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Abstrakt 
 

Metody přípravy různých skupin uživatelů ve využívání 
informačních zdrojů v kontextu informačních institucí, 
knihoven nebo informačních zprostředkovatelů. 
Informační gramotnost metodami koučinku se 
zdá efektivnější od kurzů informační gramotnosti 
formou přednášek nebo školení. Srovnání 
akademických a komerčně orientovaných přístupů. 
Orientace uživatelů na služby budoucnosti 
v dokumentové komunikaci. 

 



Kvantitativní nárůst informací 

Informační explozi, jak se tento jev začal koncem 
50. let 20. století nazývat, nelze plně zvládnout: 
realita, kterou je lépe přijmout. 

  

Lze ji minimalizovat či optimalizovat například 
promyšlenou organizací publikování, vyhledávání, 
zpracování a rozšiřování dokumentů obsahujících 
poznatky.  

 

Hovoří se také o tzv. informačním znečištění a o 
nutnosti „informační hygieny“, také informační 
ekologii (např. informační, datový smog).  

 

Pozor na „informační obezitu“ (např. discovery versus 
zaniklý DialIndex, ale současný STN Index)  

 

 



Další ovlivnění … 

 vývoj společnosti – svět, EU a ČR, 
informační (digitální) propast, témata 
informační společnosti a 
informační ekonomiky 

 informační přehlcení na osobní úrovni 

 funkční gramotnost, spojování min. 
čtenářské, informační a digitální 
gramotnosti, ale i gramotností dalších  

 styly učení a předávání informací 

 



„Člověk si na všechno zvykne …“     

 

Jules Verne 

 





Vzdělávání dospělých? 

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.  
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Z didaktických zásad: 

Zásada vědeckosti, resp. spíše 
odbornosti a profesionality 

 

Zásada spojení teorie a praxe 

 

Zásada přiměřenosti 

 

Zásada zpětné vazby 
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Mnoho zásad a pojetí koučování, 
ale … 

Spíše ovlivňování 

 

Otázka cíle a naplnění cíle 

 

Synergické procesy 

 

Práce s otázkou (konvergence, divergence) a 
zpětnou vazbou 

 

Styly učení (kognitivní možnosti současnosti) 



Úcta k profesi, vědomí si 
užitečnosti profese? No, jistě.  

 

 

Knowledge is of two kinds: we know a 
subject ourselves, or we know where 
we can find information upon it. 

     

    Samuel Johnson, 1709-1784  

 





Velmi vděčné v práci s uživateli: informační cyklus   





 
 
 
 
 
 
Opravdu? Krása propojování. 
Princip FIND. 

 

 

„Only librarians like to search. 
Everyone else likes to find.“ 

 

American Library Association, Midwinter Meeting 2003, 
San Diego 

 



Technika pro práci se skupinou uživatelů, ale i s 
jedním uživatelem,  FIND     … homo ludens 

F … find, finding, found, focus, facts … 

I … interpretation 

N … networking  (pozn. tacitní znalosti) 

D … decision 

 

Křížové vizualizované zpracování s 
využitím konceptuálních map, resp. 
myšlenkových map je vhodné také. 



K malování dětem přirozená jest chuť. 

J. A. Komenský: Česká didaktika 



Zapisování je pokladnicí opakování. 

J. A. Komenský: Analytická didaktika 



Princip DEFOE 
D … dialog s uživatelem nebo vnitřní vedoucí k pochopení 
(se) z hlediska informačních potřeb, definice informačního 
požadavku – spolupráce uživatele a informačního 
profesionála 

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 



Příklad: tzv. analytický list, rešeršní formulář, 
„rešeršní deník“ , zejména fáze ELABORATION 



Příklad z akce: 
 

 
Proč, kdy, kde a jak se hledají informace?  

 
Byznys @ vědeckotechnické informace 

 
Transfer znalostí a technologií v praxi 

 
Kvas kreativity, reality a informací 

 
 Nepodceňovat knihovny, prosím …  

 
 
 
 
 

   
 
I 
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Alibismus při práci s 
informačními zdroji? 

Hypermarket informací 

 

Hypermarket se službou získání 
primárního dokumentu, případně 
propojovací služby 

 

Hypermarket se službou a konzultací a 
případně přidanou hodnotou 

 



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 



  

Stále platí a jsem 
překvapen jak velmi, 

a to z hlediska 
informační praxe. 

Individuálně, 
týmově, směrem k 

informačním 
pracovníkům i 

uživatelům. 

 



„První generace managementu znalostí přišla a 
odešla. Druhá generace, která slibuje jak hlubší 
poznatky, tak větší přínosy, se bude věnovat 
méně datům a více sociální povaze znalostí. 
Bude klást menší důraz na zachycení a 
zpracování a větší důraz na inovaci a sdílení …“ 

Peter Senge, MIT, prezident SOL (Society for 
Organizational Learning), mj. přichází s „učící se 
organizací“ 



BROADBENT, M. The phenomenon of 
knowledge management. What does it 
mean to the information 
profession? Information Outlook. 1998, 
no. 5, s. 23-25. 

„… učinit znalost viditelnou, budovat 
intenzitu znalostí, rozvíjení kultury 
znalostí, budovaní znalostní 
infrastruktury“  



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) 



Inspirace z evidence-based medicine (tzv. medicína 
založená na důkazech) jsou i pro další obory,  
EBM koncept obohatil informační služby 

Inspirace pro styl informačních služeb 
nových generací: 

 

1.   Pull 

2.   Push 

3.      Prompt  

 

Mj. také „EBM librarian“   
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Evoluce informačních zdrojů  
pro podporu EBM Haynes, 

 2001, 2006 

 Souhrny  
(Summaries) 

Synopse  
(Synopses) 

Syntézy  
(Syntheses) 

 

Počítačové systémy  
pro podporu rozhodování 

(Lék.doporučení + EZZ + NIS) 

Důkazy podložené učebnice 
(Clinical Evidence, PIER, UpToDate) 

Důkazy podložená strukt. abstrakta  
(ACP Journal Club, Evidence-Based 

Medicine, struktur. abstrakta v DARE) 

Systematické přehledy 
(Cochranova databáze syst. přehledů)  

Originální články 
(Medline/PubMed via Clinical Queries, 
EMBASE, Cochranův centrální registr 

kontrolovaných studií)  

Systémy  
(Systems) 

Studie  
(Studies) 
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Příklad: I2 IBM 



Před obědem a přestávkou spějeme k 
závěru …  
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Profesní zařazení:  
Librarian 
Science Librarian  
Research and Information Specialist 
Research Analyst 
Knowledge Analyst 
Information Officer 
Competitive Intelligence Professional 
Chief Information Officer 
Chief Knowledge Officer 

Profesní organizace se vztahem ke knihovnicko-
informační praxi: 
http://www.sla.org, http://www.ala.org, 
http://www.aiip.org,   
http://www.mlanet.org … a samozřejmě www.IFLA.org   

 

Informační profesionál, knihovník 

http://www.sla.org/
http://www.ala.org/
http://www.aiip.org/
http://www.mlanet.org/
http://www.ifla.org/
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