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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá informačním chováním a informačními potřebami uživatelů 

Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 

Charakterizuje uvedenou instituci a Středisko vědeckých informací, analyzuje jejího uživatele, 

jeho informační chování, a popisuje vývoj práce s informacemi v konfrontaci se zaváděním 

informačních a komunikačních technologií. Součástí práce je také dotazníkové šetření 

zaměřené na identifikaci informačního chování uživatelů (jejich informační návyky: hlavní 

zdroje informací, frekvence užití zdrojů, využívání informačních služeb, správu kolekce 

článků, preference užití tištěných nebo elektronických materiálů apod.).  

Cílem této práce je zjistit,  jaké je informační chování uživatelů a zda současné služby 

Střediska vědeckých informací korespondují s jejich informačním chováním a potřebami. 

V opačném případě vytvořit doporučení pro úpravu podmínek pro služby nebo jejich změnu. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with informational behavior and informational needs of the users 

of Scientific Information Centre of the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 

Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i. The thesis characterizes the given institution 

and the Scientific Information Centre, analyzes its users and their informational behavior and 

describes the development of work with information. The thesis also includes a survey aimed 

at identifying informational behavior and informational needs of users (their informational 

habits: the main sources of information, frequency of use this sources, use of information 

services, preferation of use printed or electronic materilas, etc.). 

The aim of this thesis is to determine what is the informational behavior of users, and 

whether the current services of the Scientific Information Centre correspond to their 

informational behavior and needs. Additionally, the thesis makes recommendations for 

modification of the service conditions or changes of the services. 
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