
Anketa INFORUM 2006 
 
 
Děkujeme všem účastníkům ankety 2006. Letos jsme dostali celkem 85 odpovědí na anketu, 
což představuje 13,8% z celkového počtu 615 přihlášených účastníků. 
 
 

10 vylosovaných účastníků ankety 
 
Monika Oravová      Miroslava Brázdilová 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 
Alena Balvínová      Ivana Šipošová 

  Přírodovědecká fakulta UK v Praze    Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 
 
Jitka Feberová       Anna Kucianová 
2. LF UK v Praze      SNK, Martin 
 
Daniela Džuganová      Ĺudmila Hrčková 
Univerzita P. J. Šafárika – Univerzitná    Národný ústav revmatických chorob 
knižnica, Košice      Piešťany 

 
Vlastimil Krejčíř      Lenka Fajmanová 
ÚVT Masarykovy univerzity v Brně                ZČU – Univerzitní knihovna, Plzeň 

     
 
 
 

Výsledky ankety 
 
 

Celkové hodnocení INFORUM 2006 
 
Hodnoceno známkou 1 
až 5 jako ve škole 

Počet 

1 33 
2 32 
3 2 
5 1 

průměrná známka 1,59 
 

 
Hodnocení sekcí 
 
5 nejvíce ceněných sekcí (v odpovídajícím pořadí) 
E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 
Zdroje pro humanitní a sociální vědy 
Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů 
Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 
Management informací a znalostí ve firmě 



Hlasování o nejlepšího přednášejícího  
 
Jméno Počet hlasů 
Miroslav Bartošek 29 
Allan Foster                   20 
Adriana Cronin Lukas 16 
Karen Blakeman 15 
Eva Bratková 13 
Jiří Pavlík 13 
Liz Blankson-Hemans 12 
Petr Kadlec 11 
Jaroslav Šilhánek 10 
Naděžda Andrejčíková 8 
Alan Golden 7 
Jan Hutař 7 
Petr Očko 7 
Stanislav Psohlavec 6 
Michal Krsek 5 
 

 
Hodnocení moderování a workshopů 
 
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole Průměrná známka 
Moderování 1,57 
WORKSHOP A: MANUSCRIPTORIUM: Integrace vzdálených 
poskytovatelů dat a distribuovaná digitální knihovna 2,5 
WORKSHOP B: Blogy a blogování v praxi informačního profesionála 1,11 
WORKSHOP C: Umíte správně "prodat" své informační služby? 1,09 
WORKSHOP D: Budoucnost vyhledávání vědeckých informací 1 
 

 
Nejlepší prezentace posteru 
(4 postery s největším počtem hlasů) 
 
� Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR / Eva Marvanová 
� Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních 

zdrojů / Linda Skolková, Markéta Máliková, Lucie Šmídová 
� SciTech navigátor / Alena Paulíková 
� Elektronický portál územních samospráv ePUSA / Jaroslav Svoboda 
 

 
Hodnocení stravování 
 
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole Průměrná známka 
Stravování / menza 2,5 
 
 
 
 
 

 
 
 



U následujících textových odpovědí uvádíme výběr nejzajímavějších: 
 
 

Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo? 
 
� Very relaxed atmosphere and as normal very well organised 
� Quality of the speakers and papers 
� Stálá úroveň, tj. vysoká 
� Panelová diskuze, i když nic nevyřešila 
� Spousta novinek ze světa informací, o kterých se jinde nedozvím 
� Dostupnosť počítačov a internetového spojenia, pretože som ho v tomto roku z 

pracovných dôvodov nevyhnutne potrebovala a využila. Dobudovanie nových priestorov na 
VŠE Nová budova - Rajská budova, ktoré slúžili aj účastníkom konferencie. Neustále sa 
zvyšujúca úroveň konferencie po organizačnej stránke a aj po stránke výnimočnosti 
prednášajúcich. 

