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Michaela Hašková
Studijní cíl: seznámení s možnostmi vyhledává-
ní literatury v online katalozích knihoven, v sou-
borných katalozích, informačních branách

Cílová skupina: studenti SŠ

Časový limit: 60 minut

Učební pomůcky, technika: učebna, počítače 
s připojením k internetu, dataprojektor, flipchart, 
fixy, papíry, tužky, pracovní listy

Použité metody: kvíz, skupinová práce, prezen-
tace studentů

Klíčová slova: sekundární zdroje – elektronické 
zdroje – online katalogy – OPAC – souborný ka-
talog – informační brána – bibliografické údaje 

– bibliografický záznam – Aleph – Clavius – Vu-
Find – Primo - JIB – Caslin

Příklad lekce:  
Hledám knihu, článek – kdo mi pomůže?

Lekce IVU zaměřená na vyhledávání v růz-
ných typech online katalogů, souborných kata-
logů, informačních branách. Lekce trvá 60 min. 
a odehrává se v počítačové učebně. Studenti pra-
cují ve skupinách, plní kreativní úkoly.

Cíle lekce: přivést studenty k tomu, aby měli po-
vědomí o různých typech knihovních katalogů. 
Studenti sami zkoušejí v těchto katalozích vyhle-
dávat stěžejní informace, lektor v případě potřeby 
koriguje, doplňuje. Student porovnává různé typy 
katalogů, hodnotí je, prezentuje ostatním.

Žák rozvíjí klíčové kompetence: k učení – najde 
potřebné informace, pracuje s tříděním knihoven; 
k řešení problémů – řeší úkoly; komunikativní – 
vyjadřuje své názory; sociální a personální – pra-
cuje ve skupině, váží si názorů druhých, přijímá 
zodpovědnost za své chování.

Sekundární elektronické zdroje se zaměřením 
na online katalogy knihoven, souborné katalogy, 

oborové brány

Struktura lekce:
I. evokace: kvíz - 5 min. i s úvodním pozdravem, 

nebo „Rap o knihovně“ (www.youtube.com):  
Co může být sigla?  
Co je to zkratka JIB?  
Studenti vybírají ze tří možností.

II. uvědomění – skupinová práce, 20 min. 
a) setřídění názvu, definice katalogu či webové 
stránky, www adresy a loga  

- každá skupina dostane 1 zdroj, se kterým bude 
později převážně pracovat - k tomu dostanou 
stručné představení různých zdrojů, www ad-
resy a loga - úkolem je přiřadit správně k dané-
mu názvu webovou stránku a definici katalogu 
(přitom pracují s internetem) a vše nalepit na 
čtvrtku;

b) úkol k vybranému katalogu  
- např. hledejte knihy na dané téma a zjišťujte, 
které knihovny je vlastní (musí se zorientovat 
v dané databázi, zadat dotaz, správně přečíst 
nalezené informace).

III. reflexe – 30 min. (skupiny po 5 min.) + 
5 min. (část b)

a) členové jednotlivých skupin vystoupí před 
spolužáky a představí zdroj, se kterým praco-
vali: ukážete online práci s ním, zhodnotíte, jak 
se vám pracovalo, kde jste dělali chyby, co vám 
přišlo zbytečně složité, jaká je výhoda daného 
zdroje…;

b) vrátit se k úvodnímu kvízu, napsat na flip-
chart, co nového se dozvěděli.

Příklady úkolů: 
Najděte v katalogu knihovny SVK HK od auto-

ra s iniciálami K. Č. narozeného v roce 1890 kni-
hu rad všem milovníkům zahradničení, kterou vy-
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dalo Studio trnka. Zjistěte signaturu knihy, a zda 
je momentálně volná. Kdo je autorem ilustrací? 
Které další knihovny knihu vlastní?

V autoritní databázi NK zjistěte, zda má spi-
sovatel Martin Petiška nějaký vztah k autorovi 
pověstí Eduardu Petiškovi. 

