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Příloha č. 1: Seznam soukromých vysokých škol v České republice 
 
Praha 

AKCENT College, s.r.o. - Praha  
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. - Praha  
Archip, s.r.o. 
Bankovní institut vysoká škola, a.s. - Praha  
CEVRO Institut, o.p.s. - Praha  
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. - Praha  
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.  
Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. - 
Praha  
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - Praha  
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. - Praha  
Unicorn College s.r.o. - Praha  
University of New York in Prague, s.r.o.  
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.  
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. - Praha  
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. - Praha  
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. - Praha  
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha  
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.  
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. - Praha  
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.  
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.  
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. - Praha  
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. - Praha  
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. - Praha  
 
Brno 

Akademie STING, o.p.s. - Brno  
B.I.B.S., a.s. Brno International Business School  
NEWTON College, a.s. - Brno  
Rašínova vysoká škola s.r.o. - Brno  
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.  
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - Brno  
Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.  
 
Ostatní města 

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. - 
Kolín  
Evropský polytechnický institut, s.r.o. - Kunovice  
Filmová akademi Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.  
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.  
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.  
Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. - Kladno  
ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola - Mladá Boleslav  
Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií v Českých Budějovicích, s.r.o.  
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - České Budějovice  



Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.  
Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov  
Vysoká škola podnikání, a.s. - Ostrava  
Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.  
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.  
 

 

 

Příloha č. 2: Přehled soukromých škol a počtu žáků 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3: Frekvence používání termínů souvisejících s informační 
gramotností [Pinto, 2010] 

 

 

Příloha č. 4: Náhled elektronického dotazníku použitého na Vysoké škole Škoda 
Auto 

 



Příloha č. 5: Dotazník Informační gramotnost vysokoškolských studentů 
 
 
Vážený kolego, vážená kolegyně, 
 
Přečtěte si prosím pozorně následující otázky a pečlivě vyplňte odpovědi. Vyplnění 
dotazníku by Vám mělo trvat přibližně 10–15 minut. Dotazník bude zpracován zcela 
anonymně, nikde nebudete vyplňovat svoje jméno. 
 
Z možných odpovědí označte vždy jen jednu. Tam, kde je to možné, vypište odpověď 
slovy nebo čísly, případně se řiďte zvláštními pokyny pro konkrétní otázku. 
 
Nejprve prosím vyplňte základní údaje o Vás a o Vašem studiu: 

 
 

1) Kolik je vám let?  
 …… 
 
2) Pohlaví:   
 muž žena 
 

3) Kolik let uběhlo od vašeho prvního přijetí k vysokoškolskému studiu? 
 …… 
 
4) V jakém stupni předpokládáte, že ukončíte VŠ studium? 

(1) bakalářském (Bc.) 
(2) magisterském nebo inženýrském (Mgr., Ing. a jiné) 
(3) rigorózní zkouškou (PhDr., RNDr., JUDr.,…) 
(4) doktorském (PhD.)  

v jiné formě ..... 
 
5) Studujete více vysokých škol či oborů současně?  
 (1) ano / (2) ne 
 
Pokud studujete více vysokých škol či oborů současně, uvádějte prosím dále údaje o 
vysoké škole či oboru, které považujete za hlavní. Pokud žádný obor ani vysokou 
školu nepovažujete za hlavní, uvádějte prosím ten obor či tu vysokou školu, které jste 
začal/a studovat jako první. 
 
6) Jakou vysokou školu studujete? 

(1) Metropolitní univerzita Praha 
(2) Vysoká škola finanční a správní 
(3) Vysoká škola Škoda Auto 
(4) Vysoká škola zdravotnická 

jinou, napište prosím jakou ………………… 
 
7) Jaký obor? (Pokud se specializujete až později, vyberte prosím "základní 

studium", jinak vypište obor) 
(1) základní studium  ………………. 



8) Jaká je forma vašeho studia?  
 (1) denní / (2) kombinovaná 
 
 
V další části dotazníku položíme několik otázek týkajících se toho, jak často využíváte 
univerzitní knihovnu: 
 
9) Jak často navštěvujete studovny a půjčovny univerzitní knihovny v průběhu 

semestru mimo zkouškové období? 
(1) vůbec 
(2) nanejvýš 5x za semestr 
(3) 5-10x za semestr 
(4) častěji než 10x za semestr 

 
10) Jak často navštěvujete studovny a půjčovny univerzitní knihovny ve 

zkouškovém období? 
(1) vůbec  
(2) nanejvýš 5x za zkouškové období 
(3) 5-10x za zkouškové období 
(4) častěji než 10x za zkouškové období 

 
11) Jak často využíváte služeb knihovny poskytovaných prostřednictvím 

Internetu (vyhledávání v katalogu, v databázích, prodlužování výpůjček, 
rezervace, aj.)? 
(1) vůbec 
(2) nanejvýš 2x za semestr 
(3) 3-5x za semestr 
(4) častěji než 5x za semestr 

 
Další otázky se budou týkat vzdělávání a kurzů zaměřených na vyhledávání informací 
a práci s nimi. 
 
12) Absolvoval/a jste v průběhu svého vysokoškolského studia kurz zaměřený 
na vyhledávání informací? 
 
(0) Ano     (1) Ne 

↓     
Pokud jste kurz absolvoval/a, odpovězte prosím na otázky 13 a 14. Pokud jste kurz 
neabsolvoval/a, odpovězte prosím až na otázku 15: 
 

13) Pokud si vzpomenete alespoň na přibližný název nebo téma tohoto kurzu, 
prosím uveďte ho  
………………………………… 

 
14) Absolvovaný kurz hodnotím v rámci svého studia jako 

(1) velmi důležitý / (2) spíše důležitý / (3) spíše nedůležitý / (4) zcela 
nedůležitý 

 
15) Absolvoval byste rád podobný kurz v budoucnu?  

(1) určitě ano / (2) spíše ano / (3) spíše ne / (4) určitě ne 



16)-23) Dozvědět se a naučit se, jak pracovat s informacemi, lze mnoha způsoby. 
Co jste se o práci s informacemi (např. vyhledávání, zpracovávání, používání) 
naučil/a z následujících zdrojů.  
 
Vyberte prosím z následující škály: 

(1) Z tohoto zdroje jsem se o práci s informacemi nic nenaučil 
(2) Z tohoto zdroje jsem se naučil méně významné množství informací 
(3) Z tohoto zdroje jsem se naučil významné množství informací 

 
16) Vysokoškolské kurzy zaměřené na jiný předmět než je práce 

s informacemi        (1) / (2) / (3) 
17) Studium na střední škole     (1) / (2) / (3) 
18) Studium na základní škole     (1) / (2) / (3) 
19) Kurz pořádaný veřejnou knihovnou    (1) / (2) / (3) 
20) Informační materiály fakultní (univerzitní) knihovny (1) / (2) / (3) 
21) Specializovaná publikace fakultní (univerzitní) knihovny 

  (1) / (2) / (3) 
22) Dotazy směřované na pracovníky knihovny   (1) / (2) / (3) 
23) Dotazy směřované na ostatní studenty   (1) / (2) / (3) 
 
 
24) Schopnost orientovat se ve službách a fondech knihoven považuji pro sebe 

osobně za 
(1) zcela nedůležitou 
(2) spíše nedůležitou 
(3) spíše důležitou 
(4) velmi důležitou 

 
 
Posledních 15 otázek dotazníku se týká různých oblastí a způsobů práce 
s informacemi a informačními zdroji: 
 
25) Používáte ke studiu i jiné informační prameny než jen doporučená skripta a 

učebnice?  
(1) v průběhu studia jsem je dosud nepoužil 
(2) v průběhu studia je používám, ale ne v každém semestru 
(3) používám je pravidelně v každém semestru, ale méně než v polovině kurzů a 

seminářů, které absolvuji 
(4) používám je pravidelně v každém semestru a to nejméně v polovině kurzů a 

seminářů, které absolvuji 
 
26) Jak často píšete v průběhu studia odborné texty? 

(1) nepíši žádné 
(2) nanejvýš 1x za semestr 
(3) 2-5x za semestr 
(4) častěji než 5x za semestr 

 
27) Jak často zpracováváte abstrakty (nebo shrnutí, referáty, anotace) 

odborných textů, které čtete (ať už je zpracováváte pro sebe nebo v rámci 
výuky)? 



(1) nezpracovávám žádné 
(2) nanejvýš 1x za semestr 
(3) 2-5x za semestr 
(4) častěji než 5x za semestr 
(5) nevím, co si pod slovy abstrakt, shrnutí atd. odborného textu představit 

 
28) Citujete při psaní odborných textů použité informační prameny? 

(1) ne, necituji 
(2) ano, v textech uvádím prameny, které jsem použil, ale nedržím se přitom 

žádných pevných pravidel 
(3) ano, uvádím prameny, které jsem použil a řídím se přitom konkrétními 

pravidly, vzorem nebo normou  
28a) Pokud zvolíte tuto možnost, uveďte prosím o jaká pravidla, vzor 
nebo normu jde ………………………………………. 

(4) nevím, co znamená citovat použité informační prameny 
 
29) Jak často vyhledáváte odbornou literaturu pro své studium v elektronických 

katalozích knihoven? 
(1) vůbec 
(2) nanejvýš 1x za semestr 
(3) 2-5x za semestr 
(4) častěji než 5x za semestr  
(5) nevím, co je elektronický katalog knihovny 

 
30) Vyhledáváte informace v odborných databázích, které zpřístupňuje Vaše 

univerzita (např. Web of Science, Proquest, Science Direct, EBSCO atd.)? 
(1) vůbec 
(2) nanejvýš 1x za semestr 
(3) 2-5x za semestr 
(4) častěji než 5x za semestr 
(5) nevím, o jaké databáze jde 

 
31) Jak často využíváte služeb dodávání dokumentů z jiných knihoven, než 

které navštěvujete, např. prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb 
nebo elektronického dodávání dokumentů?  
(1) vůbec 
(2) nanejvýš 1x za semestr 
(3) 2-3x za semestr 
(4) častěji než 3x za semestr 
(5) neznám možnost získat dokumenty z jiné knihovny, než kterou navštěvuji  

 
32) Uchováváte si záznamy o informačních pramenech v takové formě, abyste je 

mohla / mohl kdykoliv znovu vyhledat a použít, např. v podobě osobní 
kartotéky, osobního archivu, systému počítačových souborů nebo 
elektronické databáze? 
(1) ne, záznamy o informačních pramenech si vůbec nevedu 
(2) ano, takové záznamy o informačních pramenech si vedu, ale jen příležitostně 
(3) ano, takové záznamy si vedu pravidelně 
(4) ano, takové záznamy si vedu pravidelně a systematicky 

 



33) Jak často vyhledáváte a používáte pro své studium numerická a technická 
data jako jsou tabulky, statistiky, grafy, vzorce, parametry, měrné jednotky 
atd.? 
(1) vůbec 
(2) nanejvýš 1x za semestr 
(3) 2-5x za semestr 
(4) častěji než 5x za semestr 

 
34) Na jaké úrovni ovládáte odbornou terminologii svého oboru v češtině? 

(1) bez výkladu pedagogů nebo kolegů nerozumím odborným textům svého 
oboru 

(2) jsem schopen samostatně porozumět odborným textům svého oboru 
(3) jsem schopen samostatně napsat odborný text svého oboru 

 
35) Na jaké úrovni ovládáte anglický jazyk? 

(1) angličtinu neovládám 
(2) angličtinu ovládám do té míry, abych dokázal používat anglická rozhraní pro 

práci na Internetu 
(3) na základní úrovni anglicky čtu a píšu 
(4) anglicky čtu a píšu lépe než na základní úrovni 

 
36) Na jaké úrovni ovládáte odbornou terminologii svého oboru v angličtině 

nebo v jiném cizím jazyce? 
(1) odbornou terminologii svého oboru v žádném světovém jazyce nezvládám 
(2) alespoň v jednom světovém jazyce dokáži porozumět obsahu odborného textu 
(3) alespoň v jednom světovém jazyce dokáži napsat kratší odborný text 
(4) alespoň v jednom světovém jazyce dokáži napsat kratší odborný text a 

zvládnu ústní komunikaci o odborném tématu 
 
37) Jak často používáte Internet k vyhledávání odborných informací pro své 

studium? 
(1) vůbec 
(2) nanejvýš 1x za semestr 
(3) 1-10x za semestr 
(4) častěji než 10x za semestr 

 
38) Na jaké úrovni pracujete s textovým editorem? 

(1) textový editor nepoužívám 
(2) práci s textovým editorem zvládám jen s obtížemi 
(3) práci s textovým editorem na uživatelské úrovni zvládám 
(4) práci s textovým editorem zvládám na velmi dobré úrovni 
(5) nevím, co je textový editor 

 
39) Jak často si připravujete referáty, přednášky nebo jiná vystoupení formou 

počítačové prezentace? 
(1) vůbec 
(2) nanejvýš 1x za semestr 
(3) 2-3x za semestr 
(4) častěji než 3x za semestr 
(5) nevím, co si pod slovy počítačová prezentace představit 



 
Můžete teď prosím zkontrolovat, jestli jste žádnou otázku nevynechali? 
 
Děkujeme za Váš čas a pozornost, kterou jste věnovala nebo věnoval vyplnění tohoto 
dotazníku.  
 



Příloha č. 6: Dotazník Informační vzdělávání na vysokých školách 
 

 

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH  

 
Poznámka: V případě vysoké školy, která nemá centrální knihovnu, prosím, vyplňte 
pouze jeden dotazník za všechny dílčí fakultní knihovny dohromady a uveďte, kolik 
fakultních knihoven z celkového počtu je do odpovědi zahrnuto (tedy: počet dílčích 
knihoven zahrnutých do dotazníku/celkový počet dílčích knihoven). Děkujeme! 
 

