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Děkujeme všem účastníkům ankety 2010. Letos jsme dostali celkem 67 odpovědí na anketu,
což představuje 12,45 % z celkového počtu 538 přihlášených účastníků.
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Výsledky ankety

Celkové hodnocení INFORUM 2010

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 1,39

Hodnocení sekcí
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole

Zahájení konference 1,32
Nové možnosti ve světě EIZ 1,78
Využití EIZ ve vzdělávání 1,74
Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání EIZ 1,84
Posterová sekce 2,17
Informační zdroje 3 krát jinak 1,51
Digitální zpřístupnění knihovních sbírek 1,42
Jak lépe vyhledávat 1,43
Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu EIZ 1,72
Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 1,72
Open Access – alternativa pro horší časy? 1,84

Hlasování o nejlepšího přednášejícího

Jméno Počet hlasů
Sheila Webber 19
Chris Sherman 16
Vilém Sklenák 11
Antonie Doležalová 10
Pavel Kocourek 10
Karen Blakeman 9
Naděžda Andrejčíková 7
Milan Špála 7
Eileen Lawrence 6
Martin Lhoták 6
Petr Ráb 6
Boris Škandera 6
Florin Craciun 5
Ondřej Fabián 5
Jakub Petřík 5
Jakub Štogr 5

Hodnocení moderování a workshopů
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole Průměrná známka

Moderování 1,61
WORKSHOP A: Novinky ve světě vyhledávání na webu v roce 2010 1,31
WORKSHOP B: Přiveďte studenty a učitele ke svým informačním
zdrojům! 1,85



Nejlepší prezentace posteru
(4 postery s největším počtem hlasů)

� Jak může knihovník lépe využívat bibliografické záznamy: Dejme dohromady data z WoS,
Scopus a SCIndeks / Tatjana Timotijevic

� Translace vědeckých poznatků do klinické praxe s využitím možností Web 2.0 / Vendula
Papíková

� Databáze Geografická bibliografie ČR online / Aneta Ostrowska
� "Máme důkaz pro to, že se učí!" Jak umožnit studentům, aby se stali "gramotnými"

uživateli EIZ / Heike vom Orde

Jak jste byli spokojeni s tlumočením?

� Vencovského aula -bola som spokojná s prekladom
� Využila jsem vyjímečně, kvalita překladu dobrá
� Až na pár výpadků při výměně tlumočníků spokojen
� S prekladmi som bola spokojná
� Aula - preklady byly skvele
� Spokojena. Obě posluchárny.
� Většinou posluchárna D - s kvalitou překladu ano, ale hrozně to ve sluchátkách škrčelo,

místo to až znemožňovalo poslech...
� Kvalita primeraná, poslucháreň D, aula
� Vencovského aula, kvalita bola štandardná
� Spokojenost, Vencovského aula
� Translation was very good
� It was excelent.
� I have used translation from Czech to English. It was ok, but the slides were in Czech

language, so it was hard to understand everything.

Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo?
� Že si stále drží nasazenou laťku kvality, takže příští rok musím přijet zase
� Jako vždy perfektní organizace
� Vysoká úroveň, vyjímečné místo na informačním poli v ČR
� Novinky z oboru
� Úvodní příspěvek. Skvělý nápad.
� Aktuálne témy- informačná gramotnosť
� Jednak, že jsem se jí mohla zúčastnit, jednak rozmanitost přednášek a její celková

organizace.
� "Prednášky Shermana a Blakemanovej - veľmi dobrá úroveň a informačná hodnota
� „Vtipné otvorenie konferencie"
� Setkávání s českými a zahraničními kolegy. Nové poznatky.
� Možnost slyšet aspoň část z toho, co se v oboru děje, setkání s kolegy
� Bezprostřednost přednášejících
� Ze si kazdym rokom udrziavate vybornu kvalitu organizacie programu - patri Vam velka

vdaka.
� Skvela atmosfera a uroven prezentaci
� Profesionální, a přesto neformální setkání se známými tvářemi; optimismus a dobrá náleda

organizátorů po celou dobu konference, spousta zajímavých informací
� Příjemná atmosféra a lidé, bezprostřednost, ochota a vstřícnost.
� Příjemná atmosféra, možnost seznámení se s novými kolegy a kolegyněmi, přívětivé

prostředí a milí lidé z pořádající organizace AiP



� Potěšilo mě, že jsem se dověděla informace, které bych mohla využít, a to nejen o EIZ (i
těch bylo hodně), ale i organizaci (např. o katedře bibliometrie na vídeňské univerzitě a její
činnosti).

