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Abstrakt 

Specifika uživatele ze sféry průmyslu a 

obchodu. Krize vzdělávání (včetně 

krize firemního vzdělávání) versus 

informační vzdělávání. Informační 

zdroje a informační služby obchodně-

technických a obchodně ekonomických 

informací. Role knihoven a 

informačních brokerů. Postřehy ze 

vzdělávání uvedených sfér uživatelů. 2 



Trochu v dobrém poškádlit  lidi v „byznysu“ 

… to mám rád, a oni vlastně také 

„Každý, kdo věří, že v konečném světě 
může pokračovat neohraničený růst, je 

buď blázen, nebo ekonom.“ 
 

Kenneth Boulding 

 
 

(citát převzat z publikace Václava Cílka a Martina Kašíka Nejistý plamen, a 
přestože publikace je o problému s ropou, lze „tušit souvislosti“ s informační 
společností) 

 

Doplnění:    Kenneth Ewart Boulding (January 18, 1910 – March 18, 1993) 
was an economist, educator, peace activist, poet, religious mystic, 

systems scientist, and interdisciplinary philosopher  

 

Viz také: http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_E._Boulding  

http://en.wikipedia.org/wiki/Economist
http://en.wikipedia.org/wiki/Poet
http://en.wikipedia.org/wiki/Mysticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_E._Boulding


Čtení snižuje stres o 60 procent, zjistili vědci. 

Zvyšuje naši sebeúctu a zahání deprese. 

National Reading Campaign v Torontu na to šla 

poněkud vědečtěji a společně s CBC Books 

zkoumala, na co konkrétně má u člověka čtení 

vliv. V dnešní době vyhrává první faktor – čtení po 

šesti minutách zredukuje stres o 60%. 

 

 



 

 

„Člověk si může osvojit věci tím, že je 

dostane nebo vezme z vnějšího zdroje, 

nebo tím, že je vlastní silou vyrobí.“ 

      E. Fromm 
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Symbióza existuje dávno, a lze vidět historicky, … 

období „dokumentace“, dříve např. FID 
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Rok 1956. Společnost IBM dodává letecky 

hard disk o kapacitě 5 MB.  



Spojení teorie a praxe 
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Střípek ke koncepci informační gramotnosti, 

kostka IG, … Ústřední knihovna UK 
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Pochopení a respektování 

informačního chování „specifických, 

speciálních“ uživatelských skupin 



Opravdu základní rozdělení?! 

• Koncový uživatel (jsme zvyklí: end-user) 

 

• Konečný uživatel (je třeba vidět: final user) 

 

Celé řady dalších typologií jsou relativně 

zbytečné v praxi. Ale je zde příprava na 

uživatele informačních služeb „na míru“, 

resp. také s přidanou hodnotou.  
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K teoriím, např. a zejména techniků,lze 

odkázat na: 

NĚMEČKOVÁ, Lenka. Analýza informační 

podpory uživatelů z oblasti technických 

oborů a věd s důrazem na vysokoškolské 

prostředí a opírající se o výzkum 

informačního chování a informačních potřeb 

provedený na ČVUT v Praze a VŠCHT 

Praha [online]. Dizertační práce. 2016 [cit. 

2017-05-30]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103933. 

Vedoucí práce Richard Papík. 12 



Atributy 

• Realita 

• Tlak na výsledky 

• Posun dopředu, konkurenční výhoda 

• Zkušenost 

• Vidění budoucnosti 

• Mlčící znalosti, kapitoly z KM 
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… východiska z profese 

Profese:  

• Chief Information Officer (CIO) 

• Chief Knowledge Officer (CKO) 

• Research and Information Specialist 

• Research Analyst 

• Knowledge Analyst 

• Information Officer 

• Information professional 

• Librarian  

• Competitive Intelligence Professional 

 

 

Vztah ke knihovnicko-informačním sdružením: 

• http://www.sla.org  

• http://www.aiip.org,   

• http://www.scip.org  

 



V souvislosti se vzděláváním dospělých 

v komerčním prostředí pak zejména … 

Malcolm Shepherd Knowles vidí následující klíčové 
principy v kontextu dospělých, kteří jsou, resp. by 

měli být schopni sebeřízení: 

 

1. Dospělí potřebují vědět, proč se to mají učit. 

2. Dospělí potřebují praktické zkušenostní učení. 

3. Dospělí chápou učení jako řešení problémů. 

4. Dospělí se učí nejlépe, pokud dovednosti mohou 
okamžitě využít. 

 
Zdroj: ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké 

škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. 1. 
vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.  