Základní informace o vysoké škole a knihovně 
 
1) Název vysoké školy a knihovny/knihoven (+ počet dílčích knihoven zahrnutých 

do dotazníku (celkovým počtem dílčích knihoven na dané VŠ):  
2) Počet zaměstnanců knihovny/knihoven:  

 Přepočtené úvazky:   
  
3) Existuje v dlouhodobém záměru vaší vysoké školy zmínka o informační 

gramotnosti či informačním vzdělávání? Prosím podtrhněte či zvýrazněte 
odpovídající, příp. přidejte webový odkaz na dlouhodobý záměr.   

 
4) Podílela se vaše knihovna, resp. některá z knihoven vaší vysoké školy, v letech 

2006 – 2008 na řešení projektů (grantů) souvisejících s problematikou 
informačního vzdělávání a informační gramotnosti? Pokud ano, prosím, uveďte 
kterých, a v jakém období byly tyto projekty řešeny.  

ANO NE 
 

5) Kolik pracovníků se podílí na vzdělávacích aktivitách?  
 

6) Věnují se informačnímu vzdělávání systematicky i někteří pedagogové?  
 

ANO NE 
 

7) Existuje ve vaší knihovně pozice „koordinátora informačního vzdělávání“ nebo 
obdobná?  

 
ANO NE 
 

 
Aktivity v oblasti informa čního vzdělávání  

 
8) Poskytovala vaše knihovna, resp. některá z dílčích knihoven vaší VŠ, v akad. 

r. 2007/2008 nějakou formu informačního vzdělávání? Prosím podtrhněte či 
zvýrazněte odpovídající. 

 
ANO NE 

 
9) Pokud ano, tak o jaké formy informačního vzdělávání se jednalo? Prosím 

podtrhněte či zvýrazněte odpovídající. 



 
� Exkurze do knihovny 
� Jednorázové instruktáže a školení – samostatné 
� Jednorázové přednášky – samostatné  
� Účast ve výuce odborných předmětů – volitelných  
� Účast ve výuce odborných předmětů – povinných 
� Samostatný předmět v osnovách – volitelný 
� Samostatný předmět v osnovách – povinný  
� Výukové materiály na webových stránkách  
� E-learningový kurz – volitelný  
� E-learningový kurz – povinný   
� Jiná forma:  

 
Plánujete zavedení některé nové formy výuky v roce 2008/2009? Pokud ano, 
uveďte, prosím, o jakou formu se jedná:  

 
10) S jakými uživateli se ve výuce setkáváte? Prosím, seřaďte následující kategorie 

tak, že na začátku budou ti, kterých potkáváte nejvíce. Na konci pak ti, kterých 
ve výuce potkáváte nejméně.  

 
� Studenti 1. ročníků  
� Studenti, kteří pracují na bakalářské či diplomové práci.  
� Doktorandi  
� Zahraniční studenti  
� Pedagogové  
� Studenti kombinovaných a distančních forem studia 
� Studenti s nějakou formou zdravotního handicapu 
� Zaměstnanci školy   
� Jiný typ uživatelů:  

 
11) Jaká témata vzdělávací akce pokrývají? Prosím, vyberte z následujících okruhů, 

příp. doplňte další. 
 

� vyhledávání v katalogu (v katalozích) 
� vyhledávání v databázích 
� služby knihovny obecně 
� citování  
� vyhledávání na internetu 
� psaní odborných textů, diplomových a bakalářských prací  
� prevence plagiátorství  
� jiná témata:  

 
12) Přibližně kolik jednorázových vzdělávacích aktivit (přednášek, seminářů, 

exkurzí) vaše knihovna, resp. všechny dílčí knihovny vaší VŠ, v r. 2007/2008 
uspořádala/y? A kolik ucelených kurzů (e-learning nebo tradiční výuka)? 
Prosím, uveďte příslušné počty (u výukových kurzů uveďte počet semestrů). 

 
Jednorázové akce- počet: 
 
Kurzy – počet: 



 
Celkový počet odučených hodin (jednorázové akce + kurzy): 

 
 
13)  Přibližně kolik studentů se těchto vzdělávacích akcí v r. 2007/2008 zúčastnilo? 

Prosím, uveďte opět zvlášť údaj pro jednorázové akce a pro ucelené kurzy.  
 

Jednorázové akce: Kurzy: 
 

Celkem vše:  
 

14) Nabízí vaše knihovna/dílčí knihovny vaší VŠ i přednášky, semináře či exkurze 
v angličtině?  

 
ANO  NE 

  
15) Jsou informace o vzdělávacích akcích dostupné na webových stránkách 

knihovny/knihoven? Prosím podtrhněte či zvýrazněte odpovídající, příp. 
uveďte adresu webové stránky.  

 
ANO  NE 

 
 

Příprava pracovníků knihovny pro poskytování vzdělávacích služeb  
 
16) Požaduje vaše škola po knihovnících zapojených do výuky pedagogické 

vzdělání?   
 

ANO  NE 
 
17) Absolvovali pracovníci vaší knihovny, kteří se podílejí na vzdělávacích 

aktivitách nějaké školení/kurz? Pokud ano, tak, prosím, uveďte o jaký kurz či 
školení se jednalo (interní/externí, počet dnů, počet pracovníků, kteří kurz 
absolvovali apod.) 

 
ANO NE  

 
18) Zúčastnili se pracovníci vaší knihovny v r. 2007/2008 některých konferencí či 

seminářů zaměřených na problematiku informačního vzdělávání? Prosím, 
uveďte jakých:  

 
19) Sledují někteří pracovníci vaší knihovny odborná periodika týkající se oblasti 

informačního vzdělávání? Pokud ano, tak uveďte konkrétní tituly:  
 

20) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy zahraničních elektronických 
konferencí? Pokud ano, prosím, uveďte kterých.  

 
21) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy českých i zahraničních pracovních 

skupin, sdružení, fór či institucí zaměřených na informační gramotnost?  
 



22)  Nakupuje vaše knihovna pro potřeby svých pracovníků odbornou literaturu 
s tématikou informačního vzdělávání, informační gramotnosti, lektorských 
dovednosti apod.?  

 
ANO NE 

 
23)  Měli by pracovníci vaší knihovny zájem o další profesní rozvoj a výměnu 

zkušeností v oblasti informačního vzdělávání a informační gramotnosti? 
Prosím, uveďte o jaké formy rozvoje a vzdělávání byste měli zájem.  

 
24)  Co by, dle vašeho názoru mohla v oblasti přípravy knihovníků pro výuku 

udělat AKVŠ, resp. odborná komise IVIG?  
 
 
Otázky na závěr   ☺☺☺☺ 
 
25) Co by, dle vašeho názoru, zlepšilo situaci v oblasti informačního vzdělávání na 

vaší škole? Uveďte, prosím, jakékoliv nápady, náměty, sny …  
 
 
26) Co naopak považujete za největší překážku v rozvoji informačního vzdělávání 

na vaší škole? 
 

 
27) Na jaře 2008 byla zveřejněna „Koncepce rozvoje informačního vzdělávání na 

vysokých školách v ČR“ (dále jen Koncepce) jako doporučující dokument 
AKVŠ 

 
� Seznámili jste se s textem Koncepce? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 

odpovídající:                 ANO    NE 
 

� Jak jste se o Koncepci dozvěděli? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 
odpovídající:           Z elektronické konference 

    Z webových stránek AKVŠ/komise IVIG 
    Od kolegů 
 

� Považujete Koncepci za užitečný dokument? ANO          NE 
 

� Pokud ano, využijete ji (podtrhněte či zvýrazněte odpovídající):  
 

K argumentaci o významu informačního vzdělávání u vedení naší 
univerzity/fakulty  
K vytvoření vlastní koncepce informačního vzdělávání na naší 
univerzitě/fakultě 
K vytvoření plánu informačního vzdělávání na naší univerzitě/ fakultě 
Nevyužiji ji 

 
� Pokud ne, v čem je podle vás Koncepce špatná? 

 
 



Příloha č. 7: Vysoká škola finanční a správní 
 
1) Dotazník Informační gramotnost vysokoškolských studentů 

 

Otázka: 1 - Kolik je Vám let? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

21 8 7.34%  
22 9 8.26%  
23 14 12.84%  
24 15 13.76%  
25 15 13.76%  
26 10 9.17%  
27 6 5.50%  
28 2 1.83%  
29 2 1.83%  
30 6 5.50%  
31 3 2.75%  
32 4 3.67%  
33 1 0.92%  
34 3 2.75%  
35 2 1.83%  
36 1 0.92%  
39 2 1.83%  
41 1 0.92%  
42 1 0.92%  
43 1 0.92%  
45 1 0.92%  
46 1 0.92%  
50 1 0.92%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 
 
 
 
 
 
 
 



Otázka: 2 - Pohlaví 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. muž 30 27.52%  
2. žena 79 72.48%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

Otázka: 3 - Kolik let uběhlo od vašeho prvního přijetí k vysokoškolskému 
studiu? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

0 3 2.75%  
1 4 3.67%  
2 15 13.76%  
3 19 17.43%  
4 39 35.78%  
5 15 13.76%  
6 3 2.75%  
7 4 3.67%  
9 2 1.83%  
10 1 0.92%  
12 1 0.92%  
15 1 0.92%  
neodpovědělo 2 1.83%  
celkem 109 100.00%  

Otázka: 4 - V jakém stupni předpokládáte, že ukončíte VŠ studium? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. bakalářském (Bc.) 13 11.93%  
2. magisterském nebo inženýrském 
(Mgr., Ing. a jiné) 

93 85.32%  

3. rigorózní zkouškou (PhDr., 
RNDr., JUDr....) 

1 0.92%  

4. doktorském (PhD.) 1 0.92%  
profesor 1 0.92%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  



Otázka: 5 - Studujete více vysokých škol či oborů současně? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ano 6 5.50%  
2. ne 103 94.50%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 6 - Jakou vysokou školu studujete? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Metropolitní univerzita Praha 0 0.00%  
2. Vysoká škola finanční a správní 109 100.00%  
3. Vysoká škola Škoda Auto 0 0.00%  
4. Vysoká škola zdravotnická 0 0.00%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 7 - Jaký obor? (Pokud se specializujete až později, vyberte prosím 
"základní studium", jinak vypište obor.)  

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. základní studium 2 1.83%  
aplikovana informatika 3 2.75%  
bankovnictvi 3 2.75%  
ekonomika a management 1 0.92%  
finance a financni sluzby 10 9.18%  
management a marketing 2 1.83%  
marketing 3 2.75%  
marketing a management 1 0.92%  
marketingova komunikace 8 7.34%  
pojistovnictvi 4 3.67%  
rizeni podniku a podnikove 
finance 

41 37.61%  

verejna sprava 27 24.77%  
neodpovědělo 4 3.67%  
celkem 109 100.00%  

 



Otázka: 8 - Jaká je forma vašeho studia? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. denní 53 48.62%  
2. kombinovaná 54 49.54%  
neodpovědělo 2 1.83%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 9 - Jak často navštěvujete studovny a půjčovny univerzitní knihovny v 
průběhu semestru mimo zkousškové období? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 3 2.75%  
2. nanejvýš 5x za semestr 29 26.61%  
3. 5-10x za semestr 54 49.54%  
4. častěji než 10x za semestr 22 20.18%  
neodpovědělo 1 0.92%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 10 - Jak často navštěvujete studovny a půjčovny univerzitní knihovny 
ve zkouškovém období? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 16 14.68%  
2. nanejvýš 5x za zkouškové období 62 56.88%  
3. 5-10x za zkouškové období 25 22.94%  
4. častěji než 10x za zkouškové období 6 5.50%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 11 - Jak často využíváte služeb knihovny poskytovaných 
prostřednictvím Internetu (vyhledávání v katalogu, v databázích, 
prodlužování výpůjček, rezervace, aj.)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 26 23.85%  
2. nanejvýš 2x za semestr 30 27.52%  
3. 3-5x za semestr 27 24.77%  



4. častěji než 5x za semestr 26 23.85%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 12 - Absolvoval/a jste v průběhu svého vysokoškolského studia kurz 
zaměřený na vyhledávání informací? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ano 2 1.83%  
2. ne 107 98.17%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 13 - Pokud si vzpomenete alespoň na přibližný název nebo téma 
tohoto kurzu, prosím uveďte ho 

nikdo neodpověděl 
 

Otázka: 14 - Absolvovaný kurz hodnotím v rámci svého studia jako 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. velmi důležitý 0 0.00%  
2. spíše důležitý 0 0.00%  
3. spíše nedůležitý 1 0.92%  
4. zcela nedůležitý 0 0.00%  
neodpovědělo 108 99.08%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 15 - Absolvoval byste rád podobný kurz v budoucnu? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. určitě ano 12 11.01%  
2. spíše ano 49 44.95%  
3. spíše ne 34 31.19%  
4. určitě ne 6 5.50%  
neodpovědělo 8 7.34%  
celkem 109 100.00%  

 



16)-23) Dozvědět se a naučit se, jak pracovat s informacemi, lze mnoha způsoby. 
Co jste se o práci s informacemi (např. vyhledávání, zpracovávání, 
používání) naučil/a z následujících zdrojů.  

