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Průběh akce

Akce probíhala na půdě Masarykovy univerzity po dobu dvou dnů, pondělí  a úterý, a to 

formou přednášek i workshopů. Bohužel, workshopy se přednáškami překrývaly. Seminář byl sice 

zaměřen  na střední  školy  a  gymnázia,  nicméně  spousta  poznatků  a  obecných  principů  se dá 

snadno uplatnit i na školy vysoké. Nakonec jejich situace je v podstatě podobná, pokud si odmyslí-

me speciální služby k podpoře vědy.
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Čím nám může být knihovna: Lenka Gulová. První přednáška se týkala vztahu knihovny a 

sociálně  znevýhodněné  mládeže.  V této  podobě  knihovny  se odráží  základní  funkce  knihoven. 

Knihovny dnes nabízejí neformální vzdělávání, prostor a dostupnost informací potažmo kultury. 

Pro děti a mladé lidi bez fungující rodiny a domova odpovídajícího tomu, co si pod tímto slovem 

obvykle představujeme, je knihovna jedno z mála míst, kde můžou být v klidu. Dostane se jim tu 

neformálního vzdělávání, sociálních kontaktů s lidmi, kteří ve společnosti „fungují“, a tím je mohou 

inspirovat ke snaze o lepší život, kultury (knihy, hry, filmy…) a informací (kromě monografií knihov-

ny poskytují i přístup k dennímu tisku a internetu). Naše školství je sociálně zaměřené, tj. podpo-

rované státem ve prospěch společnosti tak, aby přístup ke vzdělání byl co možná nerovnější pro 

všechny. Z tohoto důvodu by měla mít každá škola vlastní knihovnu, jelikož ta je proto nepostrada-

telným doplňkem. V tomto smyslu  v knihovně  vyniká  funkce  referenčního knihovníka,  který  je 

mediátorem mezi čtenářem a knihovnou, potažmo mezi různými čtenáři navzájem. V přednášce 

zazněla také myšlenka knihovny v přírodě, její  propojení s venkovním prostorem. To je vhodné 

povýšení prostor knihovny, jelikož příroda (jak už název napovídá) je člověku přirozená a zvyšuje 

jeho mentální pohodu. Ne vždy jde ale toto propojení z provozních důvodů realizovat.
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Mladí  v hledí  knihoven:  Martina  Wolna. Následovala  přednáška  o práci  s mládeží 

v knihovně.  Jestliže  chce  knihovna  aktivně  pracovat  s mládeží  (15-25  let),  tedy  založit  nějaké 

mládežnické centrum, je dobré splnit několik věcí. Předně to knihovna musí zahrnout mezi své cíle, 

do svojí strategické koncepce. Dále je potřeba najít profesionála, který bude mít tuto a jen tuto 

práci na starosti, ideálně někoho se vhodnými zkušenostmi nebo předpoklady. Pak jsou potřeba 

lektoři,  garanti  různých  aktivit,  to  už  mohou  být  amatéři  zapálení  pro  určitou  činnost,  např. 

deskové hry, modelářství, šití, čtenářský kroužek apod. Často to bývající dobrovolníci, mohou být 

i z řad samotných návštěvníků centra. Dobrovolníkům se ale musí za jejich práci něco nabídnout, 

jinak v knihovně dlouho nevydrží. Řeč je o zkušenostech, lépe řečeno možnosti udělat zkušenost, 

zapojit  se do aktivit  knihovny,  zkusit  si  nějaké věci.  Jestliže  knihovna  spolupracuje  s městem a 

školou, může její práce s mládeží expandovat i těmito směry, z návštěvníků se stávají dobrovolníci, 

kteří  pak  pomáhají  ve škole,  městě  nebo samotné  knihovně.  Přinášejí  nové  nápady,  odcházejí 

bohatší o zkušenosti, jiní ale zůstávají jako stálí pracovníci. Všichni společně rostou a odemykají  

svůj potenciál. Co je ale naprosto zásadní, navázat spolupráci se školami v okolí, a právě odtamtud 

mládež do knihovny směrovat. To musí být úplně první krok. Pokud není spolupráce a není profesi-

onál a nejsou garanti, nemá skoro smysl se do něčeho takového pouštět.
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Od ročníkové práce  k impaktovanému článku:  Alena  Chodounská,  Tomáš  Razím.  Další 

příspěvek, od kolegů z NTK (Národní technická knihovna), se věnoval podpoře odborného psaní. 

