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 Anketa INFORUM 2016 
 

 

Děkujeme všem respondentům ankety 2016. Letos jsme dostali celkem 107 odpovědí. 

 

 

10 vylosovaných účastníků ankety 
 

Následující respondenti letošní ankety byli vylosováni a obdrželi ceny od partnerů 

konference INFORUM 2016. Gratulujeme! 

 

Veronika Burešová 

Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta 

 

Lenka Damborská 

Moravská zemská knihovna v Brně 

 

Dóra Egyházi 

Univerzita J. Selyeho – Univerzitná knižnica 

 

Martina Horáková 

Národní galerie v Praze 

 

Hana Krejzlíková 

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Markéta Máliková 

Národní technická knihovna 

 

Richard Papík 

Univerzita Karlova v Praze – Ústřední knihovna / Slezská univerzita 

 

Vít Richter 

Národní knihovna České republiky 

 

Jiřina Růžová 

Český egyptologický ústav FF UK 

 

Marcela Sedláková 

Západočeská univerzita v Plzni – Univerzitní knihovna 

 

 

                                                        

http://www.inforum.cz/cs/
https://www.facebook.com/KonferenceInforum
https://www.youtube.com/user/vkaip
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Výsledky ankety 
 
 

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 
Průměrná 

známka 

  Celkové hodnocení konference INFORUM 2016 1,85 

Organizace konference 1,54 

Moderování sekcí 1,77 

 

 

Hodnocení sekcí 
Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 
 

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole 
Průměrná 

známka 

Zahájení konference 1,73 

Trendy a novinky I. 1,83 

Trendy a novinky II. 1,92 

Posterová sekce  2,25 

Hledání a nalézání 1,87 

Aspekty digitálního zpřístupnění kulturního dědictví 2,04 

Závěrečná sekce 1,69 

WORKSHOP A: Naučte své studenty informačním a digitálním dovednostem     1,60 

WORKSHOP B: Nechte zvuky znít: Principy a praktické aspekty dlouhodobého 

uchování audiozáznamů 

    1,33 

 
 

Přednášející Top 11 
 

Jméno Počet hlasů Příspěvky 

Jitka Moravcová 37 
Hodnocení: Jaké je jeho postavení ve výzkumu, 

vývoji a inovacích 

Ondřej Fabián 24 
Podpora vědy a výzkumu v Knihovně UTB ve Zlíně 

– od vzniku publikačních výstupů po jejich evaluaci 

Daniel Albertsson 23 (digitální) Dokumenty, prosím! 

Nazlin Bhimani 20 eLearning a knihovny 

Richard Papík 17 

Rešeršní strategie a práce s elektronickými 

informačními zdroji z pohledu didaktických přístupů 

a principů 

Jindra Planková 16 Informační predátoři a jiná řešení 

Vilém Sklenák 16 Nehledejte, vyhledávání si Vás najde 

http://www.inforum.cz/cs/detailni-program#zahajeni-konference
http://www.inforum.cz/cs/detailni-program#trendy-a-novinky-i
http://www.inforum.cz/cs/detailni-program#trendy-a-novinky-ii
http://www.inforum.cz/cs/detailni-program#posterova-sekce
http://www.inforum.cz/cs/detailni-program#hledani-a-nalezani
http://www.inforum.cz/cs/detailni-program#aspekty-digitalniho-zpristupneni-kulturniho-dedictvi
http://www.inforum.cz/cs/detailni-program#zaverecna-sekce
http://www.inforum.cz/cs/detailni-program#workshop-a-naucte-sve-studenty-informacnim-a-digitalnim-dovednostem-v-anglictine
http://www.inforum.cz/cs/detailni-program#workshop-b-nechte-zvuky-znit-principy-a-prakticke-aspekty-dlouhodobeho-uchovani-audiozaznamu-v-anglictine
http://www.inforum.cz/cs/detailni-program#workshop-b-nechte-zvuky-znit-principy-a-prakticke-aspekty-dlouhodobeho-uchovani-audiozaznamu-v-anglictine
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/46
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/46
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/7
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/7
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/53
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/55
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/10
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/10
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/10
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/13
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/23
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Jméno Počet hlasů Příspěvky 

Iva Adlerová 15 

Jaký je skutečný impakt predátorských časopisů na 

vědecké publikování? 

Michal Černý 13 

Občanská věda a vzdělávání v zrcadle digitálních 

technologií 

Vlastimil Krejčíř 12 
Memento - cestování časem na webu 

Martin Svoboda 12 
CzechELib! – zpráva o postupu 

 
 

Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo? 
 

 Přišlo mi, že byl lépe než v minulých letech dodržován časový harmonogram 

 Prostor, kde se konala. Byl vzdušný a příjemný. Rovněž jsem ocenila juice bar :-) 

Všichni organizátoři byli vstřícní. 

