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Věc:   Zpráva z pracovní cesty 

Pracovník:  Lenka Kovaříková 

Akce:   Letní škola KISKu 

Datum konání: 22. 6. – 26. 6. 2015 

Místo konání:  Zubří 

1. Technologické experimentárium 

Eye traking – oční kamera, Čeněk Šašinka 

o sleduje centrum pozornosti při prohlížení obrázků 

o dobré pro vývoj webů, identifikaci vad čtení, zdokonalení reklam (sledujeme 

hlavně obličeje) 

o fixace na 3-4 ms, sakády (trajektorie) 

o cena zařízení od 10eur 

o SW 1. k zařízení, 2. pro možnost experimentovat, 3. analýzu dat 

o v Brně na MU vzniká HUME lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy 

http://www.phil.muni.cz/whum 

Taxonomie vzdělávacích cílů v aplikacích dotykových zařízení – 

Pavlína Mazáčová 

o Bloomova taxonomie – znalost, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, 

hodnocení 

o rozbor výukových aplikací 

 výukové kartičky – předškoláky, prvňáčky výuka tvarů, barev, zvířat, písanky, 

vše barevně vyvedené, obrázky doprovázeny, textem a jeho audio verzí 

(kráva) – aplikace na znalostní bázi 

 dějepis – seřaď panovníky, na časovou osu se umisťují jednotlivý panovníci. 

Bohužel bez dalšího vysvětlení, správného výsledku – aplikace na znalostní 

bázi 

http://www.phil.muni.cz/whum
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 biologie člověka – rozbor lidského těla s popisky a 3D modelem, možnost 

zoomu, výukový a testovací mód, aplikace na znalostní bázi 

2. Otevřená data pro sociální inovace 

Vizualizuj nebo zdechni – Michal Škop 

o vyzdvihl nutnost vizualizace k pochopení nejrůznějších jevů 

o příkladem byl státní rozpočet – většina z nás si neumí představit miliardu korun. 

Abychom to dokázali, máme si částku rozložit na sumy, které chápeme (100,- 

1.000,- 10.000,-). Vyměřil, že každý z nás dává týdně do státního rozpočtu 4000,-  

z toho dáme 1500 na důchody, 500 na školství, 500 na zdravotnictví, 100 na 

armádu, 100 na státní dluh, 5,- na sociální dávky a zbytek na vedení státu.  

o když vizualizujeme, lépe najdeme důležité 

 

Státní správa je jako vy – Jan Boček, honza.bocek@gmail.com, 774 052 3311 

o člen skupiny SAMIzDAT – datová žurnalistika (získávání, čištění, analýza, 

vizualizace a interpretace dat)2, pořad DATA pro Český rozhlas  

o využití otevřených dat od státní správy zákon 106 o svobodném přístupu 

k informacím) 

o vytvořili: registr volných míst ve školkách/školách, mapu koupališť3, 

vizualizovali volební výsledky, příčiny úmrtí, či jízdní řády4,… 

o Přehled obcí, které nabízejí veřejnosti otevřená geodata5 

o díky vizualizaci dat můžeme lépe kontrolovat činnosti státní správy 

 

doporučení: 

 http://daty.cz 

                                                 
1 
https://docs.google.com/presentation/d/1erbboDRR2uUJbEIeqAX1v92CElcCGpsyPl8AG_pb8CI/edit#slide=id.ga
1a8a603d_0_134 
2 https://samizdat.cz/ 
3 http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/mapa-koupalist-kde-je-voda-dlouhodobe-cista-a-kde-hygienici-
nejcasteji-nachazeji-problemy--1506857 
4 https://samizdat.cz/ 
5 https://samizdat.cz/blog/prehled-obci-ktera-nabizeji-verejnosti-otevrena-geodata/ 

mailto:honza.bocek@gmail.com
http://daty.cz/
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 http://www.odtahnoume.cz 

 http://www.politickefinance.cz/ 

 http://vsechnyzakazky.cz/ 

 

Projekt Tisíc knih – aplikovaná kolektivní inteligence pro čtenáře – 

Filip Hráček 

http://tisicknih.cz/ 

- web, který v sobě shromažďuje data výpůjček Městské knihovny v Praze 

- přes algoritmus pracuje s daty a vyhledává mezi nimi shody 

- smyslem je doporučit, co četl čtenář se stejným gustem 

- např. zadám SATURNIN,(Jirotka, Zdeněk) > Muž se psem téhož;  We were a 

Handful (Poláček, Karel), Léto s kovbojem (Kolárová, Jaromíra) a další 100 

návrhů 

3. Digital humanities 

Nová média v paměťových institucích – Nina Seyčková 

- pracuje s myšlenkou, že v současnosti jsou důležitější lidé než předměty 

- výstava by měla být vizuální komunikací (ne dlouhé texty)  

- moderní pedagogické směry – učení zážitkem, konstruktivní didaktika, 

kolaborativní učení 

- design – z lidského pohledu, vnímáme co nejvíce smysly, propojit návštěvníka 

s exponáty 

- např. tématem nás provází busta, na kterou je promítán obličej, který vypráví  

- škola hrou – skrz svá rozhodnutí, zjišťujeme, jak bychom tvořili historii; přežili 

byste 2. světovou válku v ČR (Národní památník na Vítkově) 

Masová digitalizace knih v národních knihovnách a „Digital 

Humanities“- Ladislav Cubr 

- výčet životního cyklu digitalizátů v národních knihovnách 

http://www.odtahnoume.cz/
http://www.politickefinance.cz/
http://vsechnyzakazky.cz/
http://tisicknih.cz/
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- https://resolver.nkp.cz/web/#tab0 - Aplikace umožňuje vyhledávat digitální 

dokumenty primárně podle identifikátoru URN:NBN, dále podle identifikátoru 

čČNB (číslo české národní bibliografie), čísel ISSN, ISBN a názvových údajů (např. 

titul monografie, název periodika) nebo jejich částí. 

