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Študenti majú povinnú odbornú prax v magisterskom aj bakalárskom stupni, kde môžu získané teoretické vedomosti uplat-
niť v praxi knižníc a iných inštitúcií, ak táto prax súvisí s ich diplomovou prácou. Okrem toho si študenti sami dopĺňajú
vzdelanie na odborných brigádach v knižniciach, firmách, zameraných na knižnično-informačné systémy, či webových agen-
túrach. Prvým kontaktom k odbornej stáži bývajú často prednášajúci z praxe, ktorí na Katedre knižničnej a informačnej vedy
prednášali. 

V rámci záverečných prác sa vynárajú ešte širšie možnosti spolupráce v praxi. Ide napríklad o analýzu používateľských pre-
ferencií a možností pri zavádzaní novej služby, optimalizáciu komunikácie inštitúcie pomocou  nových médí, hodnotenie in-
formačnej architektúry alebo používateľského zážitku, prípadne bádanie v oblasti historických fondov a knižníc. Pri spracovaní
výskumnej časti je k dispozícii aj najnovšie laboratórium na sledovanie pohľadu (eyetracking) v rámci nového vedeckého
parku. V súčasnosti prebieha najmä výskum v oblasti čítania, ale aj interakcie s informáciami na rozhraniach rôznymi skupi-
nami používateľov. Najlepšie práce sú každoročne prezentované na Študentskej vedeckej konferencii (ŠVOK), prípadne na kon-
ferencii Bobcatsss.

Spolupráca so zahraničím
Študenti majú možnosť počas štúdia vycestovať do zahraničia prostredníctvom obľúbeného programu Erasmus+, katedra má
v súčasnosti uzavretých 9 zmlúv so zahraničnými univerzitami v Ľubľane, Aténach, Vilniuse, Prahe, Brne, Pécsi, Opave, Ka-
towiciach a Varšave. Okrem štúdia je možné využiť v zahraničí aj možnosť odborných stáží, napríklad v knižnici CERN-u alebo
Európskeho parlamentu či v NATO ako poradcovia v oblasti znalostného manažmentu. Filozofická fakulta Univerzity Komen-
ského ponúka okrem rôznorodých výberových predmetov celé spektrum výučby jazykov, a tak majú študenti možnosť rozví-
jať svoje jazykové schopnosti aj počas svojho štúdia. Vďaka zmluvám so zahraničnými univerzitami sme na katedre mohli
privítať aj vzácnych zahraničných odborníkov zo Slovinska, Maďarska, Česka, Poľska a Španielska, ktorí poskytli iný pohľad
na štúdium a výskum v oblasti informačnej vedy. 

Záver
Kvalifikovaná práca s informáciami, doplnená schopnosťou práce s informačnými technológiami a schopnosťou komunikovať
minimálne v jednom svetovom jazyku, je v súčasnosti žiadaná inštitúciami v štátnom, verejnom aj súkromnom sektore. Mnohí
naši absolventi sa preto uplatnia na rôznych odborných oddeleniach v knižniciach, ale aj v súkromnom sektore napríklad
na pozíciach UX a SEO špecialistov, znalostných manažérov či analytikov.

Mgr. Andrea Hrčková, PhD.

andrea.hrckova@uniba.sk

(Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) 
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Informační média a služby

Výuka informatiky má na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze dlouholetou tradici. Ke dvěma již zavede-
ným oborům („Aplikovaná informatika“ a „Multimédia v ekonomické praxi“) přibyl od školního roku 2016/2017
nový obor – „Informační média a služby.“ Nový obor reaguje na nové potřeby praxe a nové výzvy, jež svět in-
formací vytváří. Studijní obor IMES je určen pro výchovu odborníků schopných vykonávat odborné činnosti 
a řešit konkrétní problémy informační praxe spjaté se všemi etapami životního cyklu informace. Pro obor je ty-
pické úzké sepětí teoretických poznatků spojené se získáváním praktických dovedností a cílenou profesní pří-
pravu umožňující okamžitou uplatnitelnost na trhu práce. V současnosti (březen 2018) obor vkročil do druhé
poloviny první realizace, první absolventi budou ve školním roce 2018/2019.