Nejprve je třeba si segment „zákazníků“ rozdělit na cílové skupiny, tedy podle kolegů z NTK: VŠ a 

SŠ studenti, doktorandi, výzkumníci a VŠ učitelé a (překvapivě) ředitelé a SŠ učitelé, které mají 

podobné potřeby. Pak se hodí udělat v každé cílové skupině průzkum toho, s čím by potřebovali 

pomoci. Podle toho, jaké skupině pomáháme, je třeba upravit naše workshopy, konzultace, semi-

náře nebo poskytované materiály. Druhy pomoci pak lze rozdělit na tyto okruhy: vyhledávání, cita-

ce, stylistika a metodologie výzkumu. Ke každému metody práce + softwarové prostředky. Hlavním 

zdrojem pomoci pro studující by měl být jejich školitel, je radno s ním tedy navázat spolupráci- 

nejlépe proškolit školitele, kteří pak proškolí svoje studenty. Ideálním zdrojem jsou příklady dobré 

praxe, soubor diplomových prací a článků, na kterých je vidět, jak to má vypadat. V případě diplo-

mových prací  jsou velmi  žádaným zdrojem posudky a komentáře  vedoucího práce i oponenta. 

Nakonec  musím  zmínit  ještě  rozcestník  a  seznam  zdrojů  STEMskiller  na stránkách  NTK  

(https://www.techlib.cz/cs/84415-stemskiller).

Digitalizované  kulturní  dědictví  v kurátorské  perspektivě:  Pavlína  Mazáčová,  Monika 

Martonová. Tento příspěvek byl o tom, jak používat digitalizované kolekce historických materiálů 

ve výuce. Existuje platforma Europeana (https://www.europeana.eu/en), která obsahuje mnoho 

kolekcí  historických  materiálů,  ale  postrádá  metodiky.  Pak  existuje  sekce  na webu  Library  of 

Congress, která obsahuje i materiály i metodiky, nicméně spíše z amerického a světového prostře-

dí. Lepší je projekt Historiana (https://live.historiana.eu/), který nabízí kromě kolekcí právě i meto-

diky, jak kolekce použít ve výuce.
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U nás  stojí  za pozornost  projekty  HistoryLab  (https://www.historylab.cz/), platforma 

s hotovými kurzy ke 20. století, která nabízí možnost si  vlastní  kurzy i vytvořit,  a didaktická hra 

Československo  39-89  (https://www.dejepis21.cz/ceskoslovensko-38-89). Dále  pak  evropský 

projekt Humanitní  vědy dokořán (https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/50247)  a jeho výstupy 

(viz web). V neposlední řadě je nutné zmínit i software Twine (https://twinery.org/), což je hierar-

chický sestavovač příběhu, ve kterém lze k logické blokové struktuře navázat různé multimediální 

obsahy. Jde o freeware, ve němž je možno sestavovat širokou škálu interaktivních a edukativních a 

instruktážních materiálů.

Digitální  knihovna  Arne  Nováka  v kontextu  recepce  autorova  díla:  Jiří  Kudrnáč.  Arne 

Novák byl československý literární historik, profesor české literatury, literární kritik a esejista. Byl 

kritikem impresionismu a dekadentního myšlení, odmítal avantgardu, včetně té levicové, a proto 

u nás  nebyl  za minulého  režimu  doceňován.  Vytýkali  mu  konzervativnost  a  tradicionalismus. 

