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INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

(DOTAZNÍK: ČERVENEC 2008) 

 

Poznámka: V případě vysoké školy, která nemá centrální knihovnu, prosím, vyplňte pouze 

jeden dotazník za všechny dílčí fakultní knihovny dohromady a uveďte, kolik fakultních 

knihoven z celkového počtu je do odpovědi zahrnuto (tedy: počet dílčích knihoven 

zahrnutých do dotazníku/celkový počet dílčích knihoven). Děkujeme! 

 

Základní informace o vysoké škole a knihovně 

 

1) Název vysoké školy a knihovny/knihoven (+ počet dílčích knihoven zahrnutých do 

dotazníku(celkovým počtem dílčích knihoven na dané VŠ):   

 

2) Počet zaměstnanců knihovny/knihoven:  

 

      Přepočtené úvazky:   

 

3) Existuje v dlouhodobém záměru vaší vysoké školy zmínka o informační gramotnosti či 

informačním vzdělávání? Prosím podtrhněte či zvýrazněte odpovídající, příp. přidejte 

webový odkaz na dlouhodobý záměr.   

 

ANO         NE  

 

4) Podílela se vaše knihovna, resp. některá z knihoven vaší vysoké školy, v letech 2006 – 

2008 na řešení projektů (grantů) souvisejících s problematikou informačního vzdělávání 

a informační gramotnosti? Pokud ano, prosím, uveďte kterých, a v jakém období byly 

tyto projekty řešeny.  

 

ANO      NE 

 

 

 

5) Kolik pracovníků se podílí na vzdělávacích aktivitách?  

 

 

6) Věnují se informačnímu vzdělávání systematicky i někteří pedagogové?  

 

ANO       NE 

 

 

 

7) Existuje ve vaší knihovně pozice „koordinátora informačního vzdělávání“ nebo 

obdobná?  

 

ANO        NE 
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Aktivity v oblasti informačního vzdělávání  

 

8) Poskytovala vaše knihovna, resp. některá z dílčích knihoven vaší VŠ, v akad. r. 

2007/2008 nějakou formu informačního vzdělávání? Prosím podtrhněte či zvýrazněte 

odpovídající. 

 

                  ANO                  NE 

 

9) Pokud ano, tak o jaké formy informačního vzdělávání se jednalo? Prosím podtrhněte či 

zvýrazněte odpovídající. 

 

 Exkurze do knihovny 

 Jednorázové instruktáže a školení - samostatné 

 Jednorázové přednášky – samostatné  

 Účast ve výuce odborných předmětů – volitelných  

 Účast ve výuce odborných předmětů – povinných 

 Samostatný předmět v osnovách - volitelný 

 Samostatný předmět v osnovách – povinný  

 Výukové materiály na webových stránkách  

 E-learningový kurz – volitelný  

 E-learningový kurz – povinný   

 Jiná forma:  

 

Plánujete zavedení některé nové formy výuky v oce 2008/2009? Pokud ano, uveďte, 

prosím, o jakou formu se jedná:    

 

 

10) S jakými uživateli se ve výuce setkáváte? Prosím, seřaďte následující kategorie tak, že 

na začátku budou ti, kterých potkáváte nejvíce. Na konci pak ti, kterých ve výuce 

potkáváte nejméně.  

 

 Studenti 1. ročníků  

 Studenti, kteří pracují na bakalářské či diplomové práci.  

 Doktorandi  

 Zahraniční studenti  

 Pedagogové  

 Studenti kombinovaných a distančních forem studia 

 Studenti s nějakou formou zdravotního handicapu 

 Zaměstnanci školy   

 Jiný typ uživatelů:  
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11) Jaká témata vzdělávací akce pokrývají? Prosím, vyberte z následujících okruhů, příp. 

doplňte další.  

 

 vyhledávání v katalogu (v katalozích) 

 vyhledávání v databázích 

 služby knihovny obecně 

 citování  

 vyhledávání na internetu 

 psaní odborných textů, diplomových a bakalářských prací  

 prevence plagiátorství  

 jiná témata:  

 

 

12) Přibližně kolik jednorázových vzdělávacích aktivit (přednášek, seminářů, exkurzí) vaše 

knihovna, resp. všechny dílčí knihovny vaší VŠ, v r. 2007/2008 uspořádala/y? A kolik 

ucelených kurzů (e-learning nebo tradiční výuka)? Prosím, uveďte příslušné počty (u 

výukových kurzů uveďte počet semestrů).   

