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Prezenční kurzy / lekce typu seminář, přednáška

E-learning kurzy

Blended learning kurzy

Individuální konzultace

Jednotlivé „výukové vstupy  učícího knihovníka“

FORMY EDUKACE (POVINNÉ / NEPOVINNÉ) 
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PARTICIPACE KISK – KNIHOVNY
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OP VK

• CEINVE
• E-learning / 

blended learning / 
prezenční výuka

FRMU 2016

• Týden 
informačního 
vzdělávání na 
MU

• Prezenční kurzy

FRMU 2017

• Dny 
informačního 
vzdělávání na 
MU

• Prezenční kurzy



PARTICIPACE KISK – KNIHOVNY

Centrum informačního vzdělávání (CEINVE) 2012-15 (OP VK)

a) Workshopy, semináře a webináře rozvíjející informační gramotnost a dílčí kompetence 
akademického psaní (prezenční jednorázové aktivity) 
– lektoři: lidé z CEINVE; také knihovníci z fakultních knihoven MU přinášející svá témata (EIZ, 
práce s doktorandy v RIVu, Discovery apod.)
– příklad: MAZÁČOVÁ, Pavlína. Jak (ne)psát odborný text. [online]. 26. 3. 2013. Dostupné 
z: http://www.slideshare.net/CEINVE/webinar-jak-nepst-odborn-text.

b) Kreativní práce s informacemi (blended learning)
- předmět MU s označením KPI22 (https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/KPI22)
- návaznost na KPI 11 (Kurz práce s informacemi)
Sylabus:
• Kreativita
• Sebeřízení
• Asociace a metody pracující s asociacemi
• Myšlenkové mapy
• Myšlenkové klobouky
• Vizuální myšlení
• Tvůrčí psaní při psaní odborného textu
• Učení a paměťové techniky
• Online nástroje pro sebevzdělávání
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Centrum informačního vzdělávání (CEINVE) 2012-15 (OP VK)

C) Kurz práce s informacemi

– Formát MOOC / volitelný pro všechny studenty MU 

– Jednosemestrální kurz, vždy podzim akademického roku

– V současné době inovace, mj. webová forma otevřeného vzdělávacího zdroje 
http://kpi.knihovna.cz/
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PARTICIPACE KISK – KNIHOVNY

http://kpi.knihovna.cz/


PARTICIPACE KISK – KNIHOVNY

Týden informačního vzdělávání 
(grant P. Mazáčové z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity 2016)
http://tydeniv.wixsite.com/2016

• Semináře / přednášky pro studenty Bc., Mgr., Ph.D.  (exkluzivně pro 
50 studentů MU)

• Lektoři: experti z MU i mimo MU, učící knihovníci z akademických 
knihoven

• Provazba s povinným předmětem Informační vzdělávání na KISKu
• Oblasti rozvoje akademických kompetencí dle Modelu informační 

gramotnosti KISK 
– hledání informací
– tvorba dokumentu
– publikování
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Dny informačního vzdělávání na MU 2017
(grant P. Mazáčové z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity 2017)

http://div.kisk.cz/; facebookově http://1url.cz/ot396

– návaznost na FRMU 2016 v obsahu i tématech

– otevřeno všem studentům MU (účast více než 150)

– větší aktivita jednotlivých akademických knihoven v 
lektorství témat i organizacíiodborného programu, KISK FF 
MU zajišťuje supervizi a řešitele grantu 

– Provazba s předměty Psaní odborných textů (KISK) a 
Seminář informačních dovedností pro studenty PdF MU 
(Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU)
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PARTICIPACE KISK - KNIHOVNY

http://div.kisk.cz/
http://1url.cz/ot396


IVIG AKVŠ, Praha, 7. 9. 2017

DNY INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA MU 2017 
(UKÁZKA Z PROGRAMU)



PARTICIPACE 
KNIHOVNA – AKADEMICKÉ PRACOVIŠTĚ 

(KATEDRA/ÚSTAV) 

„Učící knihovník v kurikulu kateder“
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Knihovna fakulty + akademické pracoviště 
(Participace)

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU

• Povinná prezenční výuka akademických kompetencí v kurikulu 
oborů

• Př.: jaro 2016 výuka na šesti katedrách pro 582 studentů -
http://knihovna.fss.muni.cz/kurzy.php?podsekce=24. 

• Studenti Bc. – základy psaní odborného textu (citační gramotnost, 
oborové EIZ apod.)