 

Otázka: 16 - Vysokoškolské kurzy zaměřené na jiný předmět než je práce 
s informacemi 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci 
s informacemi nic nenaučil 

23 21.10%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

43 39.45%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

27 24.77%  

neodpovědělo 16 14.68%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 17 - Studium na střední škole 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci 
s informacemi nic nenaučil 

17 15.60%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

51 46.79%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

33 30.28%  

neodpovědělo 8 7.34%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 18 - Studium na základní škole 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci 
s informacemi nic nenaučil 

45 41.28%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

34 31.19%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

20 18.35%  

neodpovědělo 10 9.17%  
celkem 109 100.00%  



Otázka: 19 - Kurz pořádaný veřejnou knihovnou 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci 
s informacemi nic nenaučil 

63 57.80%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

20 18.35%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

10 9.17%  

neodpovědělo 16 14.68%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 20 - Informační materiály fakultní (univerzitní) knihovny  

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci 
s informacemi nic nenaučil 

29 26.61%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

54 49.54%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

15 13.76%  

neodpovědělo 11 10.09%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 21 - Specializovaná publikace fakultní (univerzitní) knihovny 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci 
s informacemi nic nenaučil 

40 36.70%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

39 35.78%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

13 11.93%  

neodpovědělo 17 15.60%  
celkem 109 100.00%  

 
 
 
 
 



Otázka: 22 - Dotazy směřované na pracovníky knihovny 

 

Otázka: 23 - Dotazy směřované na ostatní studenty 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci 
s informacemi nic nenaučil 

34 31.19%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

51 46.79%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

15 13.76%  

neodpovědělo 9 8.26%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 24 - Schopnost orientovat se ve službách a fondech knihoven považuji 
pro sebe osobně za 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. zcela nedůležitou 4 3.67%  
2. spíše nedůležitou 18 16.51%  
3. spíše důležitou 60 55.05%  
4. velmi důležitou 26 23.85%  
neodpovědělo 1 0.92%  
celkem 109 100.00%  

 
 
 
 
 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci 
s informacemi nic nenaučil 

24 22.02%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

56 51.38%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

19 17.43%  

neodpovědělo 10 9.17%  
celkem 109 100.00%  



Otázka: 25 - Používáte ke studiu i jiné informační prameny než jen 
doporučená skripta a učebnice? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. v průběhu studia jsem je dosud nepoužil 7 6.42%  
2. v průběhu studia je používám, ale ne v 
každém semestru 

38 34.86%  

3. používám je pravidelně v každém 
semestru, ale méně než v polovině kurzů a 
seminářů, které absolvuji 

37 33.94%  

4. používám je pravidelně v každém semestru 
a to nejméně v polovině kurzů a seminářů, 
které absolvuji 

27 24.77%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 26 - Jak často píšete v průběhu studia odborné texty? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. nepíši žádné 11 10.09%  
2. nanejvýš 1x za semestr 20 18.35%  
3. 2-5x za semestr 65 59.63%  
4. častěji než 5x za semestr 12 11.01%  
neodpovědělo 1 0.92%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 27 - Jak často zpracováváte abstrakty (nebo shrnutí, referáty, 
anotace) odborných textů, které čtete (ať už je zpracováváte pro 
sebe nebo v rámci výuky)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. nezpracovávám žádné 6 5.50%  
2. nanejvýš 1x za semestr 39 35.78%  
3. 2-5x za semestr 55 50.46%  
4. častěji než 5x za semestr 9 8.26%  
5. nevím, co si pod slovy abstrakt, 
shrnutí atd. odborného textu představit 

0 0.00%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  



Otázka: 28 - Citujete při psaní odborných textů použité informační prameny? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ne, necituji 1 0.92%  
2. ano, v textech uvádím prameny, které jsem 
použil, ale nedržím se přitom žádných pevných 
pravidel 

65 59.63%  

3. ano, uvádím prameny, které jsem použil a 
řídím se přitom konkrétními pravidly, vzorem 
nebo normou (Pokud zvolíte tuto možnost, 
uveďte prosím o jaká pravidla, vzor nebo 
normu jde ... 

43 39.45%  

iso 690 13   

školní pravidla 6   

5. nevím, co znamená citovat použité 
informační prameny 

0 0.00%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 29 - Jak často vyhledáváte odbornou literaturu pro své studium v 
elektronických katalozích knihoven? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 17 15.60%  
2. nanejvýš 1x za semestr 19 17.43%  
3. 2-5x za semestr 54 49.54%  
4. častěji než 5x za semestr 19 17.43%  
5. nevím, co je elektronický katalog 
knihovny 

0 0.00%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 30 - Vyhledáváte informace v odborných databázích, které 
zpřístupňuje Vaše univerzita (např. Web of Science, Proquest, 
Science Direct, EBSCO atd.)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 59 54.13%  
2. nanejvýš 1x za semestr 20 18.35%  



3. 2-5x za semestr 25 22.94%  
4. častěji než 5x za semestr 4 3.67%  
5. nevím, o jaké databáze jde 1 0.92%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 31 - Jak často využíváte služeb dodávání dokumentů z jiných 
knihoven, než které navštěvujete, např. prostřednictvím 
meziknihovních výpůjčních služeb nebo elektronického dodávání 
dokumentů? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 58 53.21%  
2. nanejvýš 1x za semestr 35 32.11%  
3. 2-3x za semestr 13 11.93%  
4. častěji než 3x za semestr 3 2.75%  
5. neznám možnost získat dokumenty z jiné 
knihovny, než kterou navštěvuji 

0 0.00%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 32 - Uchováváte si záznamy o informačních pramenech v takové 
formě, abyste je mohla / mohl kdykoliv znovu vyhledat a použít, 
např. v podobě osobní kartotéky, osobního archivu, systému 
počítačových souborů nebo elektronické databáze? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ne, záznamy o informačních pramenech si 
vůbec nevedu 

63 57.80%  

2. ano, takové záznamy o informačních 
pramenech si vedu, ale jen příležitostně 

31 28.44%  

3. ano, takové záznamy si vedu pravidelně 11 10.09%  
4. ano, takové záznamy si vedu pravidelně a 
systematicky 

4 3.67%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 
 



Otázka: 33 - Jak často vyhledáváte a používáte pro své studium numerická a 
technická data jako jsou tabulky, statistiky, grafy, vzorce, 
parametry, měrné jednotky atd.? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 10 9.17%  
2. nanejvýš 1x za semestr 46 42.20%  
3. 2-5x za semestr 42 38.53%  
4. častěji než 5x za semestr 11 10.09%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 34 - Na jaké úrovni ovládáte odbornou terminologii svého oboru v 
češtině? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. bez výkladu pedagogů nebo kolegů 
nerozumím odborným textům svého oboru 

7 6.42%  

2. jsem schopen samostatně porozumět 
odborným textům svého oboru 

90 82.57%  

3. jsem schopen samostatně napsat odborný 
text svého oboru 

12 11.01%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 

Otázka: 35 - Na jaké úrovni ovládáte anglický jazyk? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. angličtinu neovládám 5 4.59%  
2. angličtinu ovládám do té míry, abych 
dokázal používat anglická rozhraní pro 
práci na Internetu 

19 17.43%  

3. na základní úrovni anglicky čtu a píšu 46 42.20%  
4. anglicky čtu a píšu lépe než na 
základní úrovni 

39 35.78%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 
 
 



Otázka: 36 - Na jaké úrovni ovládáte odbornou terminologii svého oboru v 
angličtině nebo v jiném cizím jazyce? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. odbornou terminologii svého oboru v 
žádném světovém jazyce nezvládám 

27 24.77%  

2. alespoň v jednom světovém jazyce 
dokáži porozumět obsahu odborného 
textu 

50 45.87%  

3. alespoň v jednom světovém jazyce 
dokáži napsat kratší odborný text 

20 18.35%  

4. alespoň v jednom světovém jazyce 
dokáži napsat kratší odborný text a 
zvládnu ústní komunikaci o odborném 
tématu 

12 11.01%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

Otázka: 37 - Jak často používáte Internet k vyhledávání odborných informací 
pro své studium? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 0 0.00%  
2. nanejvýš 1x za semestr 1 0.92%  
3. 1-10x za semestr 51 46.79%  
4. častěji než 10x za semestr 57 52.29%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

Otázka: 38 - Na jaké úrovni pracujete s textovým editorem? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. textový editor nepoužívám 9 8.26%  
2. práci s textovým editorem zvládám jen 
s obtížemi 

2 1.83%  

3. práci s textovým editorem na 
uživatelské úrovni zvládám 

50 45.87%  

4. práci s textovým editorem zvládám na 
velmi dobré úrovni 

42 38.53%  

5. nevím, co je textový editor 6 5.50%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  



Otázka: 39 - Jak často si připravujete referáty, přednášky nebo jiná 
vystoupení formou počítačové prezentace? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 3 2.75%  
2. nanejvýš 1x za semestr 30 27.52%  
3. 2-3x za semestr 48 44.04%  
4. častěji než 3x za semestr 28 25.69%  
5. nevím, co si pod slovy 
počítačová prezentace představit 

0 0.00%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 109 100.00%  

 
 
2) Dotazník Informační vzdělávání na vysokých školách 
 
Základní informace o vysoké škole a knihovně 

 
1) Název vysoké školy a knihovny/knihoven (+ počet dílčích knihoven 

zahrnutých do dotazníku (celkovým počtem dílčích knihoven na dané VŠ):  

Centrum knihovnických služeb VŠFS 
- centrální knihovna Praha, knihovny středisek Kladno, Most 

2) Počet zaměstnanců knihovny/knihoven: 5 (3+1+1) 

 Přepočtené úvazky: 5 

3) Existuje v dlouhodobém záměru vaší vysoké školy zmínka o informační 
gramotnosti či informa čním vzdělávání? Prosím podtrhněte či zvýrazněte 
odpovídající, příp. přidejte webový odkaz na dlouhodobý záměr.   

ne 

4) Podílela se vaše knihovna, resp. některá z knihoven vaší vysoké školy, 
v letech 2006 – 2008 na řešení projektů (grantů) souvisejících 
s problematikou informačního vzdělávání a informační gramotnosti? 
Pokud ano, prosím, uveďte kterých, a v jakém období byly tyto projekty 
řešeny.  

ne 

5) Kolik pracovník ů se podílí na vzdělávacích aktivitách?  

1 

6) Věnují se informačnímu vzdělávání systematicky i někteří pedagogové?  

ano 



7) Existuje ve vaší knihovně pozice „koordinátora informačního vzdělávání“ 
nebo obdobná?  

ne 
 

Aktivity v oblasti informa čního vzdělávání  

8) Poskytovala vaše knihovna, resp. některá z dílčích knihoven vaší VŠ, 
v akad. r. 2007/2008 nějakou formu informa čního vzdělávání? Prosím 
podtrhněte či zvýrazněte odpovídající. 

ano 

9) Pokud ano, tak o jaké formy informačního vzdělávání se jednalo? Prosím 
podtrhněte či zvýrazněte odpovídající. 

� Exkurze do knihovny 
� Jednorázové instruktáže a školení - samostatné 
� Jednorázové přednášky – samostatné  
� Účast ve výuce odborných předmětů – volitelných  
� Účast ve výuce odborných předmětů – povinných 
� Samostatný předmět v osnovách - volitelný 
� Samostatný předmět v osnovách – povinný  
� Výukové materiály na webových stránkách  
� E-learningový kurz – volitelný  
� E-learningový kurz – povinný   
� Jiná forma:  

 
Plánujete zavedení některé nové formy výuky v roce 2008/2009? Pokud ano, 
uveďte, prosím, o jakou formu se jedná:  

ano - samostatný předmět v osnovách (pilotní běh 2010) 
 e-learningový kurz – povinný (pilotní běh 2010) 

10) S jakými uživateli se ve výuce setkáváte? Prosím, seřaďte následující 
kategorie tak, že na začátku budou ti, kterých potkáváte nejvíce. Na konci pak 
ti, kterých ve výuce potkáváte nejméně.  

4. Studenti 1. ročníků  
1. Studenti, kteří pracují na bakalářské či diplomové práci.  
 Doktorandi  
 Zahraniční studenti  
3. Pedagogové  
2. Studenti kombinovaných a distančních forem studia 
 Studenti s nějakou formou zdravotního handicapu 
 Zaměstnanci školy  
 Jiný typ uživatelů:  
 

11) Jaká témata vzdělávací akce pokrývají? Prosím, vyberte z následujících 
okruhů, příp. doplňte další. 

� vyhledávání v katalogu (v katalozích) 
� vyhledávání v databázích 



� služby knihovny obecně 
� citování  
� vyhledávání na internetu 
� psaní odborných textů, diplomových a bakalářských prací  
� prevence plagiátorství 
� jiná témata:  

12) Přibližně kolik jednorázových vzdělávacích aktivit (přednášek, seminářů, 
exkurzí) vaše knihovna, resp. všechny dílčí knihovny vaší VŠ, v r. 
2007/2008 uspořádala/y? A kolik ucelených kurzů (e-learning nebo 
tradi ční výuka)? Prosím, uveďte příslušné počty (u výukových kurzů uveďte 
počet semestrů). 

Jednorázové akce – počet: 10 
Kurzy – počet: bude v roce 2010 
Celkový počet odučených hodin (jednorázové akce + kurzy): 20 

13)  Přibližně kolik studentů se těchto vzdělávacích akcí v r. 2007/2008 
zúčastnilo? Prosím, uveďte opět zvlášť údaj pro jednorázové akce a pro 
ucelené kurzy.  

