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Zaměstnavatelská sekce SKIP

Libuše Nivnická

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR je profesní organizace, která podporuje své členy ať již individuální, či institucionální, 

zároveň těží z jejich zkušeností a zúročuje je ve prospěch rozvoje knihoven a jejich služeb. Díky regionům SKIP a prostřednictvím 

odborných sekcí se pak rozvíjí péče a podpora pro jednotlivé oblasti činnosti knihoven. 

Všichni, kdo působí v knihovně na jakékoliv řídicí úrovni, přebírají dnes a denně velké břímě odpovědnosti. Troufnu si odhadnout, že 

se všichni mnohdy ztrácíme v labyrintu nejrůznějších paragrafů, metodických pokynů, nařízení zřizovatele, nálezů auditů a kontrol, 

mnohdy jejich protichůdných závěrů, různých výkladů té či oné situace. 

Je tedy naprosto jasné, že v rámci aktivit našeho svazu nabývají stále většího významu záležitosti týkající se knihoven jako 

zaměstnavatelů. Proto v roce 2005 vznikla iniciativa k založení odborné zaměstnavatelské sekce se základní myšlenkou ‒ 

poskytovat svým členům oporu v oblasti managementu knihoven. Sekce by měla být užitečná nejen pro statutární zástupce a top 

manažery knihoven, ale i pro další pracovníky, jako jsou personalisté, ekonomové, metodici a další relevantní profese. Portfolio 

působnosti je velmi široké a samozřejmě dle aktuálních témat a priorit proměnlivé. K hlavním okruhům trvale patří:

HR – rozvoj lidských zdrojů  ‒ národní soustava povolání, kvalifikací, katalog prací a jejich uplatňování v praxi, vzdělávání a 

metodická podpora v oblasti ZP, PO a BOZP, kolektivního vyjednávání, výběrová řízení, hodnocení zaměstnanců, odměňování, 

profesní vzdělávání atd.

Legislativní oblast – navrhování a připomínkování právních norem, jednání s partnery, UZS, legislativa pro knihovny všeobecně aj.

Management ‒ projektové řízení, finanční řízení, marketing, zpracování strategií, výročních zpráv a tiskových zpráv, fundraising, 

daňová problematika, výstavba a rekonstrukce knihoven, zahraniční zkušenosti a další aktuální témata.

V únoru 2016 se poprvé sešel tým lidí, kteří měli chuť se aktivně v Zaměstnavatelské sekci SKIP angažovat, a blíže se diskutovalo o 

prioritách, kterým se věnovat, a také o stylu práce a komunikace. Kombinovány jsou ve výsledku tři základní formy. Pracovní 

setkání výkonného týmu, který vybírá témata na další období. Pro nejpružnější aktuální informovanost pro všechny členy byla zřízena 

elektronická konference Zaměstnavatel, která by měla sloužit pro diskuse, konzultace a sdílení zkušeností. Konference 

zamestnavatel@konference.cvut.cz  je neveřejná.  

Třetím, a domnívám se, že nepostradatelným formátem práce je pořádání seminářů a workshopů – zpravidla dvoudenních. Vedle 

přednášek pozvaných odborníků je to skvělá příležitost k výměně názorů, zkušeností, diskusím, které často nastolí nové problematiky 

k řešení. Mnohdy se pak chytáme za hlavu, co všechno bychom měli lépe uchopit, na co nezapomenout, a domů odjíždíme plni 

odhodlání vše vylepšit a zdokonalit. 

Co se tedy dosud konkrétně řešilo? Již na zmíněném únorovém setkání v roce 2016 se přítomní shodli na nejdůležitějších tématech. 

Mezi ně patřilo: 

• katalog prací a jeho propojení s Národní soustavou povolání a Národní soustavou kvalifikací;

• platové otázky, zejména v případech navyšování tarifů, kdy provozovatelé knihovny odmítají navýšit mzdový fond;

• novela knihovního zákona, vymezení vzdělávací funkce knihoven;

• pracovníci knihoven a jejich kvalifikace;

• průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven – opakovat, zjistit současnou situaci;

• koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků: vytvoření a provázání s pravidly personální práce;

• vnitřní předpisy pro činnost knihoven;

• zpracovat příručku pro ředitele, manažery;

• diskuse se školami, které vzdělávají knihovníky, požádat o kurikula, vymezit oblasti, v čem náplň studia neodpovídá potřebám 

praxe.