Mediální archeologie jako výzva pro dějiny starší české knižní 

kultury: Jindřich Marek 

- rukopisy a jejich digitalizáty jsou zpřístupněny v digitální knihovně 

Manuscriptorium 

- databáze bohemikálních tisků 

 

mediální archeologie 

- znovuobjevení kultury a technik minulosti 

- studie „starých médií“ 

- kniha jako pramen: materialista textu + myšlenky + historismus  

- multidisciplinární výzkum, kolaborativní spolupráce institucí, digitální uchování  

- budoucnost – internetová encyklopedie rukopisů, tisků, inkunábule, kodexů,… 

- díky digitální podobě bude moci vytvořit odkazy na materiály uvedené v citacích 

4. Literatura, knižní kultura a knihovny 

Literatura živá v knihovně – Eva Měřínská (ředitelka knihovny v Táboře) 

- zamyšlení nad funkcí a fungováním knihovny 

- věta z výzkumu: „Nic neměňte, akorát kupujte víc čísel Blesku a ukliďte 

záchodky.“ 

- mají knihovny edukovat? být prostředníky mezi autory a čtenáři? nebo jen 

nabízet literaturu 

- co očekávají od knihovny zastupitelé? pouze nákup knih? 

- kvalita a záběr služeb závisí na ochotě zaměstnanců knihovny 

- v Táboře spolupracují s lidmi z nakladatelství Baobab, školami 

- Tabook: festival dobrých nakladatelů v Táboře 

https://resolver.nkp.cz/web/#tab0
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- Pro přednášející znamenají obsah knihy příběh, který u čtenáře rozvíjí inovaci a 

empatii.  Společnost podle ní potřebuje vypravěče. 

 

Literatura v zrcadle knihovnických strategií – Martina Wolna 

(ředitelka knihovny v Třinci) 

- knihovna by měla pracovat pro uživatele, ne pravidla RDA 

- důležitá je propagace, doprovodné programy 

- uložení knih x živá literatura (autorské čtení, dílny tvůrčího psaní, scénické čtení) 

- výhodou digitální obsah knih 

- na výpůjčky stroje 

- na informace knihovník 

Role knihoven v literárním provozu – Jendouch Jukl 

- účastníci literárního provozu: čtenář, autor, vydavatel, knihkupec, zákonodárci, 

knihovník, přátelé/rodina (doporučení), knitici, novináři, marketingoví 

pracovníci, učitelé, piráti, ilustrátoři, tiškaři, grantové agentury 

- beletrie = měkké informace 

- knihovní= knihomol+vzdělanost 

- jak zařídit, aby autoři dostali více pěněz? placené autorské čtení? vyšší poplatek 

za půjčenou knihu? 

5. Barcamp mistrů Letní školy (prezentace účastníků) 

- seznámení s:  

o Dark Net Makers 

o Larpem a Edularpem 

o  HitchWiki 

o online marketingem 

o neoficiálním Majálesem v UK 

o L-systémy 

o  self-publishingem 

o životem absolventů 
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o fenoménem selfie 

o způsoby jak lépe spát 

6. Shrnutí 

Letní škola KISKu byla informačně nabitá aktuálními trendy oboru. Ke každému 

tématu školitel nabízel odpolední workshop. Já se zúčastnila: 

Design Sprint: Vyzkoušejte si sestavit aplikaci, která bude okamžitě 

pochopitelná a užitečná 

o aplikace pro kontrolu kvality potravin, využívá čárového kódu a dat české obchodní 

inspekce 

o možno nastavit vyhledávání alergenů, Eček 

o po načtení kódu dostane uživatel okamžitou odpověď např. kup to, ujde to, fuj, odpad, 

nebezpečný odpad 

Využití fulltextů knih z Národní knihovny pro vědu a výzkum  

o vyhledání nepoužívanějších frází v určité době- využití pro jazykovědce, etnology 

o porovnání prohřešků v beletrii a v zákonech, např. kdy se objevilo rozšířené kuřáctví 

ve společnosti a kdy bylo veřejně zakázáno) 

Spolupráce autorů a knihoven 

diskuze se současným autorem Davidem Zábranským, členem Asociace spisovatelů a 

spisovatelem a nakladatelem Danielem Jedličkou 

- výsledek: knihovny neznají současné autory a autoři neznají možnosti knihoven 

- návrh: Asociace spisovatelů vytvoří učební materiál, knihovníci z něj vypracují  

- e-learningový kurz pro knihovníky; možno pořádat autorská čtení, scénické čtení, 

zábavné výukové kurzy pro školy 


