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Abstrakt 

Didaktické přístupy k různým uživatelským 

skupinám při výuce práce s elektronickými 

informačními zdroji a při výuce rešeršních strategií. 

Osvědčené zásady, chyby. Nedostatky a výhody 

tradičních metod ve srovnání s moderními nástroji 

a postupy. Způsoby analýzy a rozhodování 

rešeršních problémů. Příklady z používaných 

online systémů a z kurzů pro různé uživatelské 

skupiny. Možné cesty vývoje. 



Zde poděkování uživateli známému i 

neznámému  

… neboť oni uživatelé učí, oni vychovávají 

rešeršního pracovníka a případně učitele 

uživatelů či studentů. 

Díky knihovnám, knihovníkům, pracovištím 

výzkumu a vědy, mnoha organizacím a 

firmám, na kterých se dá mnoho a mnoho 

vyzkoušet a zkoušet dál – od vědeckých 

informací přes obchodní a firemní až po 

informace každodenní  potřeby a praxe. 

Jednoduše informační gramotnost v praxi. 



Ó, podivuhodná je moc, 

vznešenost a přímo jakási 

božskost knih!  

(J. A. Komenský: Jak dovedně užívat knih) 

 

… nezáleží na formě, tištěná nebo 

elektronická  ;-)  

 



Inspirace? 

Opět a stále platí Jan Amos Komenský 

 

 

Didaktika je teorie správného vyučování.  

                                       (Analytická didaktika) 

 

 

Běh každého učení nechť je, pokud možno, krátký 
a uspořádaný. 

      (Analytická didaktika) 



 

Obecně:  

Co říká česká Wikipedie? Lze souhlasit.  

 









V souvislosti se vzděláváním dospělých 

jsou nutné následující korekce … 

Malcolm Shepherd Knowles vidí následující klíčové 
principy v kontextu dospělých, kteří jsou (často  ) 

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.  



Konstruktivismus ve výuce? Proč ne?! 

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.  

 

 



K obsahovým záležitostem navázaných na 

zmiňované  didaktické principy: 

• Role referenčních a rešeršních služeb. 

• Připravenost pracovišť vědeckých informací a 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. 

 

http://www.aiip.org/


Neznámému se učíme jen něčím známým. 

(J. A. Komenský: Analytická didaktika)  

 





Hybnou pákou vzdělávání je přizpůsobiti 

učební látku žákovu nadání. 

(J. A. Komenský: Analytická didaktika) 



• Inspirace objevováním – pojem 

DISCOVERY má 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 výzkumníky, kteří čtou romány  



Vlastní potřeba – princip 

DEFOE 
 
D … dialog s uživatelem nebo vnitřní vedoucí k pochopení 

(se) z hlediska informačních potřeb 

E … elaboration, rozpracování, analytické vztahy 

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 



… a princip DEFOE můžeme vidět jinak 



Zapisování je pokladnicí opakování. 

(J. A. Komenský: Analytická didaktika) 



Příklad: „analytický list“, rešeršní formulář, 

„rešeršní deník“, zejména fáze ELABORATION 



Nikdo nic neudělá správně, leda když byl 

často a často opraven. 

(J. A. Komenský: Česká didaktika) 



 

Znalost typologií rešerší a rešeršních 

postupů (např. v bibliografických, 

faktografických databázích), „literární“ 

rešerše, patentové rešerše, … je 

důležitá. 



Analytické vyhledávání I. 



Analytické vyhledávání II. 



Dlouhá a spletitá je cesta pomocí pravidel, 

krátká a úspěšná pomocí příkladů. 

(J. A. Komenský: Česká didaktika) 











Rešeršní strategie, metodiky apod., 

příklad lékařských věd 

Rešeršní strategie, např.  stavebních kamenů, 
rostoucí perly a omezování (osekávání) – 
podobně jako pro barvy „RGB“. 

 

Implementace metodik typu PICO (Patient-
Intervention-Comparison-Outcome) pro 
kvantitativní výzkumné otázky nebo PEO 
(Population and their problems - Exposure-
Outcome or themes) pro kvalitativní výzkumné 
otázky do rešeršních procesů  a postupů, 
poučení z EBM záležitostí se opět nabízí. 

 



Inspirace z EBM jsou i pro další obory,  

EBM obohatila informační služby 

Např. inspirace informačních služeb nových 

generací: 

 

1.   Pull 

2.   Push 

3.   Prompt    

 

 



Technologie v kurzech vyhledávání 

informací, rešeršních strategií a 

rešeršních služeb, také referenčních 

• Frontální výuka versus jiné způsoby 

 

• E-learning, online learning, MOOC, 

webináře interaktivní a ze záznamu  

 

• Blended learning, kombinace je vždy 

nejlepší 

 

 



Různé kanály k uživateli 







K malování dětem přirozená jest chuť. 

(J. A. Komenský: Česká didaktika) 



Knihy tě učeným neučiní, nýbrž studium 

knih. Nestačí knihy jen číst, musí být čteny 

pozorně a nejdůležitější místa musí být 

podtržena a vypsána. 

(J. A. Komenský: Jak dovedně užívat knih) 



Systémy a nástroje, které mají zajímavou nebo 

vyšší přidanou hodnotu pro uživatele 

 

 

• Speciální nástroje typu I2, Anavist a 

nástroje pro práci s velkými daty  

• Citační manažery a jejich pokročilé 

funkce, … nástroje týmové spolupráce 

• InCites 

• SciVal 







Stupně znalosti: 

1. Vyprávění (historie) o věcech je prvním 

stupněm znalosti. 

2. Pochopení příčin je druhým stupněm 

znalosti. 

3. Prohlédnutí důsledků je posledním 

stupněm znalosti. 

(J. A. Komenský: Analytická didaktika) 



Být si vědom, kde a jak to 

začínalo …  



    

http://www.linkedin.com/in/papik

