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Konference probíhala dle programu. Z hlediska UKN je zajímavé: 

1. Jane Secker - Developing information literate researchers at LSE. Vědci a vedoucí 

pracovníci často zapomněli, jak se sami učili znalosti a dovednosti, proto nechápou důležitost 

informačního vzdělávání (IV). Na http://newcurriculum.wordpress.com je nové kurikulum pro 

IV. Knihovna zmapovala aktuální situaci na škole; části IV zajišťovaly různé útvary a celek 

nebyl koherentní. Všechno IV je dobrovolné, vše je u PC, velmi prakticky zaměřené. 

Osvědčilo se míchat doktorandy z různých oborů, studenti to považují za přínos. Cca 50% 

zapsaných studentů se nedostaví na výuku. Kurzy pro pregraduální studenty nejsou povinné a 

nejsou prakticky vůbec navštěvované. 

2. Petra Dědičová - Na stopě vzdělávání uživatelů doktorského studia. Nejvíce žádané a 

oceňované je u doktorandů téma publikování, zájem je o patentové dazabáze, open access a 

citační analýzy. Mají e-learning “Vědecká práce od A do Z”. Na webu knihovny mají vypsaná 

témata, která knihovna učí. K evaluaci slouží dotazník Plus/Delta.  

3. David Horváth - Informační vzdělávání Ph.D. studentů na 1. LF UK v Praze. Z cca 2.000 

doktorandů se kurzů účastní cca 22, nemají zkušenosti s citováním. 

4. Blanka Jankovská - Jak jsme na Univerzitě Pardubice lákali doktorandy. Na vypsané 

semináře chodilo málo lidí. Nyní využívají Doodle, chodí cca 10%. Posílali mail všem 

doktorandům před konáním kurzu (pro vybrání termínu) a po stanovení termínu také všem. 

5. Kristýna Paulová - Tvořivé, kritické, inspirativní. Doktorandi nevědí, co vědí a co nevědí. 

Osvědčila se jim metoda “bring your own device” (každý si donese vlastní notebook). 

6. Marta Zizienová - Teorie vzdělávání dospělých. Prezentace by měla být dostupná na webu 

http://www.ivig.cz.  

7. Jarmila Potomková - Jak učit medicínu založenou na důkazu v doktorském studijním 

programu. Kurz učí spolu 2-3 učitelé (1 knihovník, 1 klinik, 1 biostatik). Pro formulování 

dotazu využívají metodu PICO. Kazuistiky jsou dostupné na webu 

http://kazuistika.detskaklinika.cz. Hlavním problémem je časová náročnost. Cca 80-100 z 500 

doktorandů absolvuje “Práce s literárními databázemi”, cca 40 “Medicína založená na 

důkazu”. 

8. Věra Pilecká - Informace pro vědu a výzkum. Oddělení podpory studia (IV, rešerše, open 

access aj. má 5,8 FTE.  
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