Jednorázové akce: 20 
Kurzy: 0 
Celkem vše: 20 

14) Nabízí vaše knihovna/dílčí knihovny vaší VŠ i přednášky, semináře či 
exkurze v angličtině?  

ne 

15) Jsou informace o vzdělávacích akcích dostupné na webových stránkách 
knihovny/knihoven? Prosím podtrhněte či zvýrazněte odpovídající, příp. 
uveďte adresu webové stránky.  

ne 
 

Příprava pracovníků knihovny pro poskytování vzdělávacích služeb  

16) Požaduje vaše škola po knihovnících zapojených do výuky pedagogické 
vzdělání?  

ne 

17) Absolvovali pracovníci vaší knihovny, kteří se podílejí na vzdělávacích 
aktivitách nějaké školení/kurz? Pokud ano, tak, prosím, uveďte o jaký kurz 
či školení se jednalo (interní/externí, počet dnů, počet pracovníků, kteří kurz 
absolvovali apod.) 

ano – Pedagogika e-learningu (3 dny, 1 pracovník) 

18) Zúčastnili se pracovníci vaší knihovny v r. 2007/2008 některých konferencí 
či seminářů zaměřených na problematiku informačního vzdělávání? 
Prosím, uveďte jakých:  

pravidelná účast na Knihovnách současnosti, Inforum, akcích AKVŠ 



19) Sledují někteří pracovníci vaší knihovny odborná periodika týkající se 
oblasti informačního vzdělávání? Pokud ano, tak uveďte konkrétní tituly:  

ne 

20) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy zahraničních elektronických 
konferencí? Pokud ano, prosím, uveďte kterých.  

ne 

21) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy českých i zahraničních 
pracovních skupin, sdružení, fór či institucí zaměřených na informační 
gramotnost?  

ne 

22) Nakupuje vaše knihovna pro potřeby svých pracovníků odbornou 
literaturu s tématikou informa čního vzdělávání, informační gramotnosti, 
lektorských dovednosti apod.?  

ano 

23) Měli by pracovníci vaší knihovny zájem o další profesní rozvoj a výměnu 
zkušeností v oblasti informačního vzdělávání a informační gramotnosti? 
Prosím, uveďte o jaké formy rozvoje a vzdělávání byste měli zájem.  

běží projekt EQUIP (http://www.vsfs.cz/?id=1297)  

24) Co by, dle vašeho názoru mohla v oblasti přípravy knihovníků pro výuku 
udělat AKVŠ, resp. odborná komise IVIG?  

0 

25) Co by, dle vašeho názoru, zlepšilo situaci v oblasti informa čního 
vzdělávání na vaší škole? Uveďte, prosím, jakékoliv nápady, náměty, sny …  

r. 2010 – pilotní běh kurzi „Práce s informačními zdroji“ 

26) Co naopak považujete za největší překážku v rozvoji informačního 
vzdělávání na vaší škole? 

nevyjasněné kompetence v e-learningu 

27) Na jaře 2008 byla zveřejněna „Koncepce rozvoje informačního vzdělávání 
na vysokých školách v ČR“ (dále jen Koncepce) jako doporučující 
dokument AKVŠ 

� Seznámili jste se s textem Koncepce? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 
odpovídající:                  

ano 

� Jak jste se o Koncepci dozvěděli? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 
odpovídající: 

Z elektronické konference 
Z webových stránek AKVŠ/komise IVIG 
Od kolegů 



� Považujete Koncepci za užitečný dokument? 
ano 

� Pokud ano, využijete ji (podtrhněte či zvýrazněte odpovídající):  
K argumentaci o významu informačního vzdělávání u vedení naší 
univerzity/fakulty  
K vytvoření vlastní koncepce informačního vzdělávání na naší 
univerzitě/fakult ě 
K vytvoření plánu informačního vzdělávání na naší univerzitě/ 
fakult ě 
Nevyužiji ji 

 
 



Příloha č. 8: Vysoká škola Škoda Auto 
 
1) Dotazník Informační gramotnost vysokoškolských studentů 

Otázka: 1 - Kolik je Vám let? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

19 9 8.33%  
20 15 13.89%  
21 13 12.04%  
22 16 14.81%  
23 11 10.19%  
24 9 8.33%  
25 5 4.63%  
26 5 4.63%  
27 1 0.93%  
29 3 2.78%  
30 3 2.78%  
31 3 2.78%  
32 2 1.85%  
33 2 1.85%  
35 3 2.78%  
37 1 0.93%  
38 1 0.93%  
40 1 0.93%  
42 1 0.93%  
44 1 0.93%  
47 1 0.93%  
48 1 0.93%  
neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

Otázka: 2 - Pohlaví 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. muž 48 44.44%  
2. žena 60 55.56%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  



Otázka: 3 - Kolik let uběhlo od vašeho prvního přijetí k vysokoškolskému 
studiu? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

0 17 15.74%  
1 8 7.41%  
2 15 13.89%  
3 29 26.85%  
4 14 12.96%  
5 11 10.19%  
6 2 1.85%  
9 1 0.93%  
10 1 0.93%  
11 2 1.85%  
12 2 1.85%  
16 1 0.93%  
17 1 0.93%  
19 1 0.93%  
25 1 0.93%  
29 1 0.93%  
neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 4 - V jakém stupni předpokládáte, že ukončíte VŠ studium? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. bakalářském (Bc.) 33 30.56%  
2. magisterském nebo inženýrském 
(Mgr., Ing. a jiné) 

72 66.67%  

3. rigorózní zkouškou (PhDr., RNDr., 
JUDr....) 

1 0.93%  

4. doktorském (PhD.) 1 0.93%  
neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

 
 
 
 



Otázka: 5 - Studujete více vysokých škol či oborů současně? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ano 3 2.78%  
2. ne 105 97.22%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 6 - Jakou vysokou školu studujete? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Metropolitní univerzita Praha 0 0.00%  
2. Vysoká škola finanční a správní 0 0.00%  
3. Vysoká škola Škoda Auto 107 99.07%  
4. Vysoká škola zdravotnická 0 0.00%  
neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 7 - Jaký obor? (Pokud se specializujete až později, vyberte prosím 
"základní studium", jinak vypište obor.)  

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. základní studium 26 24.07%  
ekomonika a management obchodu 1 0.93%  
ekonomie 1 0.93%  
ekonomie a management 1 0.93%  
ekonomie a management provozu 2 1.85%  
ekonomie a obchod 1 0.93%  
ekonomika a financni management 1 0.93%  
ekonomika a management 4 3.70%  
ekonomika a management financi 1 0.93%  
ekonomika a management obchodu 25 23.15%  
ekonomika a management provozu 3 2.78%  
ekonomika a management vyrobniho podniku 1 0.93%  
ekonomika provozu 1 0.93%  
financni analyza podniku 1 0.93%  
financni management 1 0.93%  



financni rizeni 1 0.93%  
financni rizeni podniku 3 2.78%  
globalni marketing 1 0.93%  
globalni podnikani a financni rizeni podniku 1 0.93%  
globalni podnikani a marketing 3 2.78%  
management obchodu 2 1.85%  
management provozu 1 0.93%  
marketing 2 1.85%  
marketing a management provozu 1 0.93%  
masters 1 0.93%  
obchod 1 0.93%  
podnikova ekonomie a financni management 2 1.85%  
podnikova ekonomie a management obchodu 1 0.93%  
podnikova ekonomika a financni management 5 4.63%  
podnikova ekonomika a management obchodu 4 3.70%  
podnikova ekonomika a management provozu 3 2.78%  
provoz 1 0.93%  
neodpovědělo 5 4.63%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 8 - Jaká je forma vašeho studia? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. denní 67 62.04%  
2. kombinovaná 40 37.04%  
neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

Otázka: 9 - Jak často navštěvujete studovny a půjčovny univerzitní knihovny v 
průběhu semestru mimo zkouškové období? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 10 9.26%  
2. nanejvýš 5x za semestr 44 40.74%  
3. 5-10x za semestr 34 31.48%  
4. častěji než 10x za semestr 20 18.52%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  



Otázka: 10 - Jak často navštěvujete studovny a půjčovny univerzitní knihovny 
ve zkouškovém období? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 31 28.70%  
2. nanejvýš 5x za zkouškové období 59 54.63%  
3. 5-10x za zkouškové období 17 15.74%  
4. častěji než 10x za zkouškové období 0 0.00%  
neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 11 - Jak často využíváte služeb knihovny poskytovaných 
prostřednictvím Internetu (vyhledávání v katalogu, v databázích, 
prodlužování výpůjček, rezervace, aj.)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 50 46.30%  
2. nanejvýš 2x za semestr 18 16.67%  
3. 3-5x za semestr 16 14.81%  
4. častěji než 5x za semestr 24 22.22%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

Otázka: 12 - Absolvoval/a jste v průběhu svého vysokoškolského studia kurz 
zaměřený na vyhledávání informací? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ano 2 1.85%  
2. ne 106 98.15%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

Otázka: 13 - Pokud si vzpomenete alespoň na přibližný název nebo téma 
tohoto kurzu, prosím uveďte ho 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

informacni technologie 1 0.93%  
neodpovědělo 107 99.07%  
celkem 108 100.00%  



Otázka: 14 - Absolvovaný kurz hodnotím v rámci svého studia jako 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. velmi důležitý 0 0.00%  
2. spíše důležitý 0 0.00%  
3. spíše nedůležitý 1 0.93%  
4. zcela nedůležitý 0 0.00%  
neodpovědělo 107 99.07%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 15 - Absolvoval byste rád podobný kurz v budoucnu? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. určitě ano 20 18.52%  
2. spíše ano 37 34.26%  
3. spíše ne 39 36.11%  
4. určitě ne 5 4.63%  
neodpovědělo 7 6.48%  
celkem 108 100.00%  

 
16)-23) Dozvědět se a naučit se, jak pracovat s informacemi, lze mnoha způsoby. 

Co jste se o práci s informacemi (např. vyhledávání, zpracovávání, 
používání) naučil/a z následujících zdrojů.  

 

Otázka: 16 - Vysokoškolské kurzy zaměřené na jiný předmět než je práce s 
informacemi 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

21 19.44%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

39 36.11%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

35 32.41%  

neodpovědělo 13 12.04%  
celkem 108 100.00%  

 
 
 
 



Otázka: 17 - Studium na střední škole 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

12 11.11%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

47 43.52%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

43 39.81%  

neodpovědělo 6 5.56%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 18 - Studium na základní škole 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

43 39.81%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

39 36.11%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

20 18.52%  

neodpovědělo 6 5.56%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 19 - Kurz pořádaný veřejnou knihovnou 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

71 65.74%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

10 9.26%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

4 3.70%  

neodpovědělo 23 21.30%  
celkem 108 100.00%  

 
 
 
 
 



Otázka: 20 - Informační materiály fakultní (univerzitní) knihovny  

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

32 29.63%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

38 35.19%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

21 19.44%  

neodpovědělo 17 15.74%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 21 - Specializovaná publikace fakultní (univerzitní) knihovny 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

45 41.67%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

25 23.15%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

22 20.37%  

neodpovědělo 16 14.81%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 22 - Dotazy směřované na pracovníky knihovny 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

36 33.33%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

41 37.96%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

15 13.89%  

neodpovědělo 16 14.81%  
celkem 108 100.00%  

 
 
 
 
 



Otázka: 23 - Dotazy směřované na ostatní studenty 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

14 12.96%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

47 43.52%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

35 32.41%  

neodpovědělo 12 11.11%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 24 - Schopnost orientovat se ve službách a fondech knihoven považuji 
pro sebe osobně za 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. zcela nedůležitou 3 2.78%  
2. spíše nedůležitou 31 28.70%  
3. spíše důležitou 55 50.93%  
4. velmi důležitou 18 16.67%  
neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 25 - Používáte ke studiu i jiné informační prameny než jen doporučená 
skripta a učebnice? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. v průběhu studia jsem je dosud nepoužil 13 12.04%  
2. v průběhu studia je používám, ale ne v 
každém semestru 

33 30.56%  

3. používám je pravidelně v každém semestru, 
ale méně než v polovině kurzů a seminářů, 
které absolvuji 

34 31.48%  

4. používám je pravidelně v každém semestru 
a to nejméně v polovině kurzů a seminářů, 
které absolvuji 

28 25.93%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

 



Otázka: 26 - Jak často píšete v průběhu studia odborné texty? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. nepíši žádné 28 25.93%  
2. nanejvýš 1x za semestr 16 14.81%  
3. 2-5x za semestr 49 45.37%  
4. častěji než 5x za semestr 15 13.89%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 27 - Jak často zpracováváte abstrakty (nebo shrnutí, referáty, 
anotace) odborných textů, které čtete (ať už je zpracováváte pro 
sebe nebo v rámci výuky)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. nezpracovávám žádné 18 16.67%  
2. nanejvýš 1x za semestr 20 18.52%  
3. 2-5x za semestr 55 50.93%  
4. častěji než 5x za semestr 14 12.96%  
5. nevím, co si pod slovy abstrakt, 
shrnutí atd. odborného textu představit 

1 0.93%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 28 - Citujete při psaní odborných textů použité informační prameny? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ne, necituji 19 17.59%  
2. ano, v textech uvádím prameny, které jsem 
použil, ale nedržím se přitom žádných 
pevných pravidel 

48 44.44%  

3. ano, uvádím prameny, které jsem použil a 
řídím se přitom konkrétními pravidly, vzorem 
nebo normou (Pokud zvolíte tuto možnost, 
uveďte prosím o jaká pravidla, vzor nebo 
normu jde ... 