 Koleno na Infomejdanu. :-) 

 Potěšilo mne téměř vše, organizátoři - srandisti, setkání s lidmi, většina témat. 

Jinak děkuji za skvělý nápad setkání k BMJ. To bylo skvělé. DĚKUJI. 

 Ještě musím vyzdvihnout tradičně výborného Viléma Sklenáka, dále Michala 

Konečného a Helle Lauridsen. Z doslechu vím, že výborný byl i Pavel Kocourek. 

 Vtipné, milé a propracované zahájení konference. 

 Celá sekce Aspekty digitálního zpřístupnění... 

 Skvělý úvodní příspěvek, na který se každý rok těším, výborná organizace a 

přátelská atmosféra (jako vždy), výborní přednášející 

 Spoustu nových a zajímavých témat, velké množství mladých lidí se zájmem o 

obor, neutuchající energie a smysl pro humor pracovníků Albertiny icome, 

pozdrav E. Garfielda 

 Potěšilo mě, že organizátoři byli stejně skvělí a plní energie jako v minulých 

letech. U některých konferencí může časem klesat kvalita, ale u Infora tomu tak 

nebylo. 

 Úvodní vystoupení, organizace akce, přednáška R. Papíka a P. Miky, jasmínový 

čaj, setkání s mnoha známými z oboru 

 Zaujala mě témata některých přednášek (konkrétně přednášek k otevřenému 

přístupu, hodnocení vědy, digitalizaci zvukových dokumentů a predátorským 

časopisům). 

 

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

 
 Chyběla mi mapka s rozmístěním vystavovatelů 

 Nedostatek zásuvek ;) 

 Posluchárna D - není prostorná, příchod pouze z jedné řady sedadel, mnoho lidí 

si sedalo na kraj a zbytek postával vedle, přitom bylo mnoho neobsazených míst, 

hodně lidí se zdržovalo u dveří a ostatní nemohli procházet 

 Zvýšit teplotu kávy ;) 

http://www.inforum.cz/sbornik/2016/32
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/32
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/38
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/38
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/24
http://www.inforum.cz/sbornik/2016/63
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 Nesklamalo ma nič. Len mi na Infomejdane chýbal(i) tanečník(ci), ktorí dokážu 

roztancovať prítomných poprípade ich zabaviť, ako to bolo asi pred 2-3 rokmi. 

 Trapasy s mikrofony v úvodu a "čokoládový dortík" jako dezert. 

 Technické problémy v oblasti zvuku a prezentací (zaostřená byla pouze 

uprostřed, tabule na krajích byly rozmazané a těžko čitelné) 

 Prosím, pokud je občerstvení, bylo by fajn mít vždy slanou variantu. Potěšíte tím 

nejen mě, ale také např. diabetiky. 

 Škoda problémového mikrofonu při zahájení. 

 

 

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

 
 Zvažte přizvat někoho povídat o systému LOCKSS - používá jej řada knihoven i 

nakladatelů pro archivaci (a případně i zpřístupnění) elektronických časopisů. U nás se 

to moc neví, ale možná by to účastníky zajímalo. 

 Zkušenosti s provozem sítě knihoven včetně sdílení automatizovaného systému a 

elektronických zdrojů 

 Příspěvek některého experta na "národní" nebo vícečetné konsorciální licence a 

akvizice z Finska (FineLibu), UK (JISCu), Norska nebo Holanska. 

 Okrem databáz ma klasicky stále zaujíma hodnotenie vedy, publikačnej činnosti, ale aj 

problematika otvoreného prístupu, repozitárov... 

 Analýzy open access časopisů a predátorů mezi nimi v kontextu plánované povinnosti 

zveřejňovat vědecké výsledky v režimu open access. 

 Mobilní technologie a EIZ, případně digitalizace a datafikace 

 Elektronické vědecké publikování, komunikace ve vědě prostřednictvím sociálních sítí, 

podpora publikování 

 Opět trendy v elektronických knihovních systémech (velmi zajímavý byl příspěvek paní 

Lauridsen) 

 Citace a vše, co se točí kolem nich 

 Např. zpracování statistik využívanosti. Pokud dojde k avizovaným změnám ve 

financování, kdy instituce budou muset dávat mnohem více peněz ze svého rozpočtu, 

pravděpodobně bude muset velká část institucí rušit svá předplatná. Pro tyto účely to 

chce mít hodně dobře zpracované statistiky, aby měl člověk argumenty pro zrušení 

konkrétního zdroje.   

 Politika v oblasti prijateľného použitia elektronických zdrojov (je možné - sťahovanie 

textov s cieľom vytvoriť korpus, použitie licencovaných zdrojov na komerčné účely, 

vzdialený prístup, ... ?) 

 Novinky týkající se aktivity EU pro volnou dostupnost vědeckých článků.  

 Ráda bych slyšela, jak se obecně řeší EIZ v zahraničí a s jakými problémy se potýkají 

nebo co jim pomohlo. 

