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Věc:  Zhodnocení využívání informačních zdrojů pro obor  Informační studia a knihovnictví 
na Univerzitě Karlově v Praze 
 

 

Dialogový přístup do zahraničních oborových databází informační vědy a knihovnictví díky 

projektu INFOZ Č. VZ09006 považuji za mimořádně důležitý a prospěšný. Sám tyto 

elektronické zdroje používám k vlastní vědecké práci i v přípravě na výuku a ve vlastní výuce 

studentů. Rád přivádím naše studenty, a to již 1. ročníku na tyto zdroje a nechávám je 

zpracovávat úkoly, aby se naučili s těmito zdroji pracovat v kontextu svého studia a 

odborného rozvoje. Stejně tak činí řada dalších vyučujících našeho ústavu, což ukazují 

nadprůměrné statistiky využívání.  Již studenti 1. ročníku Ústavu informačních studií a 

knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se s těmito oborovými databázemi učí 

pracovat, vytěžovat a z plnotextových zdrojů vytvářejí samostatné seminární práce v rámci 

předmětu Úvod do informačních studií. Studenti vyšších ročníků pak používají databází ve 

výuce rešeršních strategií v několika předmětech a pro samostatné vyhledávání pro účely 

zpracování kvalifikačních prací. 

 

Osobně využívám především LISTA FTX, která k záznamům poskytuje také přístup do 

plných textů, CASC pokrývající oblast výpočetní techniky a aplikovaných vědních oborů, 

které v našem oboru nabývají na důležitosti, LISA je pak tradiční a oblíbený zdroj. 

 

Oceňuji zapojení těchto databází do oborové brány KIV, která umožňuje jejich prohledávání 

současně a z jednoho uživatelského rozhraní. S pomocí služeb SFX usnadňuje získání plných 

textů klasicky i elektronicky i v případě pouze bibliografických záznamů. 

 

Uvítal jsem, že zdroje zůstaly dostupné i v současnosti, a věřím, že zůstanou i 

v následujícím období.  Jsou významné až doslova klíčové z důvodu omezených prostředků 

na akvizici časopisů informační vědy, dále z důvodu pohotovosti a aktuálnosti informací. 

Obecně význam využívání elektronických informačních zdrojů patří k vysoké a světové 

úrovni přípravy informačních profesionálů. 

 

V Praze, 30.1. 2012 

 

 

 

 

                                    Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 
        vyučující a ředitel ÚISK FF UK 
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