Ze Souborného katalogu ČR zjistěte, zda ně-
která knihovna v České republice vlastní knihu 
s názvem 100 ideas that changed fashion, která 
byla vydána v Londýně v roce 2011. Dá se kniha 
případně vypůjčit i domů? 

V článkové databázi ANL vyhledejte literaturu 
pojednávající o významu komunikace pro mana-
žery.

V katalogu SVK HK v bázi regionálních člán-
ků najděte záznam článku o nějaké vámi vybrané 
hradecké stavbě.

V databázi regionálních výročí – seznam dole 
- najděte autora stavby dnešní SPŠ strojní a zjistě-
te o něm informace z této databáze.

Motivační video:  
h t t p : / / w w w . i n f o g r a m . c z / a r t i c l e . d o ? a r -
ticleId=1578.

Animace k vyhledávání v katalozích:   
http://www.infogram.cz/findInSection.do?secti-
onId=1113&categoryId=1152.
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Jitka Káchová
Od roku 2011 pořádá Městská knihovna Trut-

nov pro zájemce z řad veřejnosti každý podzim 
kurz práce s informacemi. Akce je určena primár-
ně pro dálkové studenty vysokých škol, kterých 
v poslední době, kdy se v některých profesích 
a na určitých pracovních pozicích stává zvyšo-
vání kvalifikace nezbytností, přibývá. Vzhledem 
k tomu, že zájemců o kurz není mnoho, je možné 
s jednotlivými účastníky pracovat individuálně 
a průběh jednotlivých lekcí přizpůsobit jejich po-
třebám. 

Při sestavování jednotlivých lekcí jsem se in-
spirovala kurzem práce s informacemi Filozofic-
ké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, příspěv-
ky semináře informačního vzdělávání uživatelů 
ve veřejných knihovnách, který proběhl v Hradci 
Králové v roce 2011, články a prezentacemi Len-
ky Navrátilové a další odbornou literaturou.

Celý kurz je rozdělen do tří cca dvouhodino-
vých lekcí. Vzhledem k tomu, že účastníci mají 
zájem danou problematiku zvládnout, mohou 
jednotlivé lekce obsahovat daleko více informací, 
než kdybychom připravovali lekce IVU např. pro 
studenty středních škol. Součástí každé prezen-
tace jsou praktické příklady a úkoly, které jsou 
přizpůsobeny informačním potřebám a zájmům 
účastníků. 

Kurz proběhne na podzim letošního roku te-
prve potřetí, ale dosavadní zkušenosti ukazují, že 

Kurz práce s informacemi

informační výchova dospělých uživatelů má svůj 
smysl. Velkým kladem je motivace a zájem všech 
účastníků lekcí. Často se k nám vracejí, ať už pro 
radu či pochlubit se studijními výsledky. Vloni 
mi po ukončení kurzu jeden „student“ řekl, že se 
u nás zcela zbavil svého strachu z toho, že nebude 
schopen napsat diplomovou práci. Řekněte, není 
to úžasná zpětná vazba?

1. lekce
První polovina této prezentace je teoretická. 

Účastníci kurzu se v ní seznamují s tím, jak pra-
covat se zadaným tématem a jak vytvořit rešerši, 
samostatnou kapitolu tvoří popis druhů knihoven 
a služeb, které mohou uživatelům nabídnout. Po-
drobně je zde vysvětlen pojem klíčových slov 
a předmětových hesel, vše je doplněno příklady 
a úkoly. Lekce dále pokračuje popisem online 
katalogu Městské knihovny s RF Trutnov a sou-
borného katalogu SKAT.

Osnova lekce:
Písemné práce: druhy podle obsahu, fáze řešení 
problému, obecná a specifická témata prací, zu-
žování a rozšiřování tématu.

Druhy informačních pramenů: podle původ-
nosti obsahu, podle nosiče.

Kde hledat informace: typy knihoven, služby 
knihoven.

clanky/informace-hrou.
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