
 

 
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 

Anketa INFORUM 2017 
 
Děkujeme všem respondentům ankety 2017. Letos jsme dostali celkem 96 odpovědí. 

 
 

3 vylosovaní účastníci ankety 
 
Následující respondenti letošní ankety byli vylosováni a obdrželi ceny. Gratulujeme! 
 
Aleš Brožek 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 
 
Adéla Kereková 
Nejvyšší správní soud 
 
Helena Purkyňová 
Česká geologická služba - knihovna 

                                                        

 
Výsledky ankety 
 
 

Hodnoceno známkou 1 až 5 jako ve škole Průměrná známka 

  Celkové hodnocení konference INFORUM 2017 2 

Organizace konference 1,79 

 

Přednášející Top 5 
 

Jméno Příspěvky 

Carl Grant 
To chce změnu! Knihovny jako inovativní společenská 
centra 

Pavel Kocourek Kam směřuje vyhledávání? 

Richard Papík 
Příležitosti a realita informační přípravy v průmyslovém a    
obchodním sektoru 

Petr Žabička Vyhledávání na portálu Knihovny.cz 

Kai Karin Geschuhn Open Access 2020 – závěrečná cesta k Open Access 
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Co Vás na konferenci nejvíce potěšilo? 
 
 Jak vsechno dobre a spolehlive funguje, coz zdaleka neni samozrejmost  
 Mimo program juice bar. 
 Príjemné prostredie a ústretovosť organizátorov  
 Opět originální, "chytrý" humor a nadsázka úvodní konferenční "přednášky" z pera 

Albertiny icome Praha  
 Výběr zajímavých příspěvků.  
 Perfektní úvodní scénka, zajímavé přednášky, milé a vstřícné prostředí, setkání 

s kolegy ...  
 Diskuze a otázky po každém příspěvku   
 Že je i po tolika letech stále "svěží"  
 Počasí  
 Celkově se mi konference velmi líbila.  
 Neformálnost  
 Výborný catering na infomejdanu.  
 Úroveň humorného nadhledu a celková pohoda  
 Jako každý rok, vše bezvadné.  
 Příjemný vzduch v aule  
 Prostředí  
 Iva Adlerová: K jádru věci – skutečné informační potřeby mladých vědců  
 Originální úvod, info stánky, vstřícní organizátoři, jídelna  
 Nove moznosti vyhladavania a uchovavania   
 Panelová diskuze  
 Originální úvod, hezké grafické zpracování grafický materiálů Infora, simultánní překlad 
 Velmi pozitivně hodnotím program (vyjma obchodních prezentací partnerů) – jeho 

rozmanitost, zahraniční příspěvky a workshopy a také kvalitu příspěvků, včetně většiny 
posterů.  

 Poster session  
 Možnost pohybu. Přebíhání mezi aulou a posluchárnou D příjemně aktivovalo nejen tělo, 

ale i mozek :-)  
 The conference was very well organized, interesting presentations were given and of 

course "Work songs and their role in the library workflow" was just perfect:)   
 Wealth of Information, vendors presentations, good atmosphere  

 
 
 

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

 
 Vzduchotechnika 
 Že jsem v některých chvílích nemohla být na obou sekcích zároveň 
 Že nebyla cena Infora. Už není z čeho vybírat? 
 Sedátka v posluchárně D – často se točí, nedrží … 

 
 

           



 

 
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 

 Závěrečný blok 
 Vyhovovalo by mi mít jeden přednášecí sál a přednášky redukovat, aby posluchači 

nependlovali v průběhu přednášek mezi místnostmi 
 Málo nových témat 
 Dodržení časového programu. Nastavit k plánovanému příspěvku pár minut navíc 

  
  
 

