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Anketa INFORUM 2012 
 

 

Děkujeme všem účastníkům ankety 2012. Letos jsme dostali celkem 100 odpovědí na anketu, 

což představuje 19,12 % z celkového počtu 523 přihlášených účastníků. 

 

 

10 vylosovaných účastníků ankety 
 

Následující respondenti letošní ankety byli vylosováni a obdrží ceny od partnerů konference 

INFORUM 2012: 

 

Štěpánka Tůmová 

Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 

 

Věra Škochová 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

Eva Hurychová 

Contipro Biotech s.r.o. 

 

Jarmila Pirnerová 

Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta 

 

Jana Slámová 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

 

Věra Kostková 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

 

Jiří Frančík 

Úrad vlády Slovenskej republiky - Národné monitorovacie centrum pre drogy 

 

Magdalena Dechnik 

University of Wrocław 

 

Jiří Pavlík 

Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky 

 

Eva Březinová 

Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta 

 



 

 
Organizátor konference: Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, 110 00 Praha 1 

tel.: +420 222 231 212, e-mail: aip@aip.cz, web: www.inforum.cz 

Výsledky ankety 
 
 

Celkové hodnocení INFORUM 2012 
 

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 1,76 

 

Hodnocení sekcí 
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 
 

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 
Průměrná 

známka 

Zahájení konference 1,54 

Trendy a novinky I. 2,00 

Evaluace VaV - od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 1,94 

Pokročilé vyhledávání 1,67 

Přístup k informacím: Otevřeno 1,67 

Pohodlnější cesta k elektronickým knihám 1,63 

Trendy a novinky II. 1,73 

Posterová sekce 2,06 

Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 1,76 

 
Hlasování o nejlepšího přednášejícího  
 

Jméno Počet hlasů 

Jiří Pavlík 18 

Karen Blakeman 17 

Olga Biernátová 16 

Martin Lhoták 16 

Michal Černý 15 

Greg R. Notess 15 

Jana Matějková 14 

Vilém Sklenák 13 

Tim Buckley Owen 13 

Jiří Drozda 12 

Barbara Buckley Owen 12 
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Hodnocení moderování a workshopů 
 

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole Průměrná známka 

Moderování sekcí 1,63 

WORKSHOP A: Zodpovídání otázek v 21. století 2,20 

WORKSHOP B: Sociální a obsahově rozšiřitelný web – 

sdílení obsahu a internetové komunity uživatelů 

2,00 

 

 

Nejlepší prezentace posteru 
(6 posterů s největším počtem hlasů) 

 

 KALIKO - katalog libereckých knihoven 

 Efektivní distribuce informací vybraným skupinám uživatelů knihovny 

 Jak využít metody data miningu v knihovně: příklad Univerzitní knihovny Slezské univerzity 

 Mládež a čítanie: Intepretácia výsledkov výskumu čítania mládeže vo veku 13 – 19 rokov na 

Slovensku 

 Adresné informace vědeckým a výzkumným pracovníkům prostřednictvím služby Selective 

Dissemination of Information (SDI) 

 Informační zdroje pro VaV na Slezské univerzitě v Opavě 

 

  

Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo? 
 

 Příspěvky lidí, ze kterých šlo poznat to nadšení a zapálení pro věc. 

 Aktuálne témy, osobné kontakty s dodávateľmi, distribútormi EIZ 

 Udržování vysokého standardu po odborné i organisační stránce 

 Myslím, že za tých 18 rokov organizovania Inforumu ste vychytali všetky muchy. :) 

 Praktické informácie o tom ako nakupovať elektronické knihy. 

 Všetko! To, že popri citeľnom zhoršení hospodárskych podmienok je ešte tu stále veľa 

entuziazmu a aj v tejto oblasti ide vývoj dopredu. Stretnutia so známymi i neznámymi a 

všetko to dianie, a aj počasie! 

 Setkání s kolegy z jiných knihoven, se kterými nemám čas se jinde vidět 

 Tradične oceňujeme vtipné zahajovacie predstavenia pracovníkov AIP, sú skutočne vtipné. 

Tento rok ma milo prekvapila účasť mladých študentov  ako pomocného personálu, všetci 

boli veľmi milí a ochotní pomôcť. 

