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NIP CZ
 Noví informační profesionálové 

 Skupina při AKVŠ
 Do skupiny může vstoupit každý, kdo se cítí jako 

nováček v oboru, tj. především 
 Pracující studenti

 Čerství absolventi

 Tzv. newcomers – nově příchozí z jiných oborů

 Kdokoli, kdo by se chtěl zapojit do činnosti AKVŠ a 
neví jak

 „Inkubátor“, který svým členům pomůže seznámit 
se s činností AKVŠ a postupně se zapojit do 
některé z jejích klíčových aktivit.



NIP CZ v roce 2016

 Pracovně 

 1 pracovní schůzka 

 4. 2. v Knihovně Jana Palacha

 Závěry ze schůzky na blogu

 1 výjezdní zasedání

 21. 10. v Knihovně ZČU v Plzni 

 Plánování budoucnosti, plán akcí, testování 

webu AKVŠ a taky „odborná zábava“ v 

Muzeu knihy a knihtisku (vřele doporučujeme)

https://nipcz.wordpress.com/2016/02/29/nip-cz-v-roce-2016/
http://www.mkkp.cz/




Dobrovolnická činnost na 

konferencích

 ECIL 2016

 Zúčastnily se celkem 3 členky 

 Vypomáhaly jsme především jako technická 
podpora v jednotlivých místnostech

 Skvělá zkušenost z velké mezinárodní 
konference

 Některé naše zážitky jsou k dispozici na blogu

 BA 2016

 Anketa – výsledky v závěru

 Trocha recese - plackovač

https://nipcz.wordpress.com/2016/11/01/zazitky-z-dobrovolnickeho-dnu-na-ecil-2016/


ECIL 2016



Odborný seminář
 Zahraniční cesty a konference – praktické 

rady

 8. 3. 2016 na ČZU v Praze 

 Seminář byl zaměřen na to, jak získat finanční 
podporu, jak vytvořit zajímavý poster, jak se na 
konferenci chovat, abyste si odnesli co nejvíce 
nových kontaktů

 Pod vedením Hanky Landové

 Zazněly i příspěvky z praxe od kolegyň, které už 
se konference v zahraničí zúčastnily

 Video je dostupné zde

http://mediasite.czu.cz/Mediasite/Play/859e4da124c6488b8b4fca7457da72b11d?catalog=ff961ebd-65c2-4759-aed6-e2c049e3f3b1


Informační kanály
 Facebook

 Ke 9. 11. 2016 124 členů i mimo AKVŠ

 Spolupráce s ÚISK

 Velmi živý kanál příspěvků

 Upozornění na konference a akce

 Blog

 Méně přispěvatelů

 Zahrnuje zejména naše zkušenosti z 
knihovnických akcí

 Do budoucna bychom ho chtěli trochu oživit

https://www.facebook.com/groups/cznip/
https://nipcz.wordpress.com/


Testování stránek AKVŠ
 Web AKVŠ

 Jednoduché testování použitelnosti a přístupnosti

 Uživatelské testování 

 Verifikace cílů
1. Nahradit již technologicky a graficky zastaralý web
2. Informovat o činnosti a akcích Asociace
3. Propagovat činnost a akce Asociace

4. Inspirovat cílové skupiny
 Vysokoškolští knihovníci

 VŠ studenti knihovnictví

 Odborné a specializované knihovny

 Zahraniční kolegové knihovníci

http://www.akvs.cz/


Technické testování
 Provedeno 1 členkou NIP CZ

 Jedná se spíše o „amatérský test“
 Pomocí nástrojů doporučených literaturou (1, 2)

 Testování pouze stránky http://www.akvs.cz

 W3C Markup Validation Service
 Vyhodnotilo 29 chyb ve zdrojovém kódu a tři 

varování

 4 obrázkové odkazy nemají textovou alternativu

 3 obrázky na hlavní stránce nemají textovou 
alternativu

 Validační služba W3C CSS
 360 chyb 

http://www.akvs.cz/
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifquuipo3QAhUBcRQKHbQkDvMQFggaMAA&url=https://validator.w3.org/&usg=AFQjCNGyn_Ds1ZFcjsRvw8M-tTVGOPAH8w&bvm=bv.137132246,d.bGg
https://jigsaw.w3.org/css-validator/


Technické testování 2

 Feed Validation Service

 Ověřuje RSS a atom

 Validní RSS kanál

 Český validátor

 Dokument neprošel validací

 27 chyb a 5 varování

 W3C Link Checker

 Celkem 2 chybné odkazy

https://validator.w3.org/feed/
http://validator.webylon.info/
https://validator.w3.org/checklink




Uživatelské testování

 21. 10. 2016 na ZČU v Plzni

 2 členky NIP CZ

 1 členka jako moderátor

 1 hodina

 Tree test – test navigace (2)

 Úkoly pro uživatele (3, 4)



Uživatelské testování

Tree test – test navigace

 Uživatel prověřuje strom hierarchie (1)

 Je navigace intuitivní?