38 35.19%  

citace.com 1   

iso 690 14   

školní pravidla 2   



5. nevím, co znamená citovat použité 
informační prameny 

3 2.78%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 29 - Jak často vyhledáváte odbornou literaturu pro své studium v 
elektronických katalozích knihoven? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 42 38.89%  
2. nanejvýš 1x za semestr 22 20.37%  
3. 2-5x za semestr 27 25.00%  
4. častěji než 5x za semestr 12 11.11%  
5. nevím, co je elektronický katalog 
knihovny 

3 2.78%  

neodpovědělo 2 1.85%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 30 - Vyhledáváte informace v odborných databázích, které 
zpřístupňuje Vaše univerzita (např. Web of Science, Proquest, 
Science Direct, EBSCO atd.)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 78 72.22%  
2. nanejvýš 1x za semestr 8 7.41%  
3. 2-5x za semestr 6 5.56%  
4. častěji než 5x za semestr 0 0.00%  
5. nevím, o jaké databáze jde 16 14.81%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 31 - Jak často využíváte služeb dodávání dokumentů z jiných 
knihoven, než které navštěvujete, např. prostřednictvím 
meziknihovních výpůjčních služeb nebo elektronického dodávání 
dokumentů? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 76 70.37%  
2. nanejvýš 1x za semestr 17 15.74%  



3. 2-3x za semestr 8 7.41%  
4. častěji než 3x za semestr 4 3.70%  
5. neznám možnost získat dokumenty 
z jiné knihovny, než kterou navštěvuji 

3 2.78%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 32 - Uchováváte si záznamy o informačních pramenech v takové 
formě, abyste je mohla / mohl kdykoliv znovu vyhledat a použít, 
např. v podobě osobní kartotéky, osobního archivu, systému 
počítačových souborů nebo elektronické databáze? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ne, záznamy o informačních pramenech 
si vůbec nevedu 

38 35.19%  

2. ano, takové záznamy o informačních 
pramenech si vedu, ale jen příležitostně 

46 42.59%  

3. ano, takové záznamy si vedu pravidelně 12 11.11%  
4. ano, takové záznamy si vedu pravidelně 
a systematicky 

12 11.11%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 33 - Jak často vyhledáváte a používáte pro své studium numerická a 
technická data jako jsou tabulky, statistiky, grafy, vzorce, 
parametry, měrné jednotky atd.? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 9 8.33%  
2. nanejvýš 1x za semestr 29 26.85%  
3. 2-5x za semestr 47 43.52%  
4. častěji než 5x za semestr 21 19.44%  
neodpovědělo 2 1.85%  
celkem 108 100.00%  

 
 
 
 
 
 



Otázka: 34 - Na jaké úrovni ovládáte odbornou terminologii svého oboru v 
češtině? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. bez výkladu pedagogů nebo kolegů 
nerozumím odborným textům svého oboru 

14 12.96%  

2. jsem schopen samostatně porozumět 
odborným textům svého oboru 

76 70.37%  

3. jsem schopen samostatně napsat odborný 
text svého oboru 

18 16.67%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 108 100.00%  

Otázka: 35 - Na jaké úrovni ovládáte anglický jazyk? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. angličtinu neovládám 4 3.70%  
2. angličtinu ovládám do té míry, abych 
dokázal používat anglická rozhraní pro 
práci na Internetu 

12 11.11%  

3. na základní úrovni anglicky čtu a píšu 39 36.11%  
4. anglicky čtu a píšu lépe než na základní 
úrovni 

52 48.15%  

neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

Otázka: 36 - Na jaké úrovni ovládáte odbornou terminologii svého oboru v 
angličtině nebo v jiném cizím jazyce? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. odbornou terminologii svého oboru v 
žádném světovém jazyce nezvládám 

23 21.30%  

2. alespoň v jednom světovém jazyce 
dokáži porozumět obsahu odborného textu 

49 45.37%  

3. alespoň v jednom světovém jazyce 
dokáži napsat kratší odborný text 

9 8.33%  

4. alespoň v jednom světovém jazyce 
dokáži napsat kratší odborný text a zvládnu 
ústní komunikaci o odborném tématu 

26 24.07%  

neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

 



Otázka: 37 -  Jak často používáte Internet k vyhledávání odborných informací 
pro své studium? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 2 1.85%  
2. nanejvýš 1x za semestr 1 0.93%  
3. 1-10x za semestr 28 25.93%  
4. častěji než 10x za semestr 76 70.37%  
neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 38 - Na jaké úrovni pracujete s textovým editorem? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. textový editor nepoužívám 4 3.70%  
2. práci s textovým editorem zvládám jen s 
obtížemi 

3 2.78%  

3. práci s textovým editorem na uživatelské 
úrovni zvládám 

40 37.04%  

4. práci s textovým editorem zvládám na 
velmi dobré úrovni 

59 54.63%  

5. nevím, co je textový editor 1 0.93%  
neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

 

Otázka: 39 - Jak často si připravujete referáty, přednášky nebo jiná 
vystoupení formou počítačové prezentace? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 3 2.78%  
2. nanejvýš 1x za semestr 7 6.48%  
3. 2-3x za semestr 32 29.63%  
4. častěji než 3x za semestr 65 60.19%  
5. nevím, co si pod slovy počítačová 
prezentace představit 

0 0.00%  

neodpovědělo 1 0.93%  
celkem 108 100.00%  

 



2) Dotazník Informační vzdělávání na vysokých školách 
 
Základní informace o vysoké škole a knihovně 

 
1) Název vysoké školy a knihovny/knihoven (+ počet dílčích knihoven 

zahrnutých do dotazníku (celkovým počtem dílčích knihoven na dané VŠ):  

ŠkodaAuto Vysoká škola 
informační a knihovnický servis zajišťuje útvar ZS/67 „Odborné informace a 
technická knihovna“ 

2) Počet zaměstnanců knihovny/knihoven: 3 

Přepočtené úvazky: 3 

3) Existuje v dlouhodobém záměru vaší vysoké školy zmínka o informační 
gramotnosti či informa čním vzdělávání? Prosím podtrhněte či zvýrazněte 
odpovídající, příp. přidejte webový odkaz na dlouhodobý záměr.   

ne 

4) Podílela se vaše knihovna, resp. některá z knihoven vaší vysoké školy, 
v letech 2006 – 2008 na řešení projektů (grantů) souvisejících 
s problematikou informačního vzdělávání a informační gramotnosti? 
Pokud ano, prosím, uveďte kterých, a v jakém období byly tyto projekty 
řešeny.  

ne 

5) Kolik pracovník ů se podílí na vzdělávacích aktivitách?  

0 

6) Věnují se informačnímu vzdělávání systematicky i někteří pedagogové?  

pouze v rámci výuky informatiky 

7) Existuje ve vaší knihovně pozice „koordinátora informačního vzdělávání“ 
nebo obdobná?  

ne 
 

Aktivity v oblasti informa čního vzdělávání  

8) Poskytovala vaše knihovna, resp. některá z dílčích knihoven vaší VŠ, 
v akad. r. 2007/2008 nějakou formu informa čního vzdělávání? Prosím 
podtrhněte či zvýrazněte odpovídající. 

ne 

9) Pokud ano, tak o jaké formy informačního vzdělávání se jednalo? Prosím 
podtrhněte či zvýrazněte odpovídající. 

� Exkurze do knihovny 
� Jednorázové instruktáže a školení - samostatné 
� Jednorázové přednášky – samostatné  



� Účast ve výuce odborných předmětů – volitelných  
� Účast ve výuce odborných předmětů – povinných 
� Samostatný předmět v osnovách - volitelný 
� Samostatný předmět v osnovách – povinný  
� Výukové materiály na webových stránkách  
� E-learningový kurz – volitelný  
� E-learningový kurz – povinný   
� Jiná forma:  

 
Plánujete zavedení některé nové formy výuky v roce 2008/2009? Pokud ano, 
uveďte, prosím, o jakou formu se jedná:  

ne 

Otázky 10-15 nevyplněné 

Příprava pracovníků knihovny pro poskytování vzdělávacích služeb  

16) Požaduje vaše škola po knihovnících zapojených do výuky pedagogické 
vzdělání?  

ne 

17) Absolvovali pracovníci vaší knihovny, kteří se podílejí na vzdělávacích 
aktivitách nějaké školení/kurz? Pokud ano, tak, prosím, uveďte o jaký kurz 
či školení se jednalo (interní/externí, počet dnů, počet pracovníků, kteří kurz 
absolvovali apod.) 

ne 

18) Zúčastnili se pracovníci vaší knihovny v r. 2007/2008 některých konferencí 
či seminářů zaměřených na problematiku informačního vzdělávání? 
Prosím, uveďte jakých:  

ne 

19) Sledují někteří pracovníci vaší knihovny odborná periodika týkající se 
oblasti informačního vzdělávání? Pokud ano, tak uveďte konkrétní tituly:  

ne 

20) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy zahraničních elektronických 
konferencí? Pokud ano, prosím, uveďte kterých.  

ne 

21) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy českých i zahraničních 
pracovních skupin, sdružení, fór či institucí zaměřených na informační 
gramotnost?  

ne 

22) Nakupuje vaše knihovna pro potřeby svých pracovníků odbornou 
literaturu s tématikou informa čního vzdělávání, informační gramotnosti, 
lektorských dovednosti apod.?  

ano 



23)  Měli by pracovníci vaší knihovny zájem o další profesní rozvoj a výměnu 
zkušeností v oblasti informačního vzdělávání a informační gramotnosti? 
Prosím, uveďte o jaké formy rozvoje a vzdělávání byste měli zájem.  

Jsme v kontaktu s Dr. Tichou z ústřední knihovny ČVUT 

24) Co by, dle vašeho názoru mohla v oblasti přípravy knihovníků pro výuku 
udělat AKVŠ, resp. odborná komise IVIG?  

K odpovědi na tuto otázku nedisponujeme relevantními informacemi ani 
příslušnou zkušeností 

25) Co by, dle vašeho názoru, zlepšilo situaci v oblasti informa čního 
vzdělávání na vaší škole? Uveďte, prosím, jakékoliv nápady, náměty, sny …  

S ohledem na velikost Vysoké školy ŠkodaAuto (cca 800 studentů) se zatím 
jako plně dostačující ukazuje AIS (akademický informační systém) 
implementovaný pracovníky MZLU Brno 

26) Co naopak považujete za největší překážku v rozvoji informačního 
vzdělávání na vaší škole? 

viz výše 

27) Na jaře 2008 byla zveřejněna „Koncepce rozvoje informačního vzdělávání 
na vysokých školách v ČR“ (dále jen Koncepce) jako doporučující 
dokument AKVŠ 

� Seznámili jste se s textem Koncepce? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 
odpovídající:                  

ano 

� Jak jste se o Koncepci dozvěděli? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 
odpovídající: 

Z elektronické konference 
Z webových stránek AKVŠ/komise IVIG 
Od kolegů – dr. Tiché 

� Považujete Koncepci za užitečný dokument? 
ano 

� Pokud ano, využijete ji (podtrhněte či zvýrazněte odpovídající):  
K argumentaci o významu informačního vzdělávání u vedení naší 
univerzity/fakulty  
K vytvoření vlastní koncepce informačního vzdělávání na naší 
univerzitě/fakultě 
K vytvoření plánu informačního vzdělávání na naší univerzitě/ fakultě 
Nevyužiji ji 

 



Příloha č. 9: Vysoká škola zdravotnická 
 
1) Dotazník Informační gramotnost vysokoškolských studentů 
 

Otázka: 1 - Kolik je Vám let? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

19 10 10.20%  
20 22 22.45%  
21 21 21.43%  
22 10 10.20%  
23 5 5.10%  
24 9 9.18%  
25 7 7.14%  
28 1 1.02%  
29 2 2.04%  
30 1 1.02%  
31 1 1.02%  
32 3 3.06%  
33 1 1.02%  
34 1 1.02%  
38 1 1.02%  
40 1 1.02%  
45 1 1.02%  
46 1 1.02%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 2 - Pohlaví 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. muž 0 0.00%  
2. žena 98 100.00%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 
 
 



Otázka: 3 - Kolik let uběhlo od vašeho prvního přijetí k vysokoškolskému 
studiu? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

0 20 20.41%  
1 22 22.45%  
2 34 34.69%  
3 20 20.41%  
5 2 2.04%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 4 - V jakém stupni předpokládáte, že ukončíte VŠ studium? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. bakalářském (Bc.) 66 67.35%  
2. magisterském neboinženýrském 
(Mgr., Ing. a jiné) 

30 30.61%  

3. rigorózní zkouškou (PhDr., RNDr., 
JUDr....) 

1 1.02%  

4. doktorském (PhD.) 0 0.00%  
MDDr. 1 1.02%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

Otázka: 5 - Studujete více vysokých škol či oborů současně? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ano 1 1.02%  
2. ne 97 98.98%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

Otázka: 6 - Jakou vysokou školu studujete? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Metropolitní univerzita Praha 0 0.00%  
2. Vysoká škola finanční a správní 0 0.00%  
3. Vysoká škola Škoda Auto 0 0.00%  



4. Vysoká škola zdravotnická 98 100.00%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 7 - Jaký obor? (Pokud se specializujete až později, vyberte prosím 
"základní studium", jinak vypište obor.)  

