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Příloha č. 1 Vstupní dotazník  

Vážený pane/ vážená paní, rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku. Jsem student 

Ústavu informačních studií a knihovnictví a v tomto dotazníku zjišťuji složení uži-

vatelů rešeršních služeb v NLK jako podklad pro bakalářskou práci. Data Vámi 

uvedená budou využita pouze pro tuto práci. 

1. Kolik vám je let? 

2. Studujete, pracujete či studujete dálkově při práci? 

a. Studium 

b. Práce 

c. Studium při práci 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

a. Středoškolské s maturitou 

b. Vyšší odborné vzdělání Dis. 

c. Bakalářské 

d. Magisterské 

e. Doktorské 

4. Jaký studujete obor/v jakém oboru pracujete (můžete vyplnit oboje pokud 
studujete při práci)? 

5. Účel rešerše (může být více možností zároveň): 

a. Seminární práce 

b. Bakalářská práce 

c. Diplomová práce 

d. Atestace 

e. Výzkum 

f. Praxe 

g. Jiné 

6. Proč si necháváte vyhotovit rešerši (může být více možností zároveň)? 

a. Nedostatek času 

b. Nedostatek zkušeností s vyhledávacím prostředím 

7. Budete chtít dokumenty za určité časové období? 

a. Staré maximálně dva roky 

b. Staré maximálně pět let 
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c. Staré maximálně deset let 

d. Stáří dokumentu není důležité 

8. V kolik záznamů doufáte/kolik potřebujete? 

a. Nevím 

b. Počet záznamů není podstatný 

c. (Napsat počet) 

Děkuji za Váš čas a zároveň bych chtěl požádat o vyplnění výstupního dotazníku 

poté, co dostanete vyhotovenou rešerši. Níže vyplňte prosím e-mail, na který Vám 

mohu po dodání rešerše odkaz na výstupní dotazník zaslat. 
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Příloha č. 2: Otázky k rozhovoru 

Otázky pro rozhovor. 

1. Víte, že je elektronický formulář na rešerši? Jestli ano, proč jste do knihovny 

přišel osobně? 

2. Víte, jaký proces se za pojmem rešerše skrývá? 

3. Jak byste porovnal hledání informací na internetu a rešerši? V čem je rešerše 

jiná, když si ji vyhledáváte doma sami a když ji vyhledává profesionál? 

4. (Když nezaškrtnou nedostatek času) – Vyznáte se ve zdejším vyhledávacím 

prostředí? 

5. (Otázka hlavně pro mě pro kontrolu) Bylo v dotazníku něco nejasné, 

nepochopitelné? 
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Příloha č. 3: Výstupní dotazník 

1. Jste spokojeni s výsledkem rešerše? (jejím obsahem) 

a. Ano 

b. Ne 

2. Jestli ne, proč? 

a. Málo výsledků 

b. Nerelevantní výsledky 

c. Dlouhá doba vypracování 

d. Jiné 

3. Víte, že můžete dodané výsledky projednat s rešeršérem a upravit 

vyhledávání? 

a. Ano 

b. Ne 

4. Jestli ano, využili jste to při této rešerši? 

a. Ano 

b. Ne 

5. Využili byste znovu rešeršních služeb? 

a. Ano 

b. Ne 

6. Jestliže ne, co je důvodem? 

a. Ukončení studia 

b. Nespokojenost se službou 

c. Jiné 

7. Myslíte, že mají rešeršní služby v dnešní době své místo? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

8. Čím by podle Vás mohly být užitečné? 

Děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi s průzkumem uživatelů rešeršních služeb v 

NLK. Prosím ještě jednou o Váš email, abych mohl spárovat Vaše vstupní dotaz-

níky s výstupními. 
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Příloha č. 4: Přepis rozhovorů 

Rozhovor 1. 

Tazatel: První otázka. Víte, že je elektronický formulář na rešerše? 

Respondent: Ne. 

Tazatel: A kdybyste to věděla, objednala byste si to z domova? 

Respondent: Možná ano, ale vzhledem k tomu, že sem chtěla sem přijít osobně, 

seznámit se s prostředím a nemám také průkaz, tak jsem využila osobní… přímý 

přístup. 

Tazatel: Víte, jaký proces za pojmem rešerše vlastně skrývá? 

Respondent: Předpokládám vyhledávání podle klíčových slov, vyhledání infor-

mací, které jsem zadala do toho požadavku. …a jejich prostě… třídění podle důle-

žitosti třeba, nebo podle aktuálnosti. 

Tazatel: Jak dlouho byste si představila, že taková rešerše trvá? 

Respondent: Tak… kdyby se tomu asi někdo věnoval intenzivně tak si myslim 

určitě do… že by to mohlo být docela rychle, ale já bych tomu dala jakoby vzhle-

dem… si představuju, že takový žadatel to dostane do měsíce? 

Tazatel: Jak byste porovnala hledání informací na internetu a rešerši? Že, mezitím, 

kdy si to vyhledáte sama doma a když vám to vyhledá specialista. 