Nicméně, on se spíše řídil  svou vlastní  definicí  tradice, tedy že tradici  si  vybíráme z toho,  co je 

v kultuře národa k dispozici. Jeho díla a více o Arne Novákovi je k dispozici v digitální knihovně jeho 

díla (https://arne-novak.phil.muni.cz/).
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Design interaktivního multimediálního příběhu jako aplikace kurátorského přístupu 

k edukaci.: Michal Černý, Kristýna Kalmárová. Přednáška volně navazovala na tu o platformách 

digitálních materiálů použitelných k výuce. Autoři vycházejí z poznatku, že člověk se učí hlavně 

příběhem, lépe příběhem s nějakým silným emočním nábojem. Jak tedy přetavit digitální materiály 

v edukativní příběh? Nejprve se hodí prozkoumat, jaká témata zajímají a baví naši cílovou skupinu. 

Jako druhý krok se doporučuje poznat software, se kterým budeme pracovat, jeho možnosti, výho-

dy a nevýhody. Podle těchto základních poznatků může autor navrhnout kostru příběhu, pak je 

dobré udělat rešerši a ověřit si, zda jsou základní prvky příběhu historicky v pořádku. Poté se může 

přistoupit k psaní jednotlivých scén, a po jejich dokončení je třeba opět ověřit historické detaily. 

Takových cyklů tvorba – ověřování následuje zpravidla několik za sebou. Když je příběh hotový, 

můžeme přistoupit k dotvoření estetické stránky příběhu a designu celého produktu. Je záhodno 

interaktivní výukový materiál vytvořit tak, aby se dal použít ve více školních předmětech, a doplnit 

jej metodikou implementace do výuky. Příkladem může být materiál Češi na cestách, který je 

součástí vzdělávacího cyklu Život ve vzpomínkách

(https://digikult.phil.muni.cz/wp-content/DVZ/cesi-na-cestach/cesi-na-cestach.html).

Pedagogická reflexe využití digitálního vzdělávacího zdroje v gymnaziální výuce: Aleš 

Ziegler. Tento příspěvek shrnul zpětnou vazbou a hodnocením nasazení interaktivního výukového 

příběhu ve vyučovací hodině. Konkrétně se jedná o Příběh Anny Honzákové z modulu Ženy ve vědě 

vytvořeného v rámci projektu Humanitní vědy dokořán 

(https://digikult.phil.muni.cz/wp-content/DVZ/zeny-ve-vede/zeny-ve-vede.html). Studenti 

předkládaný materiál přijali dobře a práce s ním je bavila. Vyvstal však problém v tom, že zdroj byl 

moc obsáhlý. Jedná se o nelineární příběh a studenti neměli čas na to projít si všechny cesty příbě-

hu, potažmo všechny historické materiály. Je tedy lépe si práci s takovýmto typem výukové 

pomůcky naplánovat na více vyučovacích hodin. Další věc, na kterou je potřeba brát zřetel, jsou 

autorská práva k materiálům, které jsou součástí výukového příběhu, zejména pokud se dávají 

jádrové materiály k dispozici ke stažení. Učitelé by totiž ocenili, kdyby si mohli některé části upravit 

na míru podle svých potřeb, to však kvůli výše zmíněnému může být problém.
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Jak podpořit jazykovou vybavenost mládeže: Klára Pirklová. Příspěvek začal konsta-

továním, že v knihovnách se nejčastěji jazyk učí cizinci a to příchozí do té které země. Řekli jsme si 

o nejčastějších výukových strategiích. CLIL, obsahově a jazykově integrované vzdělávání spočívá 

v tom, že se jazyk používán rámci nějakého výukového předmětu. Jazyková imerze zase znamená, 

že se jazyk použije v rámci nějaké rekreační aktivity. Dále nám byly představeny výukové metody. 

Storytelling, příběh bez zprostředkujícího jazyka, TPR – celková fyzická odezva jako reakce 

na instrukce v jazyce, DEAR – cizojazyčné čtení pro radost a „guilty pleasure“ – aktivita, kterou lidé 

provozují rádi, ale v pro ně cizím jazyce. Zmíněné metody se snadno dají neformálním způsobem 

aplikovat na to, co bylo řečeno v příspěvku o práci s mládeží z kraje konference. Také nám byly 

představeny dvě aplikace: Nearpod (https://nearpod.com/), pro tvorbu interaktivních prezentací 

s úkoly, a Flocabulary (https://www.flocabulary.com/), neformální hudební výuka jazyka.