 Skvelé přednášky, výborná atmosferéra, vynikajicí organizace, noblesa pořadatelů.... 

 Že se zase vrátila budova NTK 

 Perfektní organizace, výběr témat, příjemná atmosféra celé konference (jako vždy) 

 Je to pro mne každoroční duševní hygiena, kam se moc těším, ani tentokrát mne Inforum 

nezklamalo. Vždycky mne potěší stabilní kvalita. 

 Velice osvěžující příspěvky Biernátové, Černého, Pavlíka, Matějkové, Gřešákové (takových 

více ;)) 

 Setkání s kolegy a kolegyněmi, milá atmosféra a příjemné prostředí - ovšem jako 

koždoročně 

 Možnosť priameho kontaktu s dodávateľmi informačných zdrojov. 



 

 
Organizátor konference: Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, 110 00 Praha 1 

tel.: +420 222 231 212, e-mail: aip@aip.cz, web: www.inforum.cz 

 Ochota a vstřícnost lidí, kteří měli organizaci konference na starosti. Příjmenná atmosféra 

konference jako celku. 

 Good invited speakers and excellent organisation 

 Interesting, up-to-date topics. 

 

 

Co Vás na konferenci nejvíce zklamalo? Čeho se pro příští ročník 
vyvarovat? 

 

 V pripade dobreho pocasia by sa dala infoparty organizovat vonku - teraz boli dve skupiny - 

polovica ludi bola vnutri a polovica vonku 

 Myslím, že nič. Už sa zúčastňujem konferencie niekoľko rokov a konferencia si udržuje 

takmer stabilnú úroveň. 

 Nedávat dvě tematicky podobné sekce zároveň 

 Konference bývá vždy zajímava a dobře organizovaná, proto je těžké najít něco, co by se 

dalo zlepšit. Možná drobná výtka, zahajení konference mohlo být i kratší. 

 Slabá účast mladší generace 

 Probíhá-li konference formou paralelních sekci, je nepřípustne aby v případě zpoždění 

jednoho přednášejícího byl vyzván přednášející následný, jako tomu bylo v případě 

příspěvků M. Špály a P. Rába. 

 Větší prostor pro kladení a zodpovídání dotazů 

 Někteří účastníci, kteří rušili při přednáškách! 

 Zdá se mi, že chybí objevnější příspěvky. Byly sice vesměs kvalitní, ale připadá mi, že 

téměř nic zásadně nového. 

 Zahraniční přednášející, opět dostatek komerce 

 Výber príspevkov - viaceré prednášky boli neadresné - t.j. pre knihovníkov komplikované a 

pre technickejšie orientovaných málo špecifické. V niektorých prípadoch neboli žiadne nové 

alebo zaujímavé informácie. 

 Bolo by vhodné, aby sa venovala väčšia pozornosť výberu moderátorov; moderátori by sa 

mali vyvarovať hodnoteniu a nie celkom kvalifikovanému komentovaniu vystúpení 

prednášateľov 

 I think that it could be more international - with speakers from more different countries 

 Trouble connecting to the wifi + slow connection 

 Everything was ok 

 

 

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

 
 Legislativní hledisko (respektování autorských práv a ochrana osobních údajů v knihovnách) 

 Klasická témata jako vždy (vyhledávání apod.) - update pro daný rok 

 Open access pre vedecke casopisy - viac do hlbky, mozno nejake priklady z praxe ako to 

funguje, ako casopisy prechadzaju na open access.. 

 Nakladatelské strategie u e-knih, autorský zákon 

 Strategie rešeršního dotazu, akvizice inf. zdrojů 

 Z môjho pohľadu sú najdôležitejšie informácie o novinkách a trendoch a potom informácie z 

praxe. Dávam prednosť viac praktickej časti ako teórii. 
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 Pokračovať v téme akvizícia a sprístupňovanie e- kníh slovenských a českých vydavateľov v 

podmienkach akademických knižníc. Pokračovanie témy informačná gramotnosť a knižnice. 

 Možnosti působení knihovny na sociálních sítích 

 E-knihy, digitalizace a nové trendy ve vyhledávání v elektronických zdrojích. 

 Rozšířit téma o research, data mining... 