Jedna z nejsložitějších oblastí manažerské práce je řízení lidských zdrojů. Jako červená nit se tedy všemi uplynulými ročníky vine 

téma zákoníku práce, informace o novinkách a jejich implementace v praxi. Pro tyto semináře využíváme dlouhodobě zkušeného 



specialistu na pracovní právo se schopností podat závažné téma nejen na vysoké profesionální úrovni, ale i s humorem. Velkou 

výhodou této dlouhodobé spolupráce je, že i lektor již poměrně důvěrně vnímá specifika našeho prostředí a práce, a dokáže tak 

reagovat konkrétně na individuální dotazy. Předem také máme vždy možnost zaslat témata, která nás blíže zajímají. V roce 2018 

bylo dalším příspěvkem k tomuto  tématu konání Konference o personální práci v knihovnách (pořadatel SDRUK a SKIP), která se 

uskutečnila v květnu ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Navazující myšlenka pro podporu manažerů byla formulovat doporučení k personální práci v knihovnách ‒ např. jak přijímat 

pracovníky, jak s nimi komunikovat a motivovat je k profesnímu vzdělávání, účasti na inovačních či rekvalifikačních kurzech, složení 

zkoušek NSK. Jak obsazovat vedoucí pozice a požadavky na kvalifikaci uchazečů. Vznikla také myšlenka sdílet vzorové dokumenty, 

které by mohly usnadnit vedoucím zejména menších knihoven práci. Vkladatel dokumentu do takové neveřejné databanky by však 

nenesl odpovědnost za důsledky jejich případného užití jinou knihovnou. Myšlenka byla prezentována např. na konferenci Knihovny 

současnosti (Sdílej, nebo zhyň), avšak zatím zůstává nenaplněna. Je to především vlivem  přetížených časových kapacit všech, kdo 

se této v podstatě dobrovolné práci nabídli věnovat.  Zcela jistě však budeme diskutovat o tom, zda je tato myšlenka nadále živá a její 

realizace by byla přínosná. Nicméně i výsledky průzkumu věkové, vzdělanostní a mzdové situace v knihovnách 

(http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/analyzy-mzdove-vekove-a-vzdelanostni-struktury-pracovniku-knihoven-

CR ) ukázaly potřebu podpory vytváření pracovněprávních dokumentů v organizaci či vzdělávání zaměstnanců.

Velký kus práce na půdě Zaměstnavatelské sekce byl odveden při formulování koncepce celoživotního profesního vzdělávání

v knihovnách ve spolupráci se Sekcí vzdělávání SKIP a dalšími odborníky. Tématu byl věnován dvoudenní workshop a diskusní 

setkání, kde jako host vystoupil viceprezident HK ČR RNDr. Zdeněk Somr k tématům Národní soustava kvalifikací a Národní 

soustava povolání. Čerpat inspiraci, jak na profesní vzdělávání, jsme mohli i z prezentovaných materiálů IFLA. Na tomto setkání 

probíhala jedna z nejživějších diskusí, což jen dokazuje, že formulace koncepce a realizace v praxi není vůbec jednoduchá. Ve 

výsledku se podařilo dosáhnout konsenzu mezi nejrůznějšími přístupy a argumenty (SKIP, SDRUK), koncepce je vytvořena a 

přijata.       

Členové Zaměstnavatelské sekce se účastnili také dlouhého maratonu, spolu s mnoha dalšími odborníky z knihoven, a zejména 

Národní knihovny, při tvorbě novely katalogu prací. Tato novela je od roku 2020 účinná, a i když se v průběhu práce ověřovaly u 

vybraných knihoven její možné dopady, lze očekávat, že i přes vítanou existenci příkladů činností k jednotlivým katalogovým větám, 

samotné uplatnění v praxi knihoven otevře nové otázky a potřebu podpory. Pokud tomu tak bude, Zaměstnavatelská sekce se jistě 

bude touto problematikou zabývat.    

V průběhu několik let působení sekce se nabízelo vzdělávání i v dalších oblastech, jako byly např. registr smluv, bezpečnost práce či 

nejnověji témata elektronické spisové služby a povinnosti knihoven v oblasti archivní péče.

Jak bylo řečeno již na začátku, témata, která jsou pro knihovny jako zaměstnavatele důležitá, jsou velmi široká. Proto vnímám jako 

velký přínos a příležitost také to, že SKIP je členem Unie zaměstnavatelských svazů a jejím prostřednictvím má mj. možnost 

připomínkovat řadu legislativních dokumentů, účastnit se aktivně jednání tripartity, které dávají šanci obhajovat nezastupitelné role 

knihoven, a zejména pro jejich působení vydobývat lepší podmínky.
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