Jak Zvol si info vzdělává středoškoláky na poli mediální gramotnosti: Věra Batelková. 

Na semináři nechyběla ani iniciativa Zvol si info (https://zvolsi.info/), která se věnuje mediálnímu 

vzdělávání. Představila zde aktivity svého úspěšně pokračujícího projektu. Zprávy je třeba nejdříve 

najít, pak zvážit, zda jde o fakt nebo názor, potom zvážit jejich užitečnost, a po přečtení se zamys-

let nad argumentací v nich použitou. Pak do mediální výchovy patří také vědět, jak vlastně fungují 

média a mediální svět. A v neposlední řadě je třeba vypěstovat si smysl na to, jak odhalit, že s námi 

někdo manipuluje, a být proti tomu psychicky odolní. Co se týká tzv. nových médií, zejména soci-

álních sítí, musíme pamatovat na to, že každá mince má dvě strany, něco je na nich dobré a něco 

špatné. Z různých aktivit Zvol si infa jsme se zastavili u didaktické příručky Rozšifruj zprávy a mobi-

lní hry Infosaurus. Zvol si info pořádá vlastní výukové besedy, můžete si je pozvat do knihovny. Zvol 

si info také sdílí své zkušenosti ve Facebookové skupině.
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Jak na odbornou práci: Nikola Lásková, Barbora Šantorová, Aneta Kiliánková. Jedná 

se o projekt realizovaný ve spolupráci Městské knihovny v Praze a ÚISK 

(https://uisk.ff.cuni.cz/cs/2022/05/27/studentky-reprezentovaly-uisk-na-odborne-konferenci/). 

Projekt byl zaměřený na středoškoláky, konkrétně na gymnáziu Batičská, kteří měli napsat 

odbornou práci o délce 40 ns. Výsledkem byly tematické moduly doprovázené praktickými shrnují-

cími brožurami: Jak začít a nezbláznit se – týkal se time managementu, pomocných aplikací, metod 

práce s psychikou (např. zklidnění, odpočinek…) a toho jak zacházet s prostředím, Formátování a 

typografie – kromě formální stránky šlo i o používání textových procesorů, Plagiátorství a citace – 

jak správně vyhledávat zdroje informací a jak správně zdroje informací používat a konečně modul 

Odprezentuj jako profík – ten se věnoval přípravě, samotnému projevu a obhajobě práce. 

Po modulech následovaly opakovací texty v Kahootu s praktickými cvičeními

Prohlídka Makerspace. Z programu mimo hlavní část jsem se zúčastnil prohlídky makerspa-

ce. Masarykova univerzita tam má umístěné: brýle na virtuální  realitu, 3D tiskárnu, plotter, šicí 

stroj a stroj na výrobu odznaků. Makerspace je přístupný pouze po zaškolení. Čtenář si rezervuje 

celou dílnu se všemi stroji  najednou. Je jeden vedoucí makerspace, ale o jednotlivé technologie 

se zvlášť starají garanti, ti je spravují a pořádají kurzy o jejich používání.

Druhý den začal přednáškou Studenti se specifickými potřebami a vysokoškolské knihov-

ny:  Michaela Morysková, Tereza Garamszegi. Ve spolupráci s organizací Elsa se podařilo vytvořit 

příručku pro dyslektiky o tom, jak napsat kvalifikační práci. Dále pro ně uspořádat seminář zamě-

řený na rozvoj  studijních dovedností.  Dyslexie je  ve vysokoškolském prostředí  zatím opomíjené 

postižení, nevěnuje se mu ani standard Handicap Friendly. Jednou ze základních funkcí knihovny je 

být  prostorem,  tedy  i prostorem  pro  handicapované.  Knihovny  se zájmem  o problematiku 

se mohou v rámci IVIG zapojit do konference Výchova.
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Stop predátorským praktikám: Tereza Šímová. Výsledkem zahraničního grantu je výukový 

modul, který se věnuje osvětě v oblasti predátorství. Jde o výklady s interaktivními cvičeními pod 

cc licencí. Více o projektu, který se bude dále rozvíjet, na webu 

(https://www.stoppredatorypractice.com/).