 Jsou stránky logicky řazené?

 Prověřují se jednotlivé odkazy

 Úkol:

 Prohlédněte si stránky AKVŠ, popište svůj 

první dojem, projděte hlavní odkazy. Zdá se 

Vám něco nelogického a neintuitivního?



Tree test pozadí

 Prohlíželi jsme na notebooku (OS Windows 

7, Windows 10), netbooku, tabletu (iPad), 

smartphonu (OS Android)

 Prohlížeče – Mozilla, Chrome, Safari (iPad), 

Internet Explorer (spíše okrajově)



Obecné poznatky
 Vyhledávání stránek AKVŠ Googlem

 Celkem dobré 
 Pokud vyhledáváme AKVŠ, nezobrazí se hlavní stránka 

AKVŠ jako první možný výsledek

 Mobilní verze
 Zobrazí se hlavně velké obrázkové odkazy z titulní strany 
 Pro uživatele zvenku těžká orientace

 AKVŠ chybí odkazy na sociální sítě
 Např. Sledujte nás na Facebooku
 AKVŠ má pouze Twitter

 Pěkné zobrazení tweetů na hlavní straně ale opět zaniká

http://google.com/


Tree test výsledky – hlavní 

stránka
 Celkově si uživatelé stěžovali na použití příliš malých 

písmen

 Menu – dobrá orientace díky dvojí variantě 
(obrázkové a slovní)

 Problémy s rozklikáváním odkazů 
 Odkaz ze slovního menu se otevře ve stejném okně, ale z 

obrázkového menu se otevře nová záložka

 Novinky jsou na hlavní stránce vlevo pro uživatele 
utopené

 Obrázky z hlavního menu
 Logické jenom některé 

 o Asociaci, Interní sekce, Zahraniční cesty

 Zbylé postrádají jasnou spojitost s obsahem





Tree test výsledky – další 

stránky

 O Asociaci

 Výkonný výbor 

 Chybí informace o tom, co to je

 Jednací řád - je tam pouze pdf soubor - mohl 

by tam být aspoň výtah z jednacího řádu

 Komise a iniciativy 

 Líbily se nám nejvíc

 Pouze NIP CZ ještě nedodali aktuální 

informace 



 Akce

 Celkem přehledné

 Nejednotná podoba menu 

 Stránky BA menu pouze vpravo – přehlednější

 IVIG 2016 a Otevřené repozitáře textové 
menu vpravo i vlevo – mírně matoucí

 Zahraniční cesty

 Logické uspořádání

 Fórum 

 Mohlo by být veřejné

 Jinak trochu postrádáme smysl

 Interní sekce

 Nemůžeme hodnotit, nemáme přístup



Tree test – anglická verze

 Lepší navigace za obrázky

 Lepší zobrazení tweetů

 Chybí informace o akcích



Úkoly 
 Pokuste se najít prostřednictvím Googlu 

stránky Bibliotheca academica 2016
 Nalezeno poměrně jednoduše, byl to však až 9. 

výsledek na stránce 

 Zjistěte, jaké jsou aktivity a cíle iniciativy OA 
 Nalezeno rychle, stránka srozumitelná, rozložení 

srozumitelné, vypadá nejlogičtěji z celého webu

 Pokuste se registrovat na Otevřené repozitáře
2016 
 Nalezeno rychle, matoucí menu z obou stran, 

nejednotné u akcí



Úkoly II
 Zjistěte, kdo je jednatelem AKVŠ  

 Vyzkoušeli jsme přes hledání i přes menu, obojí 
zjistitelné snadno, hůře přes vyhledávání

 Vyhledejte zprávy ze zahraničních cest za rok 
2005
 Z menu intuitivní, vyhledávání moc nefunguje, 

naviguje na hlavní stránku Zprávy ze 
zahraničních cest

 Pomocí interního vyhledávání zkuste najít 
zprávu o novém logu AKVŠ
 Nalezeno jednoduše a rychle