• Studenti Mgr. – akademické psaní / příprava diplomových prací
– Zdroje informací;
– Vyhledávání informací, používání operátorů;
– Pokročilé vyhledání v elektronických databázích;
– Práce s Open Access a dalšími volně přístupnými zdroji;
– Metodika psaní závěrečných prací, plagiátorství;
– Metodika tvorby citací, norma, styly, citační software, citační databáze.
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PARTICIPACE KNIHOVNA - AKADEMICKÉ PRACOVIŠTĚ   

http://knihovna.fss.muni.cz/kurzy.php?podsekce=24


Knihovna univerzitního kampusu MU

Prezenční výuka informační gramotnosti v kurikulu oborů – lékařská 
fakulta 

• Kurz informačního vzdělávání (označení v IS: BAIV04)
• Kurz informačního vzdělávání (označení v IS: BPIV041)
• Informační výchova – cvičení (označení v IS: BZIV041c)
= povinné předměty pro obory porodní asistence a zdravotnický 

záchranář

• TÉMATA: efektivní vyhledávání plných textů odborných článků a 
knih ke konkrétnímu tématu (internet, databáze aj.), hodnocení 
informací, aplikace při vlastním akademickém psaní
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PARTICIPACE KNIHOVNA - AKADEMICKÉ PRACOVIŠTĚ   



Knihovna univerzitního kampusu MU

Prezenční výuka informační gramotnosti v kurikulu oborů – lékařská 
fakulta 

• Vědecká příprava II – cvičení
• Vědecká příprava III – cvičení
• Vědecká příprava IV-cvičení

• Předměty vyučované v rámci projektu P-Pool
• Knihovna zajišťuje témata: vyhledávání v online zdrojích / publikační 

a citační etika / citování pomocí citačního manažeru Zotero / 
predátorské časopisy
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PARTICIPACE KNIHOVNA - AKADEMICKÉ PRACOVIŠTĚ   



Knihovna univerzitního kampusu MU

E-learningová výuka informační gramotnosti  v kurikulu oborů - Lékařská fakulta / 
Fakulta sportovních studií 

• Information literacy (označení v IS: aVLIL021)

• Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu (označení v IS: 
VLLL021)

• Informační výchova (označení v IS: v2045)

- volitelný předmět formou e-learningu

Blended learning výuka informační gramotnosti v kurikulu oborů - Lékařská 
fakulta

• Získávání vědeckých informací  (označení v IS: DSVIz01) 
– povinně-volitelný předmět

– Témata: efektivní vyhledávání  plných textů odborných článků a knih ke konkrétnímu tématu 
(internet, databáze aj.) ú hodnocení relevantnosti informací pro vlastní výzkum a psaní odborného 
textu / pravidla publikační  a citační etiky /  predátorské časopisy  / scientometrické indikátory
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PARTICIPACE KNIHOVNA - AKADEMICKÉ PRACOVIŠTĚ   



Přírodovědecká fakulta MU

• spolupráce knihovny s Katedrou geografie (učící
knihovník vede výuku na téma EIZ)

Filozofická fakulta MU

• Učící knihovník v konkrétních katederních
předmětech (úvody do studia / diplomové semináře
apod.)
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PARTICIPACE KNIHOVNA - AKADEMICKÉ PRACOVIŠTĚ   
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KNIHOVNY 
V CELOFAKULTNÍCH /CELOUNIVERZITNÍCH 
AKTIVITÁCH AKADEMICKÉHO PSANÍ A IG

Foto: viz 1url.cz/PtU2A

http://1url.cz/PtU2A


Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU

Kurz informačního vzdělávání ÚK FF MU http://knihovna.phil.muni.cz/nase-
sluzby/kurzy-a-prednasky/seznam-vsech-lekci/

• v každém semestru pro všechny studenty MU
• Sekce: studenti Bc + Mgr. / doktorandi / večerní škola
• pestrá paleta témat z oblasti práce s informacemi:

– vyhledávání v elektronických informačních zdrojích
– pokročilé vyhledávání v EIZ (doktorandi)
– práce s tématem
– citování
– tvorba odborného textu
– vědecké psaní a publikování (doktorandi)
– prezentování 

• kurz není kreditově ohodnocen / certifikát  knihovny po 3 účastech 
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KNIHOVNY FAKULT MU
V AKTIVITÁCH AKADEMICKÉHO PSANÍ A IG

http://knihovna.phil.muni.cz/nase-sluzby/kurzy-a-prednasky/seznam-vsech-lekci/


Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU

Doktorandi – ve spolupráci s oddělením VaV „Na kafe 
s knihovnou“

• Témata: 
– Publikování a predátorské časopisy
– Vyhledávání v Open Access zdrojích a otevřených repozitářích
– Mezinárodní identifikátory vědce