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

 
 Statistiky a jejich vliv na akvizici, COUNTER 
 Evidence a správa elektronických zdrojů - zkušenosti s ERM 
 Nové technologie v knihovníctve, využívanie  
 Akvizičné modely e-bookov a e-journals  
 Digitální demence a 4. průmyslová revoluce.  
 Personalizovaný web/reklama/vyhledávání  
 Maker Movement  
 Možnosti cílenějšího zpřístupňování zdigitalizovaných publikací, kurátorství  
 Standardy rodiny IIIF a konsorcium IIIF (iiif.io)  
 Autorské právo, hlavně kdy a za jakých okolnosti tento koncept vznikl, proč se dělí na 

osobnostní a majetková a kdo z toho profituje.  
 Doporučil bych jako téma problematiku vzájemných vztahů autorského a patentového 

zákona. V myslích mnoha účastníků je v tom značný zmatek.  
 Vývoj virtuální reality v informačních technologiích versus "selský" rozum  
 Nový způsob hodnocení vědeckých informací v ČR 
 CzechElib - vývoj 
 Open Access  
 Citační ohlasy v databázích  
 Predátorské časopisy, zahraniční digitální knihovny  
 Oblasť vedy a výskumu - publikačná etika, altmetrika  
 Archivace dat  
 Multimediálne databázy - aké sú + typy na prácu s nimi, na ich využitie v prospech 

používateľov v knižniciach  
 Práce s informacemi v éře 4. průmyslové revoluce (průmysl 4.0, práce 4.0, společnost 

4.0)  
 Příklady dobré praxe z knihoven ve využití nejnovějších trendů v inf. zdrojů.  

a) zkušenosti ze zahraničních knihoven (nemusí být ani příliš zdaleka),  
b) online podpora vědy a výzkumu – zkušenosti s tvorbou subject guides, research 
guides, především v českém kontextu  

 Propagace knihovny  
 Digital humanities  
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Kterého přednášejícího byste doporučil(a) pozvat na příští rok a proč? 
 

 Alexandra Elbakyan 

 Manfred Spitzer - autor knihy "Digitální demence“ - jelikož je důležité citlivě zvažovat progres 

v technologické oblasti s ohledem na vzdělávání. 

 Richard Papík, velmi zajímavé, stručné a zároveň tematicky bohaté a obsáhlé příspěvky 

 Eva Bratková - online zdroje, zajímavé vystupování, často citovaná 

 Vít Šisler - gamifikace 

 Michal Černý 

 Dobrica Savič - head of IAEA - vizionář v oblasti zpřístuňování el. informací 

(https://www.iaea.org/inis/highlights/2013/news-20130925.html) 

 Uvítala by som vystúpenie kolegov zo Slovenskej národnej knižnice v Martine 

 Jared L. Howland 

 Nějakého publikujícího vědce, který má zkušenosti s OA publikováním i jinými režimy a zná 

jejich výhody a nevýhody - např. prof. Jaroslava Flegra 

 Někoho z lidí okolo IIIF (Tom Cramer apod.) 

 Mgr. Jan Martinek  

 PhDr. Hana Navrátilová, PhD - historička a egyptoložka působící převážně v Anglii. Příspěvek 

by mohl být o největším egyptologickém archivu v Griffith Institute, Oxford  

 Vilém Sklenák 

 PhDr. Jan Černý, Competitive Intelligence Senior Analyst & Market Researcher, INFOLITICA 

s.r.o. 

 N. Andrejčíková  

 Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D. - informační vzdělávání, neuvěřitelně vzdělaná, výborné semináře 

i webináře, umí problematiku přiblížit studentům, pomáhá knihovníkům vzdělávat se i 

vzdělávat. Bohaté zkušenosti nejen na MU. 

 Christine L. Borgman, odbornici na digitální knihovny 

 Nového ředitele NKP. 

 Hana Landová (ČZU Praha)  

 Konkrétně ne, ale okruh otevřených dat - http://www.otevrenadata.cz/, např. Michal 

Tošovský, FOM 

 Tereza Simandlová, 1. LF UK 

 RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. - otázky k LTP, případně postoj k hodnocení vědy výzkumu,  

 Will Prentice z British Library 

 
 