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. základní studium 12 12.24%  
ošetřovatelství 2 2.04%  
porodní asistentka 45 45.92%  
všeobecná sestra 38 38.78%  
neodpovědělo 1 1.02%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 8 - Jaká je forma vašeho studia? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. denní 96 97.96%  
2. kombinovaná 1 1.02%  
neodpovědělo 1 1.02%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 9 - Jak často navštěvujete studovny a půjčovny univerzitní knihovny v 
průběhu semestru mimo zkouškové období? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 7 7.14%  
2. nanejvýš 5x za semestr 39 39.80%  
3. 5-10x za semestr 34 34.69%  
4. častěji než 10x za semestr 18 18.37%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 
 
 
 



Otázka: 10 - Jak často navštěvujete studovny a půjčovny univerzitní knihovny 
ve zkouškovém období? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 16 16.33%  
2. nanejvýš 5x za zkouškové období 57 58.16%  
3. 5-10x za zkouškové období 19 19.39%  
4. častěji než 10x za zkouškové období 5 5.10%  
neodpovědělo 1 1.02%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 11 - Jak často využíváte služeb knihovny poskytovaných 
prostřednictvím Internetu (vyhledávání v katalogu, v databázích, 
prodlužování výpůjček, rezervace, aj.)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 18 18.37%  
2. nanejvýš 2x za semestr 22 22.45%  
3. 3-5x za semestr 35 35.71%  
4. častěji než 5x za semestr 23 23.47%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

Otázka: 12 - Absolvoval/a jste v průběhu svého vysokoškolského studia kurz 
zaměřený na vyhledávání informací? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ano 4 4.08%  
2. ne 94 95.92%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

Otázka: 13 - Pokud si vzpomenete alespoň na přibližný název nebo téma 
tohoto kurzu, prosím uveďte ho 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

informatika, prace s databazemi, 
vyzkum v osetrovatelstvi 

1 1.02%  

neodpovědělo 97 98.98%  
celkem 98 100.00%  



Otázka: 14 - Absolvovaný kurz hodnotím v rámci svého studia jako 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. velmi důležitý 0 0.00%  
2. spíše důležitý 2 2.04%  
3. spíše nedůležitý 2 2.04%  
4. zcela nedůležitý 0 0.00%  
neodpovědělo 94 95.92%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 15 - Absolvoval byste rád podobný kurz v budoucnu? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. určitě ano 9 9.18%  
2. spíše ano 31 31.63%  
3. spíše ne 40 40.82%  
4. určitě ne 8 8.16%  
neodpovědělo 10 10.20%  
celkem 98 100.00%  

 
16)-23) Dozvědět se a naučit se, jak pracovat s informacemi, lze mnoha způsoby. 

Co jste se o práci s informacemi (např. vyhledávání, zpracovávání, 
používání) naučil/a z následujících zdrojů.  

 

Otázka: 16 - Vysokoškolské kurzy zaměřené na jiný předmět než je práce s 
informacemi 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

29 29.59%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

42 42.86%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

12 12.24%  

neodpovědělo 15 15.31%  
celkem 98 100.00%  

 

 



Otázka: 17 - Studium na střední škole 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

15 15.31%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

43 43.88%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

34 34.69%  

neodpovědělo 6 6.12%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 18 - Studium na základní škole 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

44 44.90%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

29 29.59%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

14 14.29%  

neodpovědělo 11 11.22%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 19 - Kurz pořádaný veřejnou knihovnou 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

45 45.92%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

29 29.59%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

9 9.18%  

neodpovědělo 15 15.31%  
celkem 98 100.00%  

 
 
 
 
 



Otázka: 20 - Informační materiály fakultní (univerzitní) knihovny  

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

28 28.57%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

37 37.76%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

18 18.37%  

neodpovědělo 15 15.31%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 21 - Specializovaná publikace fakultní (univerzitní) knihovny 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

35 35.71%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

34 34.69%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

15 15.31%  

neodpovědělo 14 14.29%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 22 - Dotazy směřované na pracovníky knihovny 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

21 21.43%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

40 40.82%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

28 28.57%  

neodpovědělo 9 9.18%  
celkem 98 100.00%  

 
 
 
 
 



Otázka: 23 - Dotazy směřované na ostatní studenty 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

16 16.33%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

52 53.06%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

19 19.39%  

neodpovědělo 11 11.22%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 24 - Schopnost orientovat se ve službách a fondech knihoven považuji 
pro sebe osobně za 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. zcela nedůležitou 3 3.06%  
2. spíše nedůležitou 15 15.31%  
3. spíše důležitou 58 59.18%  
4. velmi důležitou 22 22.45%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 25 - Používáte ke studiu i jiné informační prameny než jen 
doporučená skripta a učebnice? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. v průběhu studia jsem je dosud nepoužil 5 5.10%  
2. v průběhu studia je používám, ale ne v 
každém semestru 

33 33.67%  

3. používám je pravidelně v každém 
semestru, ale méně než v polovině kurzů a 
seminářů, které absolvuji 

39 39.80%  

4. používám je pravidelně v každém 
semestru a to nejméně v polovině kurzů a 
seminářů, které absolvuji 

20 20.41%  

neodpovědělo 1 1.02%  
celkem 98 100.00%  

 
 



Otázka: 26 - Jak často píšete v průběhu studia odborné texty? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. nepíši žádné 1 1.02%  
2. nanejvýš 1x za semestr 15 15.31%  
3. 2-5x za semestr 65 66.33%  
4. častěji než 5x za semestr 16 16.33%  
neodpovědělo 1 1.02%  
celkem 98 100.00%  

Otázka: 27 - Jak často zpracováváte abstrakty (nebo shrnutí, referáty, 
anotace) odborných textů, které čtete (ať už je zpracováváte pro 
sebe nebo v rámci výuky)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. nezpracovávám žádné 12 12.24%  
2. nanejvýš 1x za semestr 22 22.45%  
3. 2-5x za semestr 49 50.00%  
4. častěji než 5x za semestr 9 9.18%  
5. nevím, co si pod slovy abstrakt, shrnutí 
atd. odborného textu představit 

4 4.08%  

neodpovědělo 2 2.04%  
celkem 98 100.00%  

Otázka: 28 - Citujete při psaní odborných textů použité informační prameny? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ne, necituji 17 17.35%  
2. ano, v textech uvádím prameny, které 
jsem použil, ale nedržím se přitom 
žádných pevných pravidel 

46 46.94%  

3. ano, uvádím prameny, které jsem 
použil a řídím se přitom konkrétními 
pravidly, vzorem nebo normou (Pokud 
zvolíte tuto možnost, uveďte prosím o 
jaká pravidla, vzor nebo normu jde ... 

30 30.61%  

iso 690 5   

5. nevím, co znamená citovat použité 
informační prameny 

4 4.08%  

neodpovědělo 1 1.02%  
celkem 98 100.00%  



Otázka: 29 - Jak často vyhledáváte odbornou literaturu pro své studium v 
elektronických katalozích knihoven? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 9 9.18%  
2. nanejvýš 1x za semestr 20 20.41%  
3. 2-5x za semestr 42 42.86%  
4. častěji než 5x za semestr 25 25.51%  
5. nevím, co je elektronický katalog 
knihovny 

0 0.00%  

neodpovědělo 2 2.04%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 30 - Vyhledáváte informace v odborných databázích, které 
zpřístupňuje Vaše univerzita (např. Web of Science, Proquest, 
Science Direct, EBSCO atd.)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 62 63.27%  
2. nanejvýš 1x za semestr 21 21.43%  
3. 2-5x za semestr 8 8.16%  
4. častěji než 5x za semestr 3 3.06%  
5. nevím, o jaké databáze jde 4 4.08%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 31 - Jak často využíváte služeb dodávání dokumentů z jiných knihoven, 
než které navštěvujete, např. prostřednictvím meziknihovních výpůjčních 
služeb nebo elektronického dodávání dokumentů? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 58 59.18%  
2. nanejvýš 1x za semestr 27 27.55%  
3. 2-3x za semestr 9 9.18%  
4. častěji než 3x za semestr 4 4.08%  
5. neznám možnost získat dokumenty 
z jiné knihovny, než kterou navštěvuji 

0 0.00%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  



Otázka: 32 - Uchováváte si záznamy o informačních pramenech v takové 
formě, abyste je mohla / mohl kdykoliv znovu vyhledat a použít, 
např. v podobě osobní kartotéky, osobního archivu, systému 
počítačových souborů nebo elektronické databáze? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ne, záznamy o informačních pramenech 
si vůbec nevedu 

37 37.76%  

2. ano, takové záznamy o informačních 
pramenech si vedu, ale jen příležitostně 

43 43.88%  

3. ano, takové záznamy si vedu pravidelně 16 16.33%  
4. ano, takové záznamy si vedu pravidelně 
a systematicky 

2 2.04%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 33 - Jak často vyhledáváte a používáte pro své studium numerická a 
technická data jako jsou tabulky, statistiky, grafy, vzorce, 
parametry, měrné jednotky atd.? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 27 27.55%  
2. nanejvýš 1x za semestr 47 47.96%  
3. 2-5x za semestr 22 22.45%  
4. častěji než 5x za semestr 2 2.04%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 34 - Na jaké úrovni ovládáte odbornou terminologii svého oboru v 
češtině? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. bez výkladu pedagogů nebo kolegů 
nerozumím odborným textům svého oboru 

5 5.10%  

2. jsem schopen samostatně porozumět 
odborným textům svého oboru 

81 82.65%  

3. jsem schopen samostatně napsat odborný 
text svého oboru 

12 12.24%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  



Otázka: 35 - Na jaké úrovni ovládáte anglický jazyk? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. angličtinu neovládám 17 17.35%  
2. angličtinu ovládám do té míry, abych 
dokázal používat anglická rozhraní pro 
práci na Internetu 

25 25.51%  

3. na základní úrovni anglicky čtu a píšu 45 45.92%  
4. anglicky čtu a píšu lépe než na základní 
úrovni 

11 11.22%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 36 - Na jaké úrovni ovládáte odbornou terminologii svého oboru v 
angličtině nebo v jiném cizím jazyce? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. odbornou terminologii svého oboru v 
žádném světovém jazyce nezvládám 

27 27.55%  

2. alespoň v jednom světovém jazyce dokáži 
porozumět obsahu odborného textu 

52 53.06%  

3. alespoň v jednom světovém jazyce dokáži 
napsat kratší odborný text 

9 9.18%  

4. alespoň v jednom světovém jazyce dokáži 
napsat kratší odborný text a zvládnu ústní 
komunikaci o odborném tématu 

10 10.20%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 

Otázka: 37 - Jak často používáte Internet k vyhledávání odborných informací 
pro své studium? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 1 1.02%  
2. nanejvýš 1x za semestr 5 5.10%  
3. 1-10x za semestr 46 46.94%  
4. častěji než 10x za semestr 46 46.94%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  



Otázka: 38 - Na jaké úrovni pracujete s textovým editorem? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. textový editor nepoužívám 7 7.14%  
2. práci s textovým editorem zvládám jen 
s obtížemi 

13 13.27%  

3. práci s textovým editorem na 
uživatelské úrovni zvládám 

54 55.10%  

4. práci s textovým editorem zvládám na 
velmi dobré úrovni 

17 17.35%  

5. nevím, co je textový editor 7 7.14%  
neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

Otázka: 39 - Jak často si připravujete referáty, přednášky nebo jiná 
vystoupení formou počítačové prezentace? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 1 1.02%  
2. nanejvýš 1x za semestr 9 9.18%  
3. 2-3x za semestr 34 34.69%  
4. častěji než 3x za semestr 54 55.10%  
5. nevím, co si pod slovy počítačová 
prezentace představit 

0 0.00%  

neodpovědělo 0 0.00%  
celkem 98 100.00%  

 
 
 

2) Dotazník Informační vzdělávání na vysokých školách 
 
Základní informace o vysoké škole a knihovně 

 
1) Název vysoké školy a knihovny/knihoven (+ počet dílčích knihoven 

zahrnutých do dotazníku (celkovým počtem dílčích knihoven na dané VŠ):  

Střediska vědeckých informací Střední zdravotnické školy  a Vyšší 
zdravotnické školy, Alšovo nábřeží 82/6, Praha 1 a Vysoké školy 
zdravotnické, o. p. s., Duškova 7, Praha 5 

2) Počet zaměstnanců knihovny/knihoven: 1 

  Přepočtené úvazky: 1 



3) Existuje v dlouhodobém záměru vaší vysoké školy zmínka o informační 
gramotnosti či informa čním vzdělávání? Prosím podtrhněte či zvýrazněte 
odpovídající, příp. přidejte webový odkaz na dlouhodobý záměr.   

ne 

4) Podílela se vaše knihovna, resp. některá z knihoven vaší vysoké školy, 
v letech 2006 – 2008 na řešení projektů (grantů) souvisejících 
s problematikou informačního vzdělávání a informační gramotnosti? 
Pokud ano, prosím, uveďte kterých, a v jakém období byly tyto projekty 
řešeny.  

ne 

5) Kolik pracovník ů se podílí na vzdělávacích aktivitách?  

0 

6) Věnují se informačnímu vzdělávání systematicky i někteří pedagogové?  

ano 

7) Existuje ve vaší knihovně pozice „koordinátora informačního vzdělávání“ 
nebo obdobná?  

ne 
 

Aktivity v oblasti informa čního vzdělávání  

8) Poskytovala vaše knihovna, resp. některá z dílčích knihoven vaší VŠ, 
v akad. r. 2007/2008 nějakou formu informa čního vzdělávání? Prosím 
podtrhněte či zvýrazněte odpovídající. 

ano 

9) Pokud ano, tak o jaké formy informačního vzdělávání se jednalo? Prosím 
podtrhněte či zvýrazněte odpovídající. 

� Exkurze do knihovny 
� Jednorázové instruktáže a školení - samostatné 
� Jednorázové přednášky – samostatné  
� Účast ve výuce odborných předmětů – volitelných  
� Účast ve výuce odborných předmětů – povinných 
� Samostatný předmět v osnovách - volitelný 
� Samostatný předmět v osnovách – povinný  
� Výukové materiály na webových stránkách  
� E-learningový kurz – volitelný  
� E-learningový kurz – povinný   
� Jiná forma:  

 
Plánujete zavedení některé nové formy výuky v roce 2008/2009? Pokud ano, 
uveďte, prosím, o jakou formu se jedná:  

ne 



10) S jakými uživateli se ve výuce setkáváte? Prosím, seřaďte následující 
kategorie tak, že na začátku budou ti, kterých potkáváte nejvíce. Na konci pak 
ti, kterých ve výuce potkáváte nejméně.  

1. Studenti 1. ročníků  
2. Studenti, kteří pracují na bakalářské či diplomové práci 
 Doktorandi  
 Zahraniční studenti  
 Pedagogové  
 Studenti kombinovaných a distančních forem studia 
 Studenti s nějakou formou zdravotního handicapu 
3. Zaměstnanci školy  
 Jiný typ uživatelů:  

11) Jaká témata vzdělávací akce pokrývají? Prosím, vyberte z následujících 
okruhů, příp. doplňte další. 