Mediální vzdělávání interaktivně a pro všechny: Kristýna Paulová.  Příspěvek se věnoval 

stejnojmennému projektu, zatím úplně v počáteční fázi. Na rozdíl od mnoha podobných má tento 

ambici věnovat se opomíjeným skutečnostem, zaplnit tak říkajíc mezery na trhu. Kromě výukových 

videí bude součástí projektu také úniková hra. Projekt bude zaměřený na žáky středních škol, jejich 

učitele a seniory s tím zřetelem, že chce propojit skupiny žáků a seniorů ve společné práci tak, aby 

se jedni mohli učit od druhých.

Odborný panel Role knihovny a školy v každodennosti teens 21. století: Jana Linhartová, 

Marek Pernica, Veronika Fiedlerová, Kateřina Valachová. Výtah hlavních myšlenek. COVID urych-

lil  změny  k lepšímu.  Práce  učitelů  se zkvalitnila  a  naučili  se využívat  komunikační  technologie. 

Výuka se přenesla také do kyberprostoru. Nejenom, že učitelé učili studenty, často také studenti 

učili učitele, právě jak se orientovat v těchto pro ně nových věcech. Žáci byli nuceni učit se sami, 

sami pracovat se zdroji informací, to úzce souvisí s informační gramotností. Základním kamenem 

budoucnosti knihoven bude úzká spolupráce se školami, větší integrace do školské soustavy,  to 

ovšem vyžaduje  najít  na obou stranách aktivní  učitele a  knihovníky.  Knihovny přinášejí  do této 

spolupráce hustou síť a lidi vzdělané právě v informační gramotnosti a ICT. Vynořila se nová cílová 

skupina, středoškoláci ale nestudijně zaměření, která má vzhledem ke knihovně jiné preference, 

více  praktické  (zkušenosti  namísto  informací).  Knihovny  čeká  reforma  v personální  strategii, 

do budoucna pro ně budou cení lidé, kteří něco umí a umí učit ostatní, tak aby knihovny naplnili 

poslání neformálního vzdělávání (dovednosti + informace). Není také od věci více zapojit veřejnost 

do tvorby a uspořádání prostoru v knihovně.
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Archiv,  který  nebyl  aneb  stoletá  historie  pokusů  o národní  zvukový  archiv  v ČR:  Iva 

Horová.  Tento příspěvek se překvapivě netýkal národního zvukového archivu jako takového, ale 

stejnojmenné publikace, která pojednává právě o historii  nebo lépe o snaze vybudovat Národní 

zvukový archiv ČR, o portálu Virtuální národní fonotéka (https://narodnifonoteka.cz/) a o projektu 

Nový fonograf (záchrana zvukového dědictví). Kromě toho je v publikaci ještě modelové workflow, 

jak  se správně postarat  o zvukové nahrávky.  Bohužel,  i přesto,  že existuje  shoda,  že zachovávat 

zvukové dědictví je správné, není k tomu nic dalšího, tzn. není koncepce, metodologie, organizace 

ani finance. Včera bylo pozdě. Více než 130 let historie českého národa se nevešlo do koncepce 

republiky na záchranu, udržení a zpřístupnění kulturních památek, a tak můžeme sledovat ztrátu 

části naší novodobé historie takřka v přímém přenosu. Skupinu lidí bez společné historie lze těžko 

nezvat národem, jak ví každý správný buditel a uzurpátor. Češi se ale nemusejí bát, máme spoustu 

dalších  historických  důkazů  o naší  existenci,  jenom  bez  těch  zvukových  se budeme  muset 

do budoucna obejít.

