
Buďme průvodci, 
ne jen učící knihovníci!

Mgr. Alena Doláková

Bibliotheca academica

9. listopad 2016



Creating knowledge VIII

• 2.-3. června 2016, Reykjavík, Island

• Practices, goals and visions for information literacy
in higher education

• Writing centres

Zdroj: Creating Knowledge VIII., 2016.
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Alison Head: What can we learn 
from students?

•8 studies

•15,000 studentů, 63 US campusů

•Systematický výzkum od r. 2008

•Rozhovory, online dotazníky…



Zdroj: HEAD, A. J., 2016.



Alison Head: What can we learn 
from students?
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Zdroj: HEAD, A. J., 2016.



Alison Head: What can we learn from 
students?

Pomoc se 
zdroji

• ve 13 % jsou doporučováni knihovníci

Zdroje info

• Youtube (79 %) 

• Pinterest (51 %) 

• Duolingo (21 %) 

• Khan Academy (18 %)

• Coursera (14 %)…

2010 Handout Study, n=191 handouts /28 campuses 2016 Staying Smart, n = 1,651



Hodnotící kritéria pro zdroje

Hodnota obecně, např. datum publ. 77 %

Kredit autora 73 %

URL (doména) 71 %

Rozhraní stránky 71 %

Doporučení knihovníka 25 %

2010 Truth Be Told survey, n=8353 / 25 campuses



Alison Head: What can we learn 
from students?
• Kdy se stáváme informačně gramotnými? 

• Co knihovny mohou udělat, aby efekt 
informační gramotnosti na vysokých školách 
umožnil/nastartoval proces celoživotního učení?

• Jak vybalancovat rovnováhu ve věci být dobrým 
akademikem a dobrým vědcem (doktorandi)? 



Řešení

• Formulování vlastní informační potřeby 
a informačního požadavku → naučit 
studenty kriticky se ptát a chápat podstatu

• Spolupráce se pedagogy, kteří jsou 
školiteli, vedoucími prací 

• Koordinovaná informační podpora během 
celého procesu studia včetně psaní 
kvalifikační práce



Dr. Maria-Carme Torras a Pål Steiner: 
Information literacy and writing
centers: IL and academic writing: 
Interwined processes, integrated
services



Writing centrum na University 
of Bergen
• Pilotní projekt 2014 – 2017 v knihovně Humanitní 

studií

• Vysokoškolští knihovníci a pedagogové vyučující 
akademické psaní

• Výhled: rozšíření na ostatní fakulty/obory univerzity

• Integrace Writing Centra do Learning Centra 
v rámci dlouhodobé strategie University of Bergen



Zdroj: TORRAS, MC. a STEINER, P., 2016.



Zdroj: TORRAS, MC. a STEINER, P., 2016.



Hlavní aspekty Writing centra

• Komplexní služby v procesu psaní kvalifikačních 
prací

• Spolupráce knihovník – pedagog

• Vždy důraz na kritické myšlení v řešení daného 
problému v neustálém procesu:

vyhledávání – čtení – psaní



Závěrečná doporučení

• Být průvodcem, rádcem, tutorem, ne jen učícím 
knihovníkem

• Vždy spolupracovat s vyučujícími, vedoucími prací

• Writing centre poskytující informační podporu 
během celého studia a procesu psaní práce
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Děkuji za pozornost!

Mgr. Alena Doláková alena.dolakova@vse.cz 