15 



Vybraně z didaktických zásad 

• Zásada vědeckosti, resp. spíše odbornosti 

a profesionality 

 

• Zásada spojení teorie a praxe 

 

• Zásada přiměřenosti 

 

• Zásada zpětné vazby 
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Konstruktivismus ve výuce? Ale ano  

Constructivist Checklist (E.Murphy) – výběrově a 

přizpůsobeně příspěvku: 
 

Rozmanitá hlediska / cíle zaměřené na studenta (tj. 
uživatele) / učitel (rozuměj i „učící knihovník“ nebo 
rešeršér) jako kouč, tutor, facilitátor / autentické 
úkoly / konstrukce znalostí / spolupráce studentů 
/ předchozí znalosti / řešení problémů / práce s 
chybou / objevování / zkušenostní učení / 
mezipředmětové vztahy / alternativní stanoviska / 
autentické (přirozené a průběžné) hodnocení / 
primární zdroje 

 

Zdroj: ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický 
průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 

978-80-247-4152-9.  
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Další souvislosti 

• Spojení informační, resp. knihovnicko-

informační oblasti s tématy: 

• Competitive intelligence včetně 

analytických přístupů 

• Knowledge management 

• Informační cyklus versus „intelligence“ 

cyklus 

… a zcela vážně: informační a čtenářská 

gramotnost spolu, ale trochu jinak 
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Příklad 
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K obsahovým záležitostem navázaných na 

zmiňované  didaktické principy: 

• Role referenčních a rešeršních služeb. 

• Připravenost pracovišť vědeckotechnických informací a 
odborných (i „klasicky“ veřejných) knihoven různých 
typů. 

• Zprostředkovatelé informací na komerčním principu 
(informační brokering) existují a jsou k službám, ve světě 
tento typ reprezentuje např. www.AIIP.org, jsou také 
často schopni speciálních rešeršních postupů, které 
běžný uživatel nezná a nemůže často ani znát.  

• Vědomí si také důležité role platebního modelu pay-as-
you-go, o kterém se moc neví (viz databázová centra 
typu STN International apod.). 

• Tréninkové a školící aktivity nutností, informační 
gramotnost (vzdělávání), ale dnes i dovednosti výzkumu 
(research skills) – pro náročné rešeršní postupy, 
zaměření na koncového uživatele, ale: koncový vs. 
konečný uživatel. „Academia versus business“. 
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http://www.aiip.org/


Navození představy  

• Inspirace objevováním – pojem 

DISCOVERY má dnes  více významů 

• Moře - přirovnání k moři informací 

• Robinson Crusoe – vůle a nutnost přežít, 

vytvořit ostrovy přežití a budovat si 

samostatně metody přežití (přeneseně i do 

informačního světa), odolat informační 

krizi 

• Inspirace inovátory, kteří čtou romány  
25 



Princip DEFOE 

D … dialog s uživatelem nebo vnitřní vedoucí k pochopení 

(se) z hlediska informačních potřeb, definování informační 

potřeby 

E … elaboration, rozpracování, hledání analytických vztahů 

F … finding, rešeršní strategie v širším i užším smyslu, 

střídání např. stavebních kamenů (building blocks), 

rostoucí perly (growing pearl), omezování (limits), případně 

dalších, RGB princip v barvách přenesen do rešerší 

O … observation, pozorování výsledků, jejich diskuze, 

ladění a doplňování rešerše 

E … evaluation, průběžné a autentické hodnocení, také  

tedy posuzování relevance a pertinence 
26 



Uplatnění a vysvětlování principu 

FIND 

F … facts 

 

I … interpretation – zásadní, slabina, výzva 

 

N … networking (styly „učení“, knowledge-

based company, koncepty průmyslu 4.0) 

 

D … decision – co s tím dále, velmi zásadní  
27 



Dlouhá a spletitá je cesta pomocí pravidel, 

krátká a úspěšná pomocí příkladů. 

(J. A. Komenský: Česká didaktika) 
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Inspirace z evidence-based medicine jsou i pro další obory,  

EBM obohatila informační služby 

Inspirace pro styl informačních služeb 

nových generací: 

 

1.   Pull 

2.   Push 

3.   Prompt    
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Spojení s dnešní dobou 

• HUMINT 

• GEOINT 

• MASINT 

• FININT 

• TECHINT 

•  … 

• OSINT 
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Umístění informačního brokeringu  

k informačnímu průmyslu  



Systémy a nástroje, které mají zajímavou nebo 

vyšší přidanou hodnotu pro uživatele 

 

 

• Speciální nástroje typu I2, Analyst 

Notebook, Anavist a nástroje pro práci s 

velkými daty  

• Citační manažery a jejich pokročilé 

funkce, … nástroje týmové spolupráce 

• InCites ? 

• SciVal ? 
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Blížíme se k závěru …  
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http://www.linkedin.com/in/papik