Respondent: Já bych tam viděla rozdíl v těch zkušenostech. Protože… jsem si 

schopna něco najít na internetu ale, když to nedělám pravidelně… úplně… nevě-

nuju se pravidelně nějaké vědecké činnosti a vyhledávání dat… prostě jsem spíš 

klinik… tak se mi zdá a že tohleto je lepší vzít si na to odborníka, který udělá ně-

jaký… nějaký ten balíček a já už si to potom …vlastně… pročtu, projdu a vyberu 

si z toho data, který se mi zdají z… mojí praxe jako nosná. 

Tazatel: Bylo v dotazníku něco nejasné, nepochopitelné? To je otázka spíše pro 

moji reflexi. 

Respondent: Možná ta poslední otázka: V kolik záznamů doufáte? To jsem jako 

úplně… nepochopila, protože nemám zkušenosti s rešeršní službou a nevím přesně, 



 

VI 

 

jak to bude. Jestli to bude zaprvé tohleto, za druhé tohleto a za třetí… To znamená, 

nevím, jestli mám očekávat deset výstupů, nebo kolik a prostě…  Vědecký nedělám 

žádnou činnost a… nemusela jsem dělat nějak často… vlastně nějaké takovéhle 

práce, takže nevím prostě, co můžu očekávat, no… 

Tazatel: To je vše. Děkuji za rozhovor a nashledanou. 
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Rozhovor 2 

Tazatel: Víte, že existuje elektronický formulář, na rešerši? 

Respondent: Nevěděla jsem to ale teďka to vím pět minut. 

Tazatel: A kdybyste to věděla, objednala byste si to z domova, nebo byste přišla 

osobně? 

Respondent: Asi osobně. 

Tazatel: Ví co je za proces ta rešerše? Co se za tím pojmem skrývá? 

Respondent: Je to jakoby shromáždění informací o určitým tématu… z různě do-

stupné literatury, časopisů a tak. 

Tazatel: Jak byste porovnala hledání informací na internetu a rešerši jako takovou? 

Tedy, když si to hledáte sama doma a když to hledá profesionál? 

Respondent: No tak… já myslím zkušenostní a… lidi si to nechávaj dělat z různej 

důvodů třeba, já nevim, časových nebo s tím nemají dost zkušeností. 

Tazatel: Zaškrtla jste nedostatek času, že? 

Respondent: Hmm, ano. 

Tazatel: Takže v MEDVIKu se vyznáte? 

Respondent: Ne, ale kdysi mi to ukazovala kolegyně v práci, ale stejně… jako… 

budu se na to muset kouknout. 

Tazatel: A poslední otázka, která je spíše pro mě. Přišlo vám v dotazníku něco 

nejasné, nepochopitelné? 

Respondent: Všechno, rozuměla jsem všemu. 

Tazatel: To je vše. Děkuji za rozhovor. Na shledanou. 
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Rozhovor 3  

Tazatel: Víte, že existuje elektronický formulář na rešerše? 

Respondent: Ne. 

Tazatel: A kdybyste to věděla, udělala byste objednávku raději z domova? 

Respondent: Z domova. 

Tazatel: Víte, jaký proces se za pojmem rešerše schovává? Co vlastně to znamená? 

Respondent: No, je to vyhledávání, vlastně, těch titulů, vlastně těch podkladů, 

které potřebuji na základě … vlastně těch požadavků, které jsem zadala. Časopisy, 

odborné články… 

Tazatel: Jak byste porovnala hledání informací na internetu a rešerši jako takovou. 

Respondent: Ušetření času. 

Tazatel: Jak dlouho si myslíte, že taková rešerše trvá? 

Respondent: Za dvě stě korun? Když to je v té ceně… Tak hodinu? 

Tazatel: Dobře… 

Respondent: Jako je to poměrně… vcelku mi to přišlo málo, že za to chcete dvě 

stě korun, jo. Já bych nad tím strávila třeba... (pokrčení rameny) 

Tazatel: A za jak dlouho myslíte, že dostanete výsledek rešerše. 

Respondent: No chtěla bych tak do týdne? 

Tazatel: Zaškrtla jste nedostatek času, že? 

Respondent: Ano. 

Tazatel: A poslední otázka: Bylo v dotazníku něco nejasný nebo nepochopitelný? 

To je spíše reflexe pro mě. 
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Respondent: Spíš, vlastně… jak bude vypadat ten výstup, nebo, že ho dostanu na 

cédéčku, nebo… to jsem tam moc nepochopila… to ten výstup, že si myslím, že mi 

ho zašlou mailem nebo přes úschovnu. 

Tazatel: Může to přijít i poštou… 

Respondent: …protože dojet pro mě tady je obtížné. Nejsem místní. Tak jsem si 

zvolila tu poštu. 

Tazatel: Dobrý důvod, jaký každý jiný. 

Tazatel: To je všechno. Děkuji za rozhovor a na shledanou. 
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Rozhovor 4 

Tazatel: Víte, že je elektronický formulář na tu rešerši? 

Respondent: Ano. 