Publikační výstupy nebo metodické materiály 
• manuály zaměřené na různé oblasti informační gramotnosti 

http://knihovna.fss.muni.cz/kurzy.php?podsekce=42
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KNIHOVNY FAKULT MU
V AKTIVITÁCH AKADEMICKÉHO PSANÍ A IG

http://knihovna.fss.muni.cz/kurzy.php?podsekce=42


Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU

Informační výchova (označení v IS: XK010)
• Blended learning předmět

– e-learningový kurz kombinovaný s tematickými face to face semináři

• Cíle v kontextu akademického psaní: 
– Práce s katalogy
– EIZ
– Vyhledávání v elektronických databázích (bibliografické údaje 

o publikacích nebo jejich plné texty)
– Citační gramotnost 
– Práce s referenčními manažery, s citačními rejstříky
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KNIHOVNY FAKULT MU
V AKTIVITÁCH AKADEMICKÉHO PSANÍ A IG



Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU

Pravidelně realizované aktivity informačního vzdělávání pro 

všechny studenty fakulty (MU):

• Volitelné semináře a přednášky na žádaná témata  související 
s psaním akademických textů: 

– Jak se na MU dostat k plnému textu: Discovery

– Citační databáze Web of Science a Scopus

– Elektronické informační zdroje na PřF MU 
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KNIHOVNY FAKULT MU
V AKTIVITÁCH AKADEMICKÉHO PSANÍ A IG



Ústřední knihovna Právnické fakulty MU

Seminář Základy publikační činnosti pro RIV
• pro studenty pátých ročníků magisterského studia, doktorandy a 

pro akademické pracovníky PrF MU

Pravidelná školení pořádané pro akademickou obec fakulty tematicky 
zaměřené na RIV a na zavedení ID ve vědeckých databázích ORCID, 
ID Research, Research Gate atd. 

Podpora v roce 2017 začínajícím akademikům - projekt Rozvoj 
vědecko-výzkumných kompetencí doktorských studentů (FRMU) 
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KNIHOVNY FAKULT MU
V AKTIVITÁCH AKADEMICKÉHO PSANÍ A IG



Středisko vědeckých informací  (Ekonomicko-správní fakulta MU)

Povinný předmět Akademické psaní (označení v IS: BDX_AKAP)
• http://www.econ.muni.cz/vedecka-sfera/stredisko-vedeckych-

informaci/akademicke-psani

- edukace ve formě e-learningu pro všechny studenty ESF MU
- mj. přehled o vybraných metodách a postupech, které jsou využívány při vědeckovýzkumné práci 
ve společenských a ekonomických vědách
- veřejně přístupná všechna studentská hodnocení kurzu k danému akademickému roku
- např.: http://is.muni.cz/do/econ/soubory/studium/brozurky/AKAP_2014.pdf

• Netradičně pojatý elektronický tutoriál: Příběh výzkumníka Josefa K. – aneb jak nikam nechodit a 
provádět výzkum přímo od vlastního stolu. http://josefk.svi.econ.muni.cz/

• Individuální konzultace  s knihovníky (rešerše apod.) 
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KNIHOVNY FAKULT MU
V AKTIVITÁCH AKADEMICKÉHO PSANÍ A IG

http://www.econ.muni.cz/vedecka-sfera/stredisko-vedeckych-informaci/akademicke-psani
http://is.muni.cz/do/econ/soubory/studium/brozurky/AKAP_2014.pdf
http://josefk.svi.econ.muni.cz/


SYLABUS KURZU AKADEMICKÉ PSANÍ

• Práce s informacemi
• knihovní služby MU a ESF MU
• elektronické informace, klasifikace zdrojů, hlavní skupiny zdrojů, techniky vyhledávání
• představení hlavních skupin: elektronické knihy, časopisecké databáze, specializované databáze
• citační rejstříky a scientometrie
• 2. Základy akademického psaní
• typologie a struktura akademických prací
• výběr tématu, osoba a role vedoucího práce
• akademické psaní (přípravné práce, organizace času, psychohygiena, akademický jazyk, stylistická 

stránka, revize textu, pomocné strategie)
• psaní nejčastěji využívaných typů dokumentů v angličtině, němčině a francouzštině (formulace 

zprávy, shrnutí, životopisy a motivační dopisy) ze stylistického, gramatického a lexikálního hlediska
• vybrané metody a techniky vědeckovýzkumné práce, smysl hodnot ve sociálněvědním výzkumu, 

paradigmata
• prezentace a obhajoba
• 3. Etika vědeckovýzkumné práce a technická stránka akademického psaní
• etika akademického psaní, plagiátorství a systémy jeho odhalování
• citování literatury, bibliografie
• technická stránka psaní (typografie, pravidla úpravy písemností a grafické prezentace dat).
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Část předmětové ankety kurzu Akademické psaní