K perspektivám digitální muzikologie: od hudebního katalogu k virtuálnímu výzkumnému 

prostředí: Michal Lorenz. Moderní doba vnesla do studia humanitních věd objektivní prvek. Zatím-

co dříve se studium lidských artefaktů spoléhalo na hermeneutiku a pochopení na základě analogií, 

dostupná výpočetní technika umožňuje nasadit kvantitativní výpočetní metody a matematickou 

analýzu. K tomu jsou ale zapotřebí data, naštěstí v dnešní době už je nemálo mediálních objektů 

digital born a zbytek lze za rozumných nákladů zdigitalizovat.  Posledním dílkem do skládačky je 

katalogizace. Pokud nemáte data nějakým způsobem utříděná, pokud nemáte k datům připojený 

kontext, bude vám výsledná analýza k ničemu, jelikož ji nedokážete správně interpretovat. Faktem 

je, že se bez tzv. digital humanities neobejdeme, neboť objem dat z digitálně vzniklých a digita-

lizovaných památek je tak obrovský, že jej nelze výhradně lidskými silami zpracovat. Muzikologie je 

jednou z humanitních věd. Analýzy hudebních skladeb umožňují kromě studia lidské historie také 

potvrdit nebo vyvrátit autorství, plagiátorství nebo umožnit umělé inteligenci napodobit kreativní 

proces skládání hudby. Na analýzách skladeb také stojí oblíbená funkce přehrávačů doporučování 

hudby podle různých kritérií. Ještě zajímavost, na analýzy se nevztahují autorská práva, nejde totiž 

o poslouchání.
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Ochrana digitálního kulturního dědictví:  Michal konečný. Kulturní dědictví, to je odkaz, 

který je třeba předat budoucnosti, podle definice UNESCO. Při bližším ohledu však nejde jenom 

o nějaký artefakt, ale také o kontext k němu. Nepřítomnost kulturního dědictví je zásadní problém 

pro  národ,  viz  příklad  Královédvorského  a  Zelenohorského  rukopisu,  jelikož  kultura  je  ve své 

podstatě  důkazem  existence  národa.  Bez  kontextu  však  chybí  pochopení  určitých  existujících 

artefaktů právě jako kulturního dědictví. Kontext,  to jsou v podstatě metadata, a ta se získávají 

procesem katalogizace. Jak důležité je kulturní dědictví digitalizovat si můžeme přiblížit na dvou 

případech. První z nich je požár Brazilského národního muzea, které obsahovalo kulturní dědictví 

(důkazy  existence)  různých  jihoamerických  domorodých  národů.  Ty  byly  nenávratně  ztraceny. 

Druhým případem je požár katedrály Notre-Dame. V tomto případě byl shodou šťastných okolností 

k dispozici její  digitální model, takže katedrála mohla být úspěšně rekonstruována. Při archivaci 

digitalizátů je bezpodmínečně nutné archivovat s nimi technologii k jejich přečtení, jak fyzicky tak 

ve formě návodu, jak byl záznam pořízen a jak jej přečíst. Po 5 až 10 letech, podle druhu nosiče, by 

se mělo  zvážit  převedení  na novější  druh  média  popřípadě  provedení  kopie.  Při  digitalizování 

čehokoliv je nutné dbát, aby vše bylo respektive nebylo zpřístupněno tak, jak vyžaduje autorské 

právo.  Jak nakládat  s digitalizovaným kulturním dědictvím ve vztahu k veřejnosti,  tím se zabývá 

digitální kurátorství.

Literární památky a jejich digitální podoba v muzejní činnosti: Hana Kraflová. Nejčastější-

mi  zdroji  literárních  památek  jsou  pro  muzea  výsledky  výzkumů  nebo  odkázané  pozůstalosti. 

Muzejním objektům je nejlépe v depozitáři. Jejich digitalizace umožňuje lepší pozorování detailů, 

jejich zpřístupnění na dálku a jejich použití při prezentaci muzea, například jako náměty propa-

gačních  předmětů.  Novým  způsobem,  jak  využít  digitalizované  památky,  jsou  propagační  a 

edukační  elektronické  hry.  Je  dobré  si  připomínat,  že technika  je  v muzejním  prostředí  pouze 

prostředkem, cílem je přiblížit návštěvníkům historii.
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