� vyhledávání v katalogu (v katalozích) 
� vyhledávání v databázích 
� služby knihovny obecně 
� citování  
� vyhledávání na internetu 
� psaní odborných textů, diplomových a bakalářských prací  
� prevence plagiátorství 
� jiná témata:  

12) Přibližně kolik jednorázových vzdělávacích aktivit (přednášek, seminářů, 
exkurzí) vaše knihovna, resp. všechny dílčí knihovny vaší VŠ, v r. 
2007/2008 uspořádala/y? A kolik ucelených kurzů (e-learning nebo 
tradi ční výuka)? Prosím, uveďte příslušné počty (u výukových kurzů uveďte 
počet semestrů). 

Jednorázové akce – počet: 6 
Kurzy – počet: 0 
Celkový počet odučených hodin (jednorázové akce + kurzy): 10 

13)  Přibližně kolik studentů se těchto vzdělávacích akcí v r. 2007/2008 
zúčastnilo? Prosím, uveďte opět zvlášť údaj pro jednorázové akce a pro 
ucelené kurzy.  

Jednorázové akce: 210 
Kurzy: 0 
Celkem vše: 210 

14) Nabízí vaše knihovna/dílčí knihovny vaší VŠ i přednášky, semináře či 
exkurze v angličtině? 

ne 

15) Jsou informace o vzdělávacích akcích dostupné na webových stránkách 
knihovny/knihoven? Prosím podtrhněte či zvýrazněte odpovídající, příp. 
uveďte adresu webové stránky.  

ne 



Příprava pracovníků knihovny pro poskytování vzdělávacích služeb  

16) Požaduje vaše škola po knihovnících zapojených do výuky pedagogické 
vzdělání?  

ne 

17) Absolvovali pracovníci vaší knihovny, kteří se podílejí na vzdělávacích 
aktivitách nějaké školení/kurz? Pokud ano, tak, prosím, uveďte o jaký kurz 
či školení se jednalo (interní/externí, počet dnů, počet pracovníků, kteří kurz 
absolvovali apod.) 

ne 

18) Zúčastnili se pracovníci vaší knihovny v r. 2007/2008 některých konferencí 
či seminářů zaměřených na problematiku informačního vzdělávání? 
Prosím, uveďte jakých:  

ne 

19) Sledují někteří pracovníci vaší knihovny odborná periodika týkající se 
oblasti informačního vzdělávání? Pokud ano, tak uveďte konkrétní tituly:  

ne 

20) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy zahraničních elektronických 
konferencí? Pokud ano, prosím, uveďte kterých.  

ne 

21) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy českých i zahraničních 
pracovních skupin, sdružení, fór či institucí zaměřených na informační 
gramotnost?  

ne 

22)  Nakupuje vaše knihovna pro potřeby svých pracovníků odbornou 
literaturu s tématikou informa čního vzdělávání, informační gramotnosti, 
lektorských dovednosti apod.?  

ano 

23)  Měli by pracovníci vaší knihovny zájem o další profesní rozvoj a výměnu 
zkušeností v oblasti informačního vzdělávání a informační gramotnosti? 
Prosím, uveďte o jaké formy rozvoje a vzdělávání byste měli zájem.  

ano – shrnutí dosavadních zkušeností a sjednocení záměrů do dalšího období 
a navázat spolupráci uvnitř škol stejného studijního zaměření 

24)  Co by, dle vašeho názoru mohla v oblasti přípravy knihovníků pro výuku 
udělat AKVŠ, resp. odborná komise IVIG?  

stanovit metodiky a hlavně standardy materiálního zabezpečení činnosti 
vysokoškolské knihovny 

25) Co by, dle vašeho názoru, zlepšilo situaci v oblasti informa čního 
vzdělávání na vaší škole? Uveďte, prosím, jakékoliv nápady, náměty, sny …  

celoživotní systém vzdělávání knihovníků v oblasti informační gramotnosti 



26) Co naopak považujete za největší překážku v rozvoji informačního 
vzdělávání na vaší škole? 

Nedostatek financí obecně – nedostatek financí na vzdělávání knihovníků 
(většinou placené akce) a tím pádem i na finanční ohodnocení jejich práce 

27) Na jaře 2008 byla zveřejněna „Koncepce rozvoje informačního vzdělávání 
na vysokých školách v ČR“ (dále jen Koncepce) jako doporučující 
dokument AKVŠ 

� Seznámili jste se s textem Koncepce? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 
odpovídající:                  

ano 

� Jak jste se o Koncepci dozvěděli? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 
odpovídající: 

Z elektronické konference 
Z webových stránek AKVŠ/komise IVIG 
Od kolegů 

� Považujete Koncepci za užitečný dokument? 
ano 

� Pokud ano, využijete ji (podtrhněte či zvýrazněte odpovídající):  
K argumentaci o významu informačního vzdělávání u vedení naší 
univerzity/fakulty  
K vytvoření vlastní koncepce informačního vzdělávání na naší 
univerzitě/fakultě 
K vytvoření plánu informačního vzdělávání na naší univerzitě/ 
fakult ě 
Nevyužiji ji 

 
 
 



Příloha č. 10: Metropolitní univerzita Praha 
 
1) Dotazník Informační gramotnost vysokoškolských studentů 
 

Otázka: 1 - Kolik je Vám let? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

19 7 12.28%  
20 9 15.79%  
21 9 15.79%  
22 3 5.26%  
23 6 10.53%  
24 8 14.04%  
25 1 1.75%  
26 1 1.75%  
27 1 1.75%  
28 1 1.75%  
29 1 1.75%  
31 1 1.75%  
32 1 1.75%  
33 3 5.26%  
35 1 1.75%  
39 1 1.75%  
42 1 1.75%  
43 1 1.75%  
neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 2 - Pohlaví 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. muž 17 29.82%  
2. žena 39 68.42%  
neodpovědělo 1 1.75  
celkem 57 100.00%  

 
 



Otázka: 3 - Kolik let uběhlo od vašeho prvního přijetí k vysokoškolskému 
studiu? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

0 27 47.37%  
1 8 14.04%  
2 3 5.26%  
3 4 7.02%  
4 5 8.77%  
5 2 3.51%  
6 1 1.75%  
10 1 1.75%  
25 1 1.75%  
neodpovědělo 5 8.77%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 4 - V jakém stupni předpokládáte, že ukončíte VŠ studium? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. bakalářském (Bc.) 20 35.09%  
2. magisterském nebo inženýrském (Mgr., 
Ing. a jiné) 

27 47.37%  

3. rigorózní zkouškou (PhDr., RNDr., 
JUDr....) 

5 8.77%  

4. doktorském (PhD.) 2 3.51%  
neodpovědělo 3 5.26%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 5 - Studujete více vysokých škol či oborů současně? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ano 2 3.51%  
2. ne 54 94.74%  
neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 
 
 



Otázka: 6 - Jakou vysokou školu studujete? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Metropolitní univerzita Praha 56 98.25%  
2. Vysoká škola finanční a správní 0 0.00%  
3. Vysoká škola Škoda Auto 0 0.00%  
4. Vysoká škola zdravotnická 0 0.00%  
neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 7 - Jaký obor? (Pokud se specializujete až později, vyberte prosím 
"základní studium", jinak vypište obor.)  

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. základní studium 6 10.53%  
anglofonní studia 1 1.75%  
evropská studia a veřejná správa 1 1.75%  
international relations and european studies 5 8.77%  
mezinárodní vztahy a evropská studia 5 8.77%  
pravní specializace 6 10.53%  
spravní právo 1 1.75%  
veřejná správa 29 50.88%  
neodpovědělo 3 5.26%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 8 - Jaká je forma vašeho studia? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. denní 33 57.89%  
2. kombinovaná 23 40.35%  
neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 

 

 

 



Otázka: 9 - Jak často navštěvujete studovny a půjčovny univerzitní knihovny v 
průběhu semestru mimo zkouškové období? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 19 33.33%  
2. nanejvýš 5x za semestr 22 38.60%  
3. 5-10x za semestr 8 14.04%  
4. častěji než 10x za semestr 6 10.53%  
neodpovědělo 2 3.51%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 10 - Jak často navštěvujete studovny a půjčovny univerzitní knihovny 
ve zkouškovém období? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 17 29.82%  
2. nanejvýš 5x za zkouškové období 26 45.61%  
3. 5-10x za zkouškové období 8 14.04%  
4. častěji než 10x za zkouškové období 5 8.77%  
neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 11 - Jak často využíváte služeb knihovny poskytovaných 
prostřednictvím Internetu (vyhledávání v katalogu, v databázích, 
prodlužování výpůjček, rezervace, aj.)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 23 40.35%  
2. nanejvýš 2x za semestr 12 21.05%  
3. 3-5x za semestr 10 17.54%  
4. častěji než 5x za semestr 11 19.30%  
neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 
 
 
 
 



Otázka: 12 - Absolvoval/a jste v průběhu svého vysokoškolského studia kurz 
zaměřený na vyhledávání informací? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ano 12 21.05%  
2. ne 44 77.19%  
neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

Otázka: 13 - Pokud si vzpomenete alespoň na přibližný název nebo téma 
tohoto kurzu, prosím uveďte ho 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

práce s informačními zdroji 10 17.54%  
vyšší odborná škola informačních služeb 1 1.75%  
neodpovědělo 46 80.70%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 14 - Absolvovaný kurz hodnotím v rámci svého studia jako 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. velmi důležitý 3 5.26%  
2. spíše důležitý 7 12.28%  
3. spíše nedůležitý 1 1.75%  
4. zcela nedůležitý 0 0.00%  
neodpovědělo 46 80.70%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 15 - Absolvoval byste rád podobný kurz v budoucnu? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. určitě ano 9 15.79%  
2. spíše ano 29 50.88%  
3. spíše ne 12 21.05%  
4. určitě ne 3 5.26%  
neodpovědělo 4 7.02%  
celkem 57 100.00%  

 



16)-23) Dozvědět se a naučit se, jak pracovat s informacemi, lze mnoha způsoby. 
Co jste se o práci s informacemi (např. vyhledávání, zpracovávání, 
používání) naučil/a z následujících zdrojů.  

 

Otázka: 16 - Vysokoškolské kurzy zaměřené na jiný předmět než je práce s 
informacemi 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

16 28.07%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil méně 
významné množství informací 

22 38.60%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

10 17.54%  

neodpovědělo 9 15.79%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 17 - Studium na střední škole 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

10 17.54%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil méně 
významné množství informací 

22 38.60%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

19 33.33%  

neodpovědělo 6 10.53%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 18 - Studium na základní škole 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

26 45.61%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
méně významné množství informací 

14 24.56%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

11 19.30%  

neodpovědělo 6 10.53%  
celkem 57 100.00%  



Otázka: 19 - Kurz pořádaný veřejnou knihovnou 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

27 47.37%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil méně 
významné množství informací 

11 19.30%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

7 12.28%  

neodpovědělo 12 21.05%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 20 - Informační materiály fakultní (univerzitní) knihovny  

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

14 24.56%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil méně 
významné množství informací 

24 42.11%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

8 14.04%  

neodpovědělo 11 19.30%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 21 - Specializovaná publikace fakultní (univerzitní) knihovny 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

16 28.07%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil méně 
významné množství informací 

21 36.84%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

9 15.79%  

neodpovědělo 11 19.30%  
celkem 57 100.00%  

 
 
 
 
 



Otázka: 22 - Dotazy směřované na pracovníky knihovny 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

17 29.82%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil méně 
významné množství informací 

23 40.35%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

6 10.53%  

neodpovědělo 11 19.30%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 23 - Dotazy směřované na ostatní studenty 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. Z tohoto zdroje jsem se o práci s 
informacemi nic nenaučil 

7 12.28%  

2. Z tohoto zdroje jsem se naučil méně 
významné množství informací 

31 54.39%  

3. Z tohoto zdroje jsem se naučil 
významné množství informací 

9 15.79%  

neodpovědělo 10 17.54%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 24 - Schopnost orientovat se ve službách a fondech knihoven považuji 
pro sebe osobně za 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. zcela nedůležitou 2 3.51%  
2. spíše nedůležitou 10 17.54%  
3. spíše důležitou 28 49.12%  
4. velmi důležitou 15 26.32%  
neodpovědělo 2 3.51%  
celkem 57 100.00%  

 
 
 
 



Otázka: 25 -Používáte ke studiu i jiné informační prameny než jen doporučená 
skripta a učebnice? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. v průběhu studia jsem je dosud nepoužil 13 22.81%  
2. v průběhu studia je používám, ale ne v 
každém semestru 

13 22.81%  

3. používám je pravidelně v každém 
semestru, ale méně než v polovině kurzů a 
seminářů, které absolvuji 

17 29.82%  

4. používám je pravidelně v každém 
semestru a to nejméně v polovině kurzů a 
seminářů, které absolvuji 

12 21.05%  

neodpovědělo 2 3.51%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 26 - Jak často píšete v průběhu studia odborné texty? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. nepíši žádné 16 28.07%  
2. nanejvýš 1x za semestr 19 33.33%  
3. 2-5x za semestr 18 31.58%  
4. častěji než 5x za semestr 2 3.51%  
neodpovědělo 2 3.51%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 27 - Jak často zpracováváte abstrakty (nebo shrnutí, referáty, 
anotace) odborných textů, které čtete (ať už je zpracováváte pro 
sebe nebo v rámci výuky)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. nezpracovávám žádné 14 24.56%  
2. nanejvýš 1x za semestr 16 28.07%  
3. 2-5x za semestr 22 38.60%  
4. častěji než 5x za semestr 3 5.26%  
5. nevím, co si pod slovy abstrakt, 
shrnutí atd. odborného textu představit 

0 0.00%  

neodpovědělo 2 3.51%  
celkem 57 100.00%  



Otázka: 28 - Citujete při psaní odborných textů použité informační prameny? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ne, necituji 10 17.54%  
2. ano, v textech uvádím prameny, 
které jsem použil, ale nedržím se 
přitom žádných pevných pravidel 

22 38.60%  

3. ano, uvádím prameny, které jsem 
použil a řídím se přitom konkrétními 
pravidly, vzorem nebo normou (Pokud 
zvolíte tuto možnost, uveďte prosím o 
jaká pravidla, vzor nebo normu jde ... 

