočeské univerzity

7. Koliba František doc. 

RNDr., CSc

Slezká univerzita v 

Opavě

veřejné vysoké školy, 

uživatele

prorektor Slezské univerzity v Opavě

8. Koubová Blanka, Mgr. Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta

uživatele a knihovny 

všech typů

odborná pracovnice fakultní knihovny, dříve odborný pracovník

oddělení umění a knihoven MK ČR

9. Miturová Petra, Mgr. Ministerstvo kultury ČR, 

Odbor umění a knihoven

knihovny všech typů a 

státní správu

pracovnice oddělení umění a knihoven MK ČR; absolventka oboru

vědecké informace a knihovnictví na FF UK v Praze, v odb. umění a

knihoven MK ČR od r. 1998, dlouholeté zkušenosti se zajištěním

agendy VaV v oblasti knihoven (program. projekty, výzkumné

záměry) a dalších dotačních programů MK (např. „Veřejné informační

služby knihoven“), od r. 2004 členka vědecké rady NK ČR a od r.

2005 redakční rady odb. knihov.čas. Čtenář.

10. Pessrová Hana PhDr. 

CSc. 

Národohospodářský 

ústav AV ČR, v. v. i., 

CERGE

odborné a vědecké 

knihovny, informační 

odborníky a uživatele 

specializovaných 

informačních zdrojů pro 

výzkum

v současné době ředitelka knihovny NHÚ AV CR, v.v.i., a ředitelka

knihovny UK CERGE, dále Local Project Manager konsorciálního

grantu EU, členka OPO předchozích programů stejného zaměření,

odborník v oblasti virtuálních knihoven, elektronických zdrojů,

digitálního repositáře, citační analýza, elektronického publikování.

praxe v oblasti organizace a řízení knihoven  

11. Pokorný Jan, PhDr.,  

Ph.D.

Univerzita Karlova v 

Praze, Ústav výpočetní 

techniky

informační a systémové 

odborníky

v současné době odborný asistent ÚVT UK, specializace v oblasti

projektování informačních systémů, jejich administrace, systémové

integrace, portálových řešení webové aplikace, elektronických

dokumentů.

12. Tkačíková Daniela, Mgr. VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, 

Ústřední knihovna

veřejné vysoké školy a 

Asociaci knihoven 

vysokých škol

ředitelka Ústřední knihovny VŠB-TUO, člen OPO 1N-NPV I.

13. Vojnar Martin, Ing. Vědecká knihovna v 

Olomouci

odborné a vědecké 

knihovny

vedoucí oddělení automatizace vědecké knihovny v Olomouci;

správce knihovního systému, více než desetiletá zkušenost v oblasti

automatizace knihoven včetně teorie a praxe knihovních systémů,

elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven

Hakenová Jana Ing. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, 

odbor programů 

výzkumu a vývoje - 31

tajemnice odborného 

poradního orgánu 

poskytovatele

člen OPO programu INFRA, oponent projektů LI, tajemník OPO

programu LN, předchozí vědecká i komerční praxe, státní správa -

administrace, příprava koncepcí VaV, vyhodnocování programů VaV