Tazatel: Věděli jste to dřív, nebo jste to zjistili až tady? 

Respondent: Až tady. 

Tazatel: A kdybyste to věděl, objednával byste z domova nebo byste přišel osobně? 

Respondent: Asi bych… to udělal z domova. 

Tazatel: Víte, jaký proces se za pojmem rešerše skrývá? Co to je ta rešerše? 

Respondent: No, domnívám se, že jo. Že to je vlastně vyhledávání potencionálních 

zdrojů podle klíčových slov, který by… ten zdroj měl obsahovat. 

Tazatel: Jak byste porovnal vyhledávání informací na internetu a rešerši, tedy sa-

mostatné vyhledávání doma a profesionální od rešeršéra? Jaký je mezi tím pro vás 

rozdíl? 

Respondent: Tak především asi časově pro mě. 

Tazatel: Jak dlouho myslíte, že taková rešerše trvá? 

Respondent: Nemám ponětí. 

Tazatel: Za jak dlouho myslíte, že dostanete ten výstup? 

Respondent: Do čtrnácti dní? 

Tazatel: Vyznáte se v rešeršním systému? MEDVIKu, nebo nějakém jiném? 

Respondent: Nejsem si jistej jestli by… spíše ne. 

Tazatel: A teď spíše reflexe pro mě: Bylo v dotazníku něco nejasné, nepochopi-

telné? 

Respondent: Ne, všechno bylo jasný. 

Tazatel: To je vše. Děkuji za rozhovor. Na shledanou. 
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Rozhovor 5 

Tazatel: Víte, že je elektronický formulář? 

Respondent: Ano. 

Tazatel: A věděl jste to už před návštěvou knihovny? 

Respondent: Ne, až tady. 

Tazatel: A kdybyste to věděla, zařídila byste si to z domova, nebo byste raději při-

šla osobně? 

Respondent: Z domova. 

Tazatel: Víte, jaký proces se za pojmem rešerše vlastně skrývá? 

Respondent: Vim. 

Tazatel: Prosím, popište to. 

Respondent: Vlastně… Projdou se nějaké databáze, tam je důležitý přímý přístup 

do těch databází, kdy já vím, že je spoustu těch databází, ale třebas protože jsem už 

starší student… tak nechce se mi prostě… nějak…   mít ty přístupový hesla a tak 

dále do těch databází. Jako jsem schopná třeba si udělat rešerši z literatury v kni-

hovně, nebo si něco na internetu vygooglovat obyčejně, ale myslím, že pro tu vě-

deckou práci to nestačí. 

Tazatel: Jak byste porovnala hledání informací na internetu a rešerši, tedy hledání 

samostatně a profesionální práci? 

Respondent: Ták, na internetu, to jsou takové obyčejné vyhledávače, které nepra-

cují s tím pojmem úplně dokonale. Asi tak si to představuju. Zatímco ta rešerše… 

nebo, nejsem schopná si vygooglit, když to tak řeknu, něco z odborných článků, 

které jsou přístupné jenom za poplatky, a tam já nejsem schopná se dostat a ta re-

šerše by mně měla říct: Ano. Vy když půjdete do těchto článků… tak… najdete ty 

informace, které potřebujete. 
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Tazatel: Takže v rešeršních systémech se vyznáte? Kdybyste tam měla přístup, tak 

víte jak hledat? 

Respondent: Asi bych jako zvládla, ale je to… stojí to čas a peníze. 

Tazatel: Teď jen reflexe pro mě: Bylo něco v dotazníku nejasné, nepochopitelné? 

Respondent: Ne všemu jsem rozuměla. 

Tazatel: To je všechno. Děkuji za rozhovor. Na shledanou. 
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Rozhovor 6 

Tazatel: Víte, že je elektronický formulář na rešerši, a jestliže to víte, udělal byste 

si objednávku raději z domova? 

Respondent: Ne. Radši bych si to udělal z domova. 

Tazatel: Víte, co se za pojmem rešerše skrývá? 

Respondent: Ano. 

Tazatel: Můžete to prosím popsat? 

Respondent: Vyhledávání přístupných vědeckých… nějakých zdrojů. 

Tazatel: Jak byste porovnal hledání informací na internetu a tady, tedy hledání sa-

mostatně doma hledání profesionálním rešeršérem. 

Respondent: Ten profesionální… ten aspekt vědecké kvality. Podle mě já nejsem 

schopnej až takhle hledat na standartních vyhledávačích. Dohledat, to, co vlastně 

mě zajímá až z těch vědeckých, co prostě ví ten rešeršér. 

Tazatel: Zaškrtl jste nedostatek času, že? 

Respondent: Ano. 

Tazatel: Takže byste dokázal sám vyhledávat? 

Respondent: Dalo by se, ale prioritou je nedostatek času. 

Tazatel: A pro mne otázka: Bylo v dotazníku něco nejasné, nepochopitelné? 

Respondent: Ne, všechno pochopitelné. 

To je vše. Děkuji za rozhovor. Na shledanou. 

 

 


