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Charles Darwin a projekty 

 Fantastický objev Darwinovy závěti! 

 Darwin nejen biologem, ale i sociálním 
reformátorem 

 Vliv na teorii projektového managementu 



Není nic snadnějšího než slovy uznat skutečnost, že 
boj o přežití je všudypřítomný, a není nic tak 
těžkého, alespoň tak to vidím já, než to mít 
neustále na zřeteli. 

      Charles Darwin 
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Měl bych předem podotknout, že termín boj o 
přežití používám v širokém a přeneseném smyslu a 
zahrnuji do něho závislost jednoho organismu 
na druhém a také, což je důležitější, beru ohled 
nejen na samotný život jedince, ale i na jeho 
úspěch v zanechání potomstva. 

      Charles Darwin 



Konsorciální projekty  
s podporou AiP 

 AiP dodavatelem prvních konsorcií v ČR 

 Zastupujeme přední producenty EIZ a agregátory 

 Kvalita obsahu sama o sobě nestačí, přidáváme 
kvalitní služby 

 AiP = konzultant (nikoliv pouhý dodavatel): 

 školení 

 statistika 

 technická podpora 





Říká se, že by stavbu voskové buňky správného 
tvaru shledal velmi obtížnou i zručný dělník 
s příslušným nářadím a danými mírami, ačkoliv to 
běžně provádí skupina včel, pracujících v temném 
úle. 

      Charles Darwin 



Školení 

 Šitá na míru 

 Pro koho? 

 Knihovníci, studenti, učitelé 

 Kde? 

 Na místě, online (WebEx)  

 Individuální konzultace                                                                                                  



Co se týče domněnky, že jsou organismy krásné 
proto, aby se líbily člověku, tedy domněnky, která 
naprosto odporuje mé teorii, mohu nejprve 
poznamenat, že vkus zjevně závisí na povaze mysli 
a nemá nic do činění s jakoukoliv skutečnou 
kvalitou obdivovaného předmětu. 

      Charles Darwin 



Další propagace 

 Překlady 

 Materiály 

 Avíza 

 RSS 

 Widgety 

 ... a v neposlední řadě Infozdroje! 



www.infozdroje.cz 



Člověk by nedosáhl nikdy panujícího postavení ve 
světě bez používání rukou, těchto nástrojů, tak 
podivuhodně poslušných jeho vůle. 

      Charles Darwin 





Statistika 

 Konsorciální i institucionální přehledy 

 Vývojové řady 

 Analýzy 

 Překrytí EIZ 





V červnu a červenci tří po sobě jdoucích let jsem po 
mnoho hodin pozoroval několik mravenišť v Surrey 
a Sussexu a nikdy jsem neviděl, aby otrok buď 
opustil mraveniště, nebo do něho vešel. 

      Charles Darwin 



Technická podpora 

 IP 

 Shibboleth (a vzdálený přístup) 

 Nastavení discovery systému 

 Vhodná mobilní zařízení pro e-knihy 



Kompetence 

 AiP = kombinace inženýrsko-přírodovědného a 
filozoficko-knihovnického pohledu na svět (a EIZ) 









Závěr  
aneb Co si máte od nás odnést 

kvalitní obsah   

+   

kvalitní služby   

= 

Albertina icome Praha 