� Setkávání se zajímavými lidmi, s kolegy a také již zaběhnuté rituály, které INFORUM
pravidelně praktikuje (úvodní scénky...)

� Pozitivní naladění téměř všech účastníků - je vidět, že knihovníky a informační pracovníky
jejich práce baví a na rozdíl od politiků nehledají "důvody" proč něco nejde, nýbrž hledají
způsoby aby to šlo.

� Skvělá atmosféra, perfektní organizace
� Výraznejšie zameranie na potreby knižníc, zvlášť akademických
� Tradičně perfektní organizace a to, že jsem se mohla potkat a vyměnit drby se známými:)
� Že vše funguje - program, firmy, občerstvení
� Odpovědi na otázku o informačním ráji v anketě na zahájení. Také jsem si rozšířila obzor v

oblasti EIZ, vyhledávání a ochrany knihovního fondu.
� Krásná, přátelská a pohodová atmosféra vytvořená organizátory a i auditoriem. Příliv

novinek ve světě inf. zdrojů
� Mám pocit, že bylo méně komerce než předchozí rok...
� Ako obvykle - milý úvodný príspevok p. Karena a celková vyváženosť prenášok - teda

myslím dobá úroveň prednášok
� Quality of some presentations and also seeing and meeting old friends, and meeting new

acquaintences
� Panel I like most
� Organising.

Co Vás na konferenci nejvíce zklamalo? Čeho se pro
příští ročník vyvarovat?
� Infomejdan - prostory byly malé, ale na druhou stranu jsem přivítal, že se při Infomejdanu

dala prohlédnout část výstavy, takže zas tak špatné to nebylo :-)
� Počet zásuvek v sále (uznávám však, že s tím kromě psů nelze mnoho udělat...)
� ...snad jen počasí, ale to se přímo konference netýkalo (možná jen infomejdanu)."
� Mnozstvo komercnych prispevkov
� Infomejdan - slabá akustika pri vyhlasovaní výsledkov
� Někdy málo prostoru pro dotazy a také málo dotazů
� Vyslovene ma nic nesklamalo. Aj ked je vzdy co vylepsovat,zasadny navrh nemam.
� Že se občas člověk nemůže rozpůlit, a tak musí oželet některé zajímavé přednášky
� Kapacita Posluchárny D je pro některé přednášky nedostatečná /Lhoták, Kocourek,

.../Zasloužili by si Vencovského aulu :-)
� Snad jedině počasí - a tedy raut ve stísněných prostorách Klementina - ale to AiP sama

přivolala grafickou podobou obálky programu.../:-)
� Niektore prispevky som uz poznala, ale tomu sa neda vyhnut
� Mě osobně nic, ale prý oběd v menze nebyl nic moc:(
� Malá kapacita míst  a poněkud komplikovaná dostupnost míst v sále D.
� Lunches were not tasty for this kind of price.

Hodnocení organizace

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 1,29

Jaké téma nebo příspěvek z oblasti elektronických
informačních zdrojů byste navrhoval(a) pro příští ročník
konference?



� Informačně-vzdělávací aktivity zahraničních knihoven.
� EIZ v souvislosti s hodnocením vědy a výzkumu
� Využití svobodného softwaru
� Pokračovat v trendu informace z pozice uživatele, služby pro něj.
� Využití EIZ ve výuce knihovnictví
� Nové formy elektronickej ochrany napr. fondov
� Viac príspevkov ako boli v sekcii Ako lepšie vyhľadávať, prípadne aj marketingové nástroje
� České databáze firem a institucí jako zdroj pro poznání reality
� Evaluace (a evaluační nástroje) - interpretace-finance ve výzkumu a vývoji
� Fenomén ""statistika"" - úskalí srovnávání a vyhodnocování statistik, chyby v interpretaci

výstupů"
� O nedotaženosti a nesmyslnosti ASEPu a RIVu, ztrácení zasílaných dat mezi institucemi a

finální výsledek....
� Zapojení EIZ ve všech typech výuky (pro studenty, pedagogy, knihovníky, atd.)
� Aplikace autorských práv na Internetu, uplatnění CCC
� Portály EIZ konkrétních knihoven, které se s touto problematikou dobře  vypořádaly -

prezentace EIZ, které jsou roztříštěny v mnoha zdrojích jsou pro uživatele v podstatě
nedostupné.