Verifikace cílů
1. Nahradit již technologicky a graficky zastaralý 

web

 S určitými drobnými výhradami splněno, web 
má ale podle nás větší potenciál

2. Informovat o činnosti a akcích Asociace

 Splněno, bylo by dobré doplnit větší aktivitou 
na sociálních sítích

3. Propagovat činnost a akce Asociace

 Splněno, pro tento účel bychom doporučili 
více zvýraznit novinky na hlavní stránce a opět 
doplnit větší aktivitou na sociálních sítích



4. Inspirovat cílové skupiny

 Vysokoškolští knihovníci - splněno

 VŠ studenti knihovnictví – web působí málo 

otevřeně, máme dojem, že tuto cílovou 

skupinu příliš neoslovuje, ale to by měla asi 

být naše práce

 Odborné a specializované knihovny –
nemůžeme posoudit

 Zahraniční kolegové knihovníci – anglická 

verze je zdařilá, chybí jen informace o akcích, 

což nám přijde podstatné



Anketa otázky

1. Jak moc, podle Vašeho názoru, ovlivňuje 

budova (architektura) knihovny její 

návštěvnost?

2. Která část budovy knihovny je nejdůležitější?

3. Které vysokoškolská knihovna v ČR se Vám 

líbí nejvíce?

4. Obejde se knihovna bez bufetu/kavárny?

5. Je ve Vaší knihovně povoleno jídlo a pití?





Jak moc, podle Vašeho názoru, ovlivňuje 

budova (architektura) knihovny její 

návštěvnost?

 35 respondentů

80%

8%

6%
6%

Ovlivňuje, hodně,

zásadně velmi,

moc

Průměrně

Neovlivňuje nebo

málo

Jiná



Zajímavé odpovědi
 Jiná

 Nejvíc návštěvnost ovlivňuje poloha budovy v rámci města 

nebo kampusu

 Příliš - architekti diktují a omezují knihovnu





Která část budovy knihovny je 

nejdůležitější?
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Které vysokoškolská knihovna 

v ČR se Vám líbí nejvíce?

21,21%

18,18%

15,15%

9,09%

6,06%

3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03%
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Obejde se knihovna bez 

bufetu/kavárny?

 32 respondentů

28%

28%

38%

3%

3%

Ano

Ano, ale

Ne

Knihovna ano, studenti

ne

Chci odpovědět ano,

ale vím že nemám

pravdu





Je ve Vaší knihovně povoleno 

jídlo a pití?

 35 respondentů

26%

20%

17%

11%

9%

11%

3% 3%
Ne

Pití ano, jídlo ne

Ano

Ano, jen v určitých

prostorách

Není povoleno, ale je

tolerováno

Pouze v uzavřené nádobě

Netuším

Jiná



Plán činnosti na rok 2017
 Pomoc při správě webu AKVŠ

 Pomoc při organizaci akcí AKVŠ

 PechaKucha afternoon

 Vzdělávací seminář – nejlépe z oboru grafiky 
nebo prezentování

 Kontaktovat pořadatele Cycling for Libraries, 
zda by nezvážili průjezd Českou republikou 

 Realizace průzkumu ohledně zapojení žen na 
rodičovské dovolené do práce a dalšího 
vzdělávání

http://www.cyclingforlibraries.org/


PechaKucha afternoon
 Duben

 Registrace do PechaKucha

 Původně japonský projekt

 Smyslem je, aby prezentace byly co nejhutnější a aby si dokázaly 
udržet pozornost uchazečů

 20 slidů x 20 sekund

 Maximálně dvě hodiny

 Téma 
 Dobrá praxe v Čechách

 Co nového u nás v knihovně (děláme zajímavý projekt)
 Mám zajímavou práci a chci Vám o ní říct něco víc
 Co mě žere na českém knihovnictví

 Zvací dopis do konference knihovna, na všechny střední školy, na 
vysoké školy

 Hledáme atraktivní místo

http://www.pechakucha.org/


Líbí se Vám náš program?

 Líbí se Vám náš program a chtěli byste se 

zapojit?

 Chcete si zkusit prezentovat?

 Máte nějaký další nápad na akci?

 Chcete si vyzkoušet práci pro 

knihovnickou organizaci?

 Chcete nám přispět zajímavým článkem 

na blog nebo příspěvkem na Facebook?



Uvítáme nové členy!!!



Kontaktujte nás

 Na Facebooku

 Mailem: vycitalova.anicka@gmail.com

 Osobně tady na BA

 Máme mailovou konferenci, kam Vás v 

případě zájmu můžeme zařadit

 nip_cz@googlegroups.com

https://www.facebook.com/groups/cznip/
mailto:vycitalova.anicka@gmail.com
mailto:nip_cz@googlegroups.com


Děkujeme za pozornost!!!
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