 

Jednorázové akce- počet:      

Kurzy – počet:   

 

      Celkový počet odučených hodin (jednorázové akce + kurzy):  

 

 

13)  Přibližně kolik studentů se těchto vzdělávacích akcí v r. 2007/2008 zúčastnilo? Prosím, 

uveďte opět zvlášť údaj pro jednorázové akce a pro ucelené kurzy.  

 

Jednorázové akce:                                           Kurzy:   

 

Celkem vše:  
 

 

14) Nabízí vaše knihovna/dílčí knihovny vaší VŠ i přednášky, semináře či exkurze 

v angličtině?  

 

ANO           NE 

  

15) Jsou informace o vzdělávacích akcích dostupné na webových stránkách 

knihovny/knihoven? Prosím podtrhněte či zvýrazněte odpovídající, příp. uveďte  adresu 

webové stránky.  

 

ANO            NE  
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Příprava pracovníků knihovny pro poskytování vzdělávacích služeb  

 

16) Požaduje vaše škola po knihovnících zapojených do výuky pedagogické vzdělání?   

 

ANO            NE 

 

17) Absolvovali pracovníci vaší knihovny, kteří se podílejí na vzdělávacích aktivitách 

nějaké školení/kurz? Pokud ano, tak, prosím, uveďte o jaký kurz či školení se jednalo 

(interní/externí, počet dnů, počet pracovníků, kteří kurz absolvovali apod.) 

 

ANO            NE   

 

 

18) Zúčastnili se pracovníci vaší knihovny v r. 2007/2008 některých konferencí či seminářů 

zaměřených na problematiku informačního vzdělávání? Prosím, uveďte jakých:  

 

19) Sledují někteří pracovníci vaší knihovny odborná periodika týkající se oblasti 

informačního vzdělávání? Pokud ano, tak uveďte konkrétní tituly:  

 

 

20) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy zahraničních elektronických konferencí? 

Pokud ano, prosím, uveďte kterých.  

 

21) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy českých i zahraničních pracovních skupin, 

sdružení, fór či institucí zaměřených na informační gramotnost?  

 

22)  Nakupuje vaše knihovna pro potřeby svých pracovníků odbornou literaturu s tématikou 

informačního vzdělávání, informační gramotnosti, lektorských dovednosti apod.?  

 

ANO            NE 

 

23)  Měli by pracovníci vaší knihovny zájem o další profesní rozvoj a výměnu zkušeností 

v oblasti informačního vzdělávání a informační gramotnosti? Prosím, uveďte o jaké 

formy rozvoje a vzdělávání byste měli zájem.  

 

 

 

24)  Co by, dle vašeho názoru mohla v oblasti přípravy knihovníků pro výuku udělat AKVŠ, 

resp. odborná komise IVIG?  
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Otázky na závěr   

 

25) Co by, dle vašeho názoru, zlepšilo situaci v oblasti informačního vzdělávání na vaší 

škole? Uveďte, prosím, jakékoliv nápady, náměty, sny …  

 

26)  Co naopak považujete za největší překážku v rozvoji informačního vzdělávání na vaší 

škole?   

 

27)  Na jaře 2008 byla zveřejněna „Koncepce rozvoje informačního vzdělávání na vysokých 

školách v ČR“ (dále jen Koncepce) jako doporučující dokument AKVŠ 

 

 Seznámili jste se s textem Koncepce? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 

odpovídající:                 ANO    NE 

 

 Jak jste se o Koncepci dozvěděli? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 

odpovídající:              Z elektronické konference 

     Z webových stránek AKVŠ/komise IVIG 

     Od kolegů 

 

 Považujete Koncepci za užitečný dokument? ANO          NE 

 

 Pokud ano, využijete ji (podtrhněte či zvýrazněte odpovídající):  

 

K argumentaci o významu informačního vzdělávání u vedení naší 

univerzity/fakulty  

K vytvoření vlastní koncepce informačního vzdělávání na naší 

univerzitě/fakultě 

K vytvoření plánu informačního vzdělávání na naší univerzitě/ fakultě 

Nevyužiji ji 

 

 Pokud ne, v čem je podle vás Koncepce špatná? 

 

 

 

Mockrát děkujeme za vyplnění dotazníku a jeho zaslání na email 

hanalandova@sic.czu.cz  

S výsledky průzkumu vás seznámíme na konferenci IVIG 2008 a prostřednictvím 

elektronické konference VYSKA.  

mailto:hanalandova@sic.czu.cz