23 40.35%  

citace.com 1   

iso 690 9   

skolni pravidla 1   

5. nevím, co znamená citovat použité 
informační prameny 

0 0.00%  

neodpovědělo 2 3.51%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 29 - Jak často vyhledáváte odbornou literaturu pro své studium v 
elektronických katalozích knihoven? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 11 19.30%  
2. nanejvýš 1x za semestr 15 26.32%  
3. 2-5x za semestr 21 36.84%  
4. častěji než 5x za semestr 8 14.04%  
5. nevím, co je elektronický katalog 
knihovny 

0 0.00%  

neodpovědělo 2 3.51%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 30 - Vyhledáváte informace v odborných databázích, které 
zpřístupňuje Vaše univerzita (např. Web of Science, Proquest, 
Science Direct, EBSCO atd.)? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 29 50.88%  
2. nanejvýš 1x za semestr 13 22.81%  



3. 2-5x za semestr 11 19.30%  
4. častěji než 5x za semestr 1 1.75%  
5. nevím, o jaké databáze jde 1 1.75%  
neodpovědělo 2 3.51%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 31 - Jak často využíváte služeb dodávání dokumentů z jiných 
knihoven, než které navštěvujete, např. prostřednictvím 
meziknihovních výpůjčních služeb nebo elektronického dodávání 
dokumentů? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 34 59.65%  
2. nanejvýš 1x za semestr 13 22.81%  
3. 2-3x za semestr 6 10.53%  
4. častěji než 3x za semestr 2 3.51%  
5. neznám možnost získat dokumenty 
z jiné knihovny, než kterou navštěvuji 

1 1.75%  

neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 32 - Uchováváte si záznamy o informačních pramenech v takové 
formě, abyste je mohla / mohl kdykoliv znovu vyhledat a použít, 
např. v podobě osobní kartotéky, osobního archivu, systému 
počítačových souborů nebo elektronické databáze? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. ne, záznamy o informačních pramenech 
si vůbec nevedu 

15 26.32%  

2. ano, takové záznamy o informačních 
pramenech si vedu, ale jen příležitostně 

23 40.35%  

3. ano, takové záznamy si vedu pravidelně 15 26.32%  
4. ano, takové záznamy si vedu pravidelně a 
systematicky 

3 5.26%  

neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 
 



Otázka: 33 - Jak často vyhledáváte a používáte pro své studium numerická a 
technická data jako jsou tabulky, statistiky, grafy, vzorce, 
parametry, měrné jednotky atd.? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 17 29.82%  
2. nanejvýš 1x za semestr 22 38.60%  
3. 2-5x za semestr 15 26.32%  
4. častěji než 5x za semestr 2 3.51%  
neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 34 - Na jaké úrovni ovládáte odbornou terminologii svého oboru v 
češtině? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. bez výkladu pedagogů nebo kolegů 
nerozumím odborným textům svého oboru 

16 28.07%  

2. jsem schopen samostatně porozumět 
odborným textům svého oboru 

35 61.40%  

3. jsem schopen samostatně napsat odborný 
text svého oboru 

5 8.77%  

neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 35 - Na jaké úrovni ovládáte anglický jazyk? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. angličtinu neovládám 5 8.77%  
2. angličtinu ovládám do té míry, abych 
dokázal používat anglická rozhraní pro 
práci na Internetu 

10 17.54%  

3. na základní úrovni anglicky čtu a píšu 15 26.32%  
4. anglicky čtu a píšu lépe než na 
základní úrovni 

26 45.61%  

neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 



Otázka: 36 - Na jaké úrovni ovládáte odbornou terminologii svého oboru v 
angličtině nebo v jiném cizím jazyce? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. odbornou terminologii svého oboru v 
žádném světovém jazyce nezvládám 

32 56.14%  

2. alespoň v jednom světovém jazyce dokáži 
porozumět obsahu odborného textu 

15 26.32%  

3. alespoň v jednom světovém jazyce dokáži 
napsat kratší odborný text 

2 3.51%  

4. alespoň v jednom světovém jazyce dokáži 
napsat kratší odborný text a zvládnu ústní 
komunikaci o odborném tématu 

7 12.28%  

neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 

Otázka: 37 - Jak často používáte Internet k vyhledávání odborných informací 
pro své studium? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 0 0.00%  
2. nanejvýš 1x za semestr 3 5.26%  
3. 1-10x za semestr 16 28.07%  
4. častěji než 10x za semestr 37 64.91%  
neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

Otázka: 38 - Na jaké úrovni pracujete s textovým editorem? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. textový editor nepoužívám 3 5.26%  
2. práci s textovým editorem zvládám 
jen s obtížemi 

7 12.28%  

3. práci s textovým editorem na 
uživatelské úrovni zvládám 

26 45.61%  

4. práci s textovým editorem zvládám 
na velmi dobré úrovni 

20 35.09%  

5. nevím, co je textový editor 0 0.00%  
neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  



Otázka: 39 - Jak často si připravujete referáty, přednášky nebo jiná 
vystoupení formou počítačové prezentace? 

znak 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

histogram 

1. vůbec 10 17.54%  
2. nanejvýš 1x za semestr 17 29.82%  
3. 2-3x za semestr 21 36.84%  
4. častěji než 3x za semestr 8 14.04%  
5. nevím, co si pod slovy počítačová 
prezentace představit 

0 0.00%  

neodpovědělo 1 1.75%  
celkem 57 100.00%  

 
 
 

2) Dotazník Informační vzdělávání na vysokých školách 
 
Základní informace o vysoké škole a knihovně 

 
1) Název vysoké školy a knihovny/knihoven (+ počet dílčích knihoven 

zahrnutých do dotazníku (celkovým počtem dílčích knihoven na dané VŠ):  

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Odborná knihovna Jiřího Hájka 

2) Počet zaměstnanců knihovny/knihoven: 5 

  Přepočtené úvazky: 5 

3) Existuje v dlouhodobém záměru vaší vysoké školy zmínka o informační 
gramotnosti či informa čním vzdělávání? Prosím podtrhněte či zvýrazněte 
odpovídající, příp. přidejte webový odkaz na dlouhodobý záměr.   

ano 

4) Podílela se vaše knihovna, resp. některá z knihoven vaší vysoké školy, 
v letech 2006 – 2008 na řešení projektů (grantů) souvisejících 
s problematikou informačního vzdělávání a informační gramotnosti? 
Pokud ano, prosím, uveďte kterých, a v jakém období byly tyto projekty 
řešeny.  

ne 

5) Kolik pracovník ů se podílí na vzdělávacích aktivitách?  

5 

6) Věnují se informačnímu vzdělávání systematicky i někteří pedagogové?  

ano 



7) Existuje ve vaší knihovně pozice „koordinátora informačního vzdělávání“ 
nebo obdobná?  

ne 
 

Aktivity v oblasti informa čního vzdělávání  

8) Poskytovala vaše knihovna, resp. některá z dílčích knihoven vaší VŠ, 
v akad. r. 2007/2008 nějakou formu informa čního vzdělávání? Prosím 
podtrhněte či zvýrazněte odpovídající. 

ano 

9) Pokud ano, tak o jaké formy informačního vzdělávání se jednalo? Prosím 
podtrhněte či zvýrazněte odpovídající. 

� Exkurze do knihovny 
� Jednorázové instruktáže a školení – samostatné 
� Jednorázové přednášky – samostatné  
� Účast ve výuce odborných předmětů – volitelných  
� Účast ve výuce odborných předmětů – povinných 
� Samostatný předmět v osnovách – volitelný 
� Samostatný předmět v osnovách – povinný  
� Výukové materiály na webových stránkách  
� E-learningový kurz – volitelný  
� E-learningový kurz – povinný   
� Jiná forma:  

 
Plánujete zavedení některé nové formy výuky v roce 2008/2009? Pokud ano, 
uveďte, prosím, o jakou formu se jedná:  

ne 

10) S jakými uživateli se ve výuce setkáváte? Prosím, seřaďte následující 
kategorie tak, že na začátku budou ti, kterých potkáváte nejvíce. Na konci pak 
ti, kterých ve výuce potkáváte nejméně.  

1. Studenti 1. ročníků  
 Studenti, kteří pracují na bakalářské či diplomové práci 
 Doktorandi  
2. Zahraniční studenti  
 Pedagogové  
 Studenti kombinovaných a distančních forem studia 
3. Studenti s nějakou formou zdravotního handicapu 
 Zaměstnanci školy  
 Jiný typ uživatelů:  

11) Jaká témata vzdělávací akce pokrývají? Prosím, vyberte z následujících 
okruhů, příp. doplňte další. 

� vyhledávání v katalogu (v katalozích) 
� vyhledávání v databázích 
� služby knihovny obecně 
� citování  



� vyhledávání na internetu 
� psaní odborných textů, diplomových a bakalářských prací  
� prevence plagiátorství 
� jiná témata:  

12) Přibližně kolik jednorázových vzdělávacích aktivit (přednášek, seminářů, 
exkurzí) vaše knihovna, resp. všechny dílčí knihovny vaší VŠ, v r. 
2007/2008 uspořádala/y? A kolik ucelených kurzů (e-learning nebo 
tradi ční výuka)? Prosím, uveďte příslušné počty (u výukových kurzů uveďte 
počet semestrů). 

Jednorázové akce – počet: 5 

13) Přibližně kolik studentů se těchto vzdělávacích akcí v r. 2007/2008 
zúčastnilo? Prosím, uveďte opět zvlášť údaj pro jednorázové akce a pro 
ucelené kurzy.  

Jednorázové akce: 300 
Kurzy: 0 
Celkem vše: 300 

14) Nabízí vaše knihovna/dílčí knihovny vaší VŠ i přednášky, semináře či 
exkurze v angličtině? 

ne 

15) Jsou informace o vzdělávacích akcích dostupné na webových stránkách 
knihovny/knihoven? Prosím podtrhněte či zvýrazněte odpovídající, příp. 
uveďte adresu webové stránky.  

ne 
 

Příprava pracovníků knihovny pro poskytování vzdělávacích služeb  

16) Požaduje vaše škola po knihovnících zapojených do výuky pedagogické 
vzdělání?  

ano 

17) Absolvovali pracovníci vaší knihovny, kteří se podílejí na vzdělávacích 
aktivitách nějaké školení/kurz? Pokud ano, tak, prosím, uveďte o jaký kurz 
či školení se jednalo (interní/externí, počet dnů, počet pracovníků, kteří kurz 
absolvovali apod.) 

ne 

18) Zúčastnili se pracovníci vaší knihovny v r. 2007/2008 některých konferencí 
či seminářů zaměřených na problematiku informačního vzdělávání? 
Prosím, uveďte jakých:  

ne 

19) Sledují někteří pracovníci vaší knihovny odborná periodika týkající se 
oblasti informačního vzdělávání? Pokud ano, tak uveďte konkrétní tituly:  

ne 



20) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy zahraničních elektronických 
konferencí? Pokud ano, prosím, uveďte kterých.  

ne 

21) Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy českých i zahraničních 
pracovních skupin, sdružení, fór či institucí zaměřených na informační 
gramotnost?  

ne 

22)  Nakupuje vaše knihovna pro potřeby svých pracovníků odbornou 
literaturu s tématikou informa čního vzdělávání, informační gramotnosti, 
lektorských dovednosti apod.?  

ne 

23)  Měli by pracovníci vaší knihovny zájem o další profesní rozvoj a výměnu 
zkušeností v oblasti informačního vzdělávání a informační gramotnosti? 
Prosím, uveďte o jaké formy rozvoje a vzdělávání byste měli zájem.  

ano 

24)  Co by, dle vašeho názoru mohla v oblasti přípravy knihovníků pro výuku 
udělat AKVŠ, resp. odborná komise IVIG?  

nevím 

25) Co by, dle vašeho názoru, zlepšilo situaci v oblasti informa čního 
vzdělávání na vaší škole? Uveďte, prosím, jakékoliv nápady, náměty, sny …  

více prostoru – rozšířit kapacitu studovny, více času pro individuální 
informační dotazy, delší čas vyhrazený informaci o informačních službách při 
úvodním soustředění studentů 1. ročníků 

26) Co naopak považujete za největší překážku v rozvoji informačního 
vzdělávání na vaší škole? 

malý zájem z řad studentů 

27) Na jaře 2008 byla zveřejněna „Koncepce rozvoje informačního vzdělávání 
na vysokých školách v ČR“ (dále jen Koncepce) jako doporučující 
dokument AKVŠ 

� Seznámili jste se s textem Koncepce? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 
odpovídající:                  

ano 

� Jak jste se o Koncepci dozvěděli? Prosím, zvýrazněte či podtrhněte 
odpovídající: 

Z elektronické konference 
Z webových stránek AKVŠ/komise IVIG 
Od kolegů 

� Považujete Koncepci za užitečný dokument? 
ne 

� Pokud ne, v čem je podle vás Koncepce špatná? 
není špatná, ale stejně si musí každá knihovna „ušít“ výukový 
materiál na míru 