� Výběr témat zcela vyhovuje. Uvítala bych příspěvěk metodicky shrnující způsoby využití
nejrůznějších EIZ ve výuce na nejrůznějších typech VŠ (včetně U3V) a nastiňující budoucí
reálné možnosti v závislosti na technickém vývoji.

� České odborné časopisy plnotextově online. Pozice těchto časopisů v předních světových
databázích. České e-knihy. Využití historických fondů ve výuce.

� Problematika hodntoenia kvality kniznic - napr,: ako LibQual a pod. projekty
� "Co nového v knihovnách národních, vysokoškolských (uvítala bych více takových

praktických příspěvků jako Národní uložiště šedé literatury-I.Fürstová)
� Využívání IZ ve firmách a zkušenosti s využíváním"
� Dozrál u nás už čas pro e-books  pro použití v domácím prostředí?
� E-knihy - z hlediska uživatelů i nakladatelů
� Volně dostupné EIZ
� Rozdíly mezi plnotextovými databázemi
� Porovnanie metavyhladavacov
� Review of new electronic information resources

Jaké téma workshopu by vás zajímalo?
� Od informační gramotnosti k informační kulturnosti
� Medzinarodne zdruzenia a skusenosti kniznic
� Akvizice IZ
� Co nejvšeobecnější návod na vzdálený přístup k elektronickým časopisům
� Virtualni realita (Second Life aj.)
� Informačně-vzdělávací aktivity zahraničních knihoven.
� Hodnocení vědy a výzkumu
� Zkušenosti s e-knihami v (zahraničních) knihovnách
� Digitalizace
� Marketing v knihovnách
� Ako lepšie vyhľadávať
� Sociální sítě
� Open Access
� Obdobné jako letos - jak přitáhnout uživatele k EIZ
� Autentizační a autorizační systémy vzdáleného přístupu k licencovaným informačním

zdrojům - podstata VPN, Shibboleth...
� e-Learning a EIZ - příklady použití e-learningu ve "far-access" instruktáži k jednotlivým EIZ

a příklady využití EIZ pro rozvoj e-learningu samotného.
� "Ochrana knihovního fondu Vyhledávání"
� Obdoba letošního workshopu A (Chris Sherman)



� It might be some interesting theme with conversation with participans, and their
expiriences

Kterého přednášejícího byste doporučil(a) pozvat na
příští rok a proč?
� P. Škyřík - KISK FF MU
� Zástupcov zo slovenskej scény
� Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc., vymetal.jan@seznam.cz.
� Ráb, Lhoták, Herbert van de Sompel, Wolfgang Mayer (Vídeň - zkušenosti s bibliometrií-

interperetace-evaluace-finance), Wolfgang Polt (Head of Vienna Office of Joanneum
Research, Institute for Technology and Regional Policy - zkušenosti s evaluací VaVaI na
základě bibliometrických dat), Ben Martin (Professor of Science and Technology Policy
Studies at SPRU, Sussex University - evaluace a management, bibliometrie vrs. peer
review)

� "prof. Carol Collier Kuhlthau - zabývá se teoretickými i praktickými otázkami v oboru
informační vědy, má dlouholeté zkušenosti s výukou na VŠ, kontakt:
http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/"

� MUDr. Papíková - medicína založená na důkazech
� Někoho, kdo by metodicky shrnul způsoby využití nejrůznějších EIZ ve výuce na

nejrůznějších typech VŠ (včetně U3V) a nastínil budoucí možnosti v závislosti na
technickém vývoji. Tip na konkrétního člověka bohužel nemám.

� Určitě znovu Antonii Doležalovou.
� David Gurteen - a jeho Knowledge Cafés http://www.gurteen.com/
� George Machovec, if he is available
� Chris Sherman and Sheila Webber
� I liked Sheila's Weber presentation. It was interesting to listen because of interesting

examples.