 Možné projekty pro knihovny 

 Nějaké zajímavé zahraniční zkušenosti, tipy na nové služby, marketing služeb 

 Řešení konsorcií a přístupu k el. zdrojům v dalších letech. Hrozí, že nebudou finance...a co 

pak? 

 Pohled nakladatelů na zpřístupnění plných textů knih (jako e-knih) knihovnám 

 Repozitář.cz, který se momentálně vyvíjí - Open access 

 Informace k metodice a hodnocení výstupu VaV - ovšem od kompetentních osob, popř. 

problematiku RIVu a další info o metrice hodnocení 

 Vyhledávání: chybí mi příspěvek někoho, kdo by kromě odborně popsaného problému (tato 

stránka je tradičně výborná) byl schopen i dalšího přesahu (např. filosofického, z jiných 

vědních disciplín, apod.). 

 Riešenie sprístupňovania digitálnych dokumentov vo väzbe na autorskú legislatívu 

 Pokračovat v Open Access a např. pozvat někoho z Rady vlády, aby se vyjádřili k hodnocení 

vědy v prestižních časopisech a požadavku a tlaku EU na OA 

 Weby a katalogy knihoven na mobilních zařízeních 

 

 

Jaké téma workshopu by vás zajímalo? 
 

 E-knihy a autorský zákon 

 Uspořádání Knowledge Café Davidem Gurteenem 

 Skúsenosti z knižníc, čo sa týka práce s čitateľom. Ako pritiahnuť čitateľov do knižnice, k 

čítaniu, k štúdiu, vyhľadávaniu informácií. Mám pocit, že mnohokrát databázy v knižniciach 

nie sú v dostatočnej miere využívané. Študenti majú tendenciu skôr si vyhľadať informácie 

na internete, nechce sa im do knižnice. Čitatelia sú natoľko pohodlní, že sa im nechce 

vyhľadávať ani v elektronickom katalógu. Radšej si do knižnice zatelefonujú, či máme určitú 

literatúru. 

 Vyhledávání dat - např. odvětvové analýzy atd. (české i zahraniční zdroje) + prezentace 

těchto zdrojů + možnost si vyzkoušet. 

 Evaluace knihoven, nové služby knihoven 

 Testování použitelnosti databází a dalších zdrojů, uživatelské testování knihovnických služeb. 

 Pokročilé vyhľadávanie informácií 

 Zajímavé příklady z využití SOCIÁLNÍCH sítí v knihovnách v zahraniční - lze toho využít i v 

ČR? 

 E-knihy, citační SW, open access, moderní technologie v knihovnách 

 Human-computer Information Retrieval 

 Elektronické zpřístupňování kulturního dědictví a hlavně propagace jeho výstupů 

 Web archiving 
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Kterého přednášejícího byste doporučil(a) pozvat na příští rok a proč? 
 

 Za vždy skvělá považuji vystoupení Karen Blakeman, před 2 lety byl skvělý Chris Shermann 

na workshopu 

 Tefko Saracevic 

 Mgr. Ivan Bartoš (Česká pirátská strana) - je potřeba vnést do konference trochu vzrušení a 

kontroverzní názory 

 J.Pavlik - pro uvedeni dalsich novinek v oblasti e-knih 

 G.R.Notess - pro zajimava temata i prednes 

 Jiří Drozda - jak dopadla jeho "štace" jak zachránit knihovnu 

 Dr. Pavel Janáček, ředitel ÚČL AV ČR (popř. Mgr. Malínek) s přednáškou o volně 

použitelném nástroji Retrobi a jeho využitelnosti v "malých" knihovnách při digitalizaci 

lístkových katalogů 

 Nakladatele - proč je problematické zpřístupnit knihy jako e-knihy knihovnám 

 Ludmila Fonferová - učí sociální komunikaci a sociální psychologii na FF UK a VOŠIS mimo 

jiné. Neznám lepšího přednášejícího. 

 Zástupcov z EU, ktorí sa venujú autorskej legislatíve a knižniciam 

 Hana Landová - má velmi zajímavé tipy z oblasti informačního vzdělávání a informační 

gramotnosti. 

 Karen Blakeman, příp. nějakého jiného zahraničního odborníka přes sociální sítě a sociální 

média v knihovnách. 