� Témata o internetovém vyhledávání, zajímavé visačky a stálá přízeň sponzorů 
� Pěvecké vystoupení pana Alana Goldena a úvodní příspěvek Vladimíra Karena 
� Vysoká úroveň příspěvků, setkávání v kuloárech s kolegy. Libí se mi velmi již tradiční 

organizační struktura konference (workshopy, přednášky i infokoncerty a infomejdany). 
� Zaujímavé príspevky z oblasti digitálnych knižníc 
� Originalita a vtipnost při zahájení konference 
� Celá řada velmi kvalitních příspěvků, velmi dobré on-line zpravodajství, on-line vysílání 
� Dobrá atmosféra mezi všemi partnery: organizátoři-vystavovatelé-moderátoři-přednášející-

účastníci 
 

 
Co Vás nejvíce zklamalo? Co bylo podle Vás na 
INFORUM 2006 zbytečné, čeho se příště vyvarovat? 
 
� The translation 
� Long queues at the dining room 
� Irelevantní témata některých přednášek 
� Malá účasť prednášajúcich zo Slovenska 
� Překrývaly se některé zajímavé přednášky 
� Příliš brzké ranní začátky přednášek (8.30) 
� V managementu firemních informací bych čekala více i třeba kratších příspěvků. Firem, 

které nabízejí DMS, ECM (případně řeší nastavení workflow systémů) je na našem trhu 
hodně a tak mohlo zaznít více příspěvků z praxe. 

� Domnívám se, že by bylo velmi vhodné přibližně sjednotit délku příspěvku. Některé byly 
příliš dlouhé - a tedy moc únavné a částečně až nezáživné. 

� Niekedy bolo ťažké vybrať si príslušnú sekciu, lebo súbežne bežali zaujímavé témy. 
� Nič ma nesklamalo, naopak, hodnotím aj tento ročník velmi pozitívne 
� Nebola som absolútne sklamaná 
 

 
Jaké hlavní téma z oblasti elektronických informačních 
zdrojů byste navrhoval(a) pro příští ročník konference? 
 
� Technical integration of Cds, Cross media portals, Management of eJournals 
� Digital Libraries projects 
� Nadstavbové zdroje, informační asymetrie 
� Education for information professionals 



� Data mining 
� Více se věnovat problematice vyhledávání a srovnání výtěžností jednotlivých dostupných 

EIZ 
� Nové trendy v informačních službách - správa informačných zdrojov, jednotné rozhranie a 

vzdialený prístup k relevantným textom 
� Konsorciální řešení přístupu k informačním zdrojům 
� Internetizácia verejných knižníc a ich vzájomné prepojenie v rámci EÚ 
      Elektronické publikování, digitální knihovny, otevřené archivy a repozitáře - spolupráce 
      Nadstavbová řešení nad EIZ 
� Integrace zdrojů - katalogy, portály, nástroje na správu nejen EIZ 
� Open access, blogy, wikis, social media 
� Opět digitalizace 
� Free patent databases on the Net 
� Využívání elektronických informačních zdrojů ve veřejných knihovnách 
� Věcné vyhledávání (vyhledávání podle věcných kritérií) - letos toto téma bylo v řadě 

příspěvku zmíněno, naznačeno - stálo by proto zato jej rozvinout 

 
 

Na jaké další téma byste rád(a) vyslechl(a) příští rok 
příspěvek? 
 
� Možnosti informačních projektů financovaných z prostředků EU 
� Kritická hodnocení EIZ 
� Overview of Science-Specific Search Engines 
� Ověřování informací a jejich vyhodnocení. Různé zdroje - různá fakta ... 
� Multidatabázové vyhledávací portály - centralizovaná řešení přístupu k rozmanitým 

informačním zdrojům v organizaci (možnosti, úskalí, zkušenosti) 
� Přístupy k volným fulltextům, zdroje pro EBM 
� Autorský zákon  
� Rozšíření tématu "Právo na kopii v elektronickém světě". Dotáhnout téma až k právním 

otázkám publikování na internetu, přejímání informací (zejména plných textů) z internetu 
apod. 