Obrázek: https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/akap/Predmetova_anketa_2016.pdf

https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/akap/Predmetova_anketa_2016.pdf


Knihovna univerzitního kampusu MU

Lekce informačního vzdělávání
V každém semestru / volitelné

Témata rozvíjející kompetence vysokoškoláků v akademickém psaní a šířeji pojaté informační 
gramotnosti: 
• Efektivní vyhledávání v online zdrojích
• Zjišťování scientometrických indikátorů v databázích Web of Science a Scopus
• Publikační a citační etika
• Citační manažer Zotero
• Pokročilá práce s MS Word
• Predátorské časopisy
• Open Access

Metodické materiály pracoviště 
• Tutoriály viz http://kuk.muni.cz – Výuka – Návody
• http://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/index.php

IVIG AKVŠ, Praha, 7. 9. 2017

KNIHOVNY FAKULT MU
V AKTIVITÁCH AKADEMICKÉHO PSANÍ A IG

http://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/index.php


Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU

Blended learning výuka akademických kompetencí

• Seminář informačních dovedností pro studenty PdF MU 
(označení v IS: UK0001)

• Volitelný předmět 

• Cíle: dovednosti efektivně zvládat nároky akademického prostředí a 
rozvíjet vlastní vědecko-výzkumné aktivity 

• Informace o předmětu lze nalézt na webu 
http://www.informacnidovednosti.cz/
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KNIHOVNY FAKULT MU
V AKTIVITÁCH AKADEMICKÉHO PSANÍ A IG

http://www.informacnidovednosti.cz/


CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 
MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ (CJV MU)

IVIG AKVŠ, Praha, 7. 9. 2017

Foto: viz https://impact.cjv.muni.cz/centrum-jazykoveho-vzdelavani-mu/



• Zajišťuje celouniverzitní výuku na nefilologických oborech
– Výuka odborného cizího jazyka
– Výuka akademického psaní i jiných akademických kompetencí 

(prezentační dovednosti, kritické myšlení, kreativita apod.)
– https://www.cjv.muni.cz/cs/

• Edukační přístupy:
– principy autonomního a kolaborativního učení a další aktivizační 

výukové metody  
– specifický typ výuky „real-time konference“
– on-line nástroj tzv. peer-review (studenti si vzájemně čtou a 

hodnotí textové cizojazyčné výstupy a zdokonalují se 
v dovednostech akademického psaní)
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CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 
MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ (CJV MU)

https://www.cjv.muni.cz/cs/


• Pracoviště CJV na jednotlivých fakultách MU

• Výuka volitelných kurzů:
– Jazyky angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo 

ruština
– Prezentace
– Základy akademického psaní 
– Rozvoj komunikačních dovedností v akademickém jazyce
– Gramatické jevy v odborném a akademickém jazyce
– Volitelný kurz Akademic Writing on-line (PdF MU)
– English/German/Russian for Study Abroad (PdF MU)
– E-learning doplněním kurzů (FI MU)
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CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 
MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ (CJV MU)



AKADEMICKÉ PSANÍ V ANGLIČTINĚ 
• Zajišťuje pobočka CJV na Filozofické fakultě MU
• Kurz každý semestr / pro všechny studenty/ od úrovně angličtiny B2

ACADEMIC WRITING FOR MASTER'S DEGREE
https://www.cjv.muni.cz/cs/kurzy/academic-writing-for-masters-degree/

• Jednosemestrální kurz / zajišťuje pobočka CJV na Fakultě sociálních  studií MU

Sylabus:
• general characteristics and types of writing, talking about one’s own research, describing research 

to different audiences
• the paragraph: the topic sentence, the T-E-E structure, coherence; describing research to fellow 

students
• academic writing style, formal vs. informal register; transformations of short texts
• case detail report: reporting formally on experiences
• complex structure of academic writing, nominalization, the passives
• writing summaries for different purposes
• writing abstracts
• abstracts, introductions and conclusions
• plagiarism and referencing, quoting, paraphrasing and summarising
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CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ (CJV MU)

https://www.cjv.muni.cz/cs/kurzy/academic-writing-for-masters-degree/


DĚKUJI ZA POZORNOST 

Kontakt:

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

pmazacov@phil.muni.cz

pmazacova@gmail.com

Profil: https://kisk.phil.muni.cz/cs/osoba/2935

IVIG AKVŠ, Praha, 7. 9. 2017

Prezentace vznikla jako součást grantového záměru z FRMU2017 autorky s názvem „Participativní platformy 
rozvoje informační gramotnosti na MU“.
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