 Byznys informace, ty mi malinko chybí, nemůže být vše :-) 

http://english.eu2016.nl/latest/news/2016/05/27/all-european-scientific-articles-to-be-freely-accessible-by-2020
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 Zpravidla konstatujeme, že oslovit studenty v knihovně není snadné. Užší spolupráce 

studentů a knihovny. Kde se daří? Jak to dělají? Rešeršní služby. Podnítila např. 

knihovna vznik nějakých zajímavých studentských prací? 

 

Jaké téma workshopu by vás zajímalo? 
 

 Dlouhodobá archivace digitálních dat. 

 Publikace, ohlasy - SCOPUS, WOS 

 Informační vzdělávání v oblasti EIZ, propagace EIZ  

 Mohlo by se opět navrátit téma - hodnocení a bibliometrie/scientometrie (např. experti 

z Leydenu nebo Rakouska) 

 Ochrana zvukových dokumentů 

 Rešeršní činnost, Google funkce, Open Access, atd. 

 Citační analýzy 

 Metodiky vyhodnocení statistik přístupů do EIZ 

 Tipy na akce pro čtenáře. Vím, že se to hodně liší se zaměřením knihovny. Ale nějaké 

akce či rady, jak natáhnout čtenáře do knihoven (nejen kvůli PC). 

 

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

 Carl Grant, Associate Dean for Knowledge Services and the Chief Technology 

Officer at the University of Oklahoma Libraries in Norman    

 Peter Klien (OBVSG) Austrian Library Network  

 PhDr. Michal Lorenz, Ph.D (informační chování, etika atp.)     

 Dr. Jaromír Málek, do r. 2014 ředitel Griffith Institute Archives, Oxford a vedoucí 

Topographical Bibliography, nyní emeritus, žije v Oxfordu. Odborně spolupracuje 

na výstavách z nálezů z Tutanchamonovy hrobky 

 Merete Sanderhoff 

 Anders Soderbäck 

 Jaroslav Flégr  

 specialista na evaluace VaVaI, iniciátor "hnutí" za "odbourávání" závislosti na 

komerčně zavedené indikátory jako je h-index nebo impaktfaktor, který píše 

dopisy ministrům členských zemí EU - pan prof. Carlos A. Brebbia, Director of The 

Wessex Institute of Technology -zajímavá by byla kombinace (časově navazující 

konfrontace) s přednáškou např. právě prof. Moravcové (nebo někoho dalšího z 

KHV při RVVI)...   

 Traute Braun-Gorgon     

 Catriona Maccallum - video s její přednáškou z LIBER 2015    

 Jerker Rydér, NL Sweden - na konferenci V4 představil pilotní projekt zpřístupnění 

digitalizátu veřejnosti, který by příští rok už mohl mít zajímavé praktické výsledky 

 Dr. Gondoľ, zabývá se problematikou OA a přípravou zajímavých projektů na 

Slovensku  

 Bertram Lyons  

 Ad Pollé 

http://thoughts.care-affiliates.com/
https://www.obvsg.at/wir-ueber-uns/team/
https://kisk.phil.muni.cz/cs/osoba/2927
http://www.orinst.ox.ac.uk/staff/eanes/jmalek.html
http://www.smk.dk/en/explore-the-art/research/the-researchers/merete-sanderhoff/
https://www.linkedin.com/in/anders-s%C3%B6derb%C3%A4ck-29056a3
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Flegr%20,%20http:/www.osel.cz/8817-nove-modely-vedeckeho-publikovani-svetelko-na-konci-tunelu.html
http://www.wessex.ac.uk/about/professor-carlos-brebbia
https://www.subito-doc.de/Kontakt
https://youtu.be/8EqNSr9WMEE
https://se.linkedin.com/in/jerker-ryd%C3%A9n-25b5251b
https://cz.linkedin.com/in/jangondol
https://www.facebook.com/bertramlyons
http://pro.europeana.eu/person/ad-polle
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 V souvislosti se zpracováním statistik má bohaté zkušenosti např. Jiří Jirát z 

VŠCHT Praha, který pravděpodobně na Inforu ještě nevystupoval.    

 niekoho z CWTS Leiden - van Raan, Wouters, Nederhof... 

 Philip Moriarty (University of Notthingam) - význam ""peer review"   

 Mgr. Bc. Lucie Straková     

 Opět bych uvítala nějakou přednášku pana Černého - jeho téma je aktuální, 

konkrétní a zároveň všeobecné, přednáška byla opravdu živá.    

 Mgr. Jan Matula, Ph.D., Slezská univerzita   

 Bernard Rentier  

http://ich.vscht.cz/people/2
https://www.cwts.nl/
http://www.nottingham.ac.uk/physics/people/philip.moriarty
http://www.muni.cz/people/348292
http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/lide/jan-matula/profil-cz
http://poynder.blogspot.cz/2011/06/oa-interviews-bernard-rentier-rector-of.html