� Knowledge Management, Competitive Intelligence 
� Více o informačních zdrojích (databázích apod.) o českých subjektech (podnicích, aj.) 
� Menežment kultúrnych a vzdelávacích zariadení a ich firemná kultúra 
� Spracovanie metadát 

Bibliografické spracovanie záverečných a kvalifikačných prác 
� Citační služby 
� Kolaboratoře (collaboratories), elektronická věda (e-science), virtuální a síťové komunity 

(virtual and grid communities) 
� Integrácia systémov v knižniciach 
� Institucionální repozitáře 
� Digitální knihovny 
� Digitální knihovny z pohledu propojování (interoperabilita) + rozšíření Open Access nikoliv 

z obecného hlediska, ale praktických dopadů na oblast informačních služeb, resp. oboru 
informační a knihovní vědy. 

� Medical Digital Libraries 
� Centralizace knihoven - ano či ne 
� Informační výchova a motivace uživatelů 
� Futurologické výhledy o budoucnosti knihoven 
� Školní knihovny (SŠ, ZŠ), speciální školy 
 

 



Jaké téma workshopu by vás zajímalo? 
 
� Digitální knihovny, Open a Free Access 
� Využitie digitálnych knižníc v praxi infomačného pracovníka 
� Digitalizácia 
� Další vývoj v integraci služeb 
� Blogy 
� Techniky "vytěžování" relevantních informací z Internetu 
� E-printové archivy 
� Webarchiv 
� About Electronic Resources Management 
� Outsourcing IT v knižniciach - praktické skúsenosti 
 

 
Kterého přednášejícího byste doporučil(a) pozvat na 
příští rok a proč? 
 
� Allan Foster 
� V souvislosti s tématem copyrightu by mohlo být dobré k diskusi nebo přednášce přizvat 

odborníka na právní aspekty internetu Vladimíra Smejkala 
� Tom Davenport, Larry Prusak, David Gurteen 
� Alan Golden, GB; Eva Marvanová, Národní knihovna 
� Juha Hakala (University Library Helsinki) - všestranný odborník v oblasti využítí IT v 

knihovnách, včetně internetu, identifikátorů, metadat aj. 
� Prof. Peter Jacso, Hawai University 
� Veľmi rada by som si vypočula p. Dr. Mlynářovou, ale ona už prednášala v roku 2005 
� Alan Hopkinsson - zaoberá sa formátmi 
� Např. ze sousedního Německa ředitele univerzitní  knihovny  Humboldt  Universitaet Berlin  
      -  pana Milana Bulatyho (původem Čech) 
      Dalším zajímavým přednášejícím by mohl byt opět původem Čech - Jiří Kende z Freie Uni              

Berlín, je v pracovní skupině pro Aleph a mohl by hovořit na téma - využití nadstavbových 
služeb Alephu, budování souborných katalogů apod. 

� PhDr. Daniela Gondová - riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK Bratislava, Mgr. Andrea 
Doktorová - riaditeľka Ústrednej knižnice SAV 

      Myslím si, že majú bohaté skúsenosti v oblasti riadenia slovenského knihovníctva,   
projektov apod. a mali by čo ponúknuť v rámci prezentácie. 

 

 
Doporučení pro přípravu příštího ročníku 
 
� Zachování nastavené laťky v profesionalitě a kvalitě celé konference Inforum 
� Více panelových diskusí 
� Nevýhodný je časový souběh sekcí, které obě (více sekcí) můžou jednotlivce zajímat. Je 

mnohdy obtížné zúčastnit se pak všech přednášek, které by zájemce rád vyslechl. 
� První den byla větší fronta na obědě, postery unikly úplně mé pozornosti, jinak vše 

perfektní 
� Zamyslet se nad účinkováním přednášejícího s obrovskou trémou 
� Pevné nervy a trvalý optimismus 
� A Good organization! Take advantage of your beautiful country. Pay more attention to the 

translation. Thank you very much for the experience. 
� Není co doporučovat, vše se zdá perfektní 
 