Informatika je disciplína, která se vyvíjí velmi rychle. Současně je patrné, že má mnoho vrstev. I proto se s Informatikou jako
předmětem/oborem vysokoškolské výuky můžeme setkat jak na matematicky orientovaných fakultách, tak na fakultách tech-
nických či fakultách manažersko-ekonomických. Výuka informatiky na Fakultě informatiky a statistiky v rámci VŠE v Praze má
dlouhou tradici. Vzdělávání v oblasti informatiky je na FIS VŠE realizováno prostřednictvím řady studijních oborů v rámci stu-
dijního programu „Aplikovaná informatika“. Informaticky zaměřená výuka probíhá na VŠE na FIS (dříve na Fakultě řízení), již
více než 40 let. Řadu let byl jediným vyučovaným oborem obor „Aplikovaná informatika“ s cílem vychovávat odborníky schop-
ných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně ekonomické procesy v různých typech
ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Studium tohoto je založeno na pochopení obecných principů infor-
mačních systémů, tj. jejich obsahu, metod řešení, technologické základny, avšak s nezbytným promítáním těchto principů do
konkrétních technologických produktů a konkrétních sektorů ekonomiky. Studium je pak orientováno na dvě základní oblasti:
Information Systems a Software Engineering. Před několika lety byl otevřen velmi praktický obor „Multimédia v ekonomické
praxi“, jehož absolventi získávají vyváženou kombinaci konkrétních kreativně-multimediálních dovedností s přehledným eko-
nomickým vzděláním a stanou se multimediálními odborníky se znalostí ekonomického a procesního fungování organizace.
Umějí navrhnout a realizovat optimální nástroje a využívání multimédií v komunikaci organizace. Od školního roku 2016/2017
byl pak otevřen obor třetí – „Informační média a služby“ (IMES). Tento obor není konkurencí ostatním dvěma oborům baka-
lářského stupně studia, ale je jejich doplňkem či rozšířením, kterým fakulta reaguje na nové potřeby praxe a nové výzvy, jež
svět informací vytváří.
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Studijní obor IMES je určen pro výchovu odborníků schopných vykonávat odborné činnosti a řešit konkrétní problémy infor-
mační praxe spjaté se všemi etapami životního cyklu informace. Důraz je kladen na získání praktických dovedností a zvlád-
nutí technik práce s aktuálními informačními a komunikačními technologiemi. 

Pojetí oboru zohledňuje jeho profesní zaměření a staví na poznatcích o evropských trendech a přístupech. Studie EURASHE,
evropské reprezentace profesně zaměřených vysokoškolských institucí (terciárního vzdělávání) mapující současný profil a
charakteristiky profesně zaměřeného vysokoškolského studia zdůrazňuje, že tyto programy jsou charakterizovány silným dů-
razem na praktické využití vzdělání a ve svém obsahu kladou důraz na praktické aspekty a prvky vedoucí k rozvoji dovedností
a kompetencí.

Obor je vhodný pro systematicky a strukturovaně uvažující studenty, kteří preferují úzké sepětí teoretických poznatků spo-
jené se získáváním praktických dovedností a cílenou profesní přípravu umožňující okamžitou uplatnitelnost na trhu práce.

Jádrem oboru jsou znalosti tohoto zaměření: definovat základní typy a specifika sociálních a vědeckých informací, informač-
ních služeb, médií, informačních zdrojů a dokumentů; charakterizovat společenský a ekonomický kontext a legislativní a stan-
dardizační rámec současných informačních systémů a služeb; popsat a charakterizovat klíčové procesy v informačních,
konzultačních a paměťových institucích; vysvětlit základní matematicko-statistické metody zpracování sociálních a ekono-
mických jevů a dat; vysvětlit základní přístupy v současné ekonomice včetně principů jejího fungování; charakterizovat zá-
sady návrhu, zavádění, integrace a správy informačních a komunikačních systémů a služeb; vysvětlit a popsat principy
architektury a technologické infrastruktury informačních a komunikačních systémů; popsat formáty a struktury elektronických
médií, dokumentů a záznamů; specifikovat procesy správy informačních kolekcí (akvizice, evidence, zpracování, ukládání,
ochrana); objasnit principy obsahové analýzy a zpracování informačních zdrojů (tvorba metadat, klasifikace a indexace); vy-
světlit strategie a techniky vyhledávání informací v profesionálních elektronických i tradičních informačních zdrojích; popsat
strukturu a funkčnost softwaru pro správu kolekcí dokumentů (AKS/ILS, DMS, CMS) a vyhodnotit jejich použitelnost pro kon-
krétní oblast použití; vyjmenovat principy a techniky veřejné prezentace své práce jak v rámci organizace, tak i vůči klientům
a odborné i laické veřejnosti; definovat principy a specifika managementu a marketingu v oblasti informačních služeb; popsat
principy týmové práce v oblasti informačních služeb a charakterizovat možné metody vedení týmového útvaru; charakterizo-
vat metody analýzy uživatelského chování a potřeb, specifikace požadavků uživatelů na informační systém, jeho části nebo
informační služby; popsat hlavní zásady elektronické komunikace s klienty.

Mezi profilující předměty patří mj.:
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Studenti získají znalosti a dovednosti pro zvládnutí odborných a nižších manažerských funkcí ve veřejných a institucionálních
informačních systémech a službách. Budou schopni využívat teoretické poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních infor-
mačních problémů ve svěřené oblasti působnosti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdo-
kumentovat.

Absolventi oboru se uplatní v pracovních pozicích: specialistů informačních služeb, analytiků informací (médií), správců infor-
mačních zdrojů, správců elektronického obsahu aj.

Představený obor vstoupil v únoru 2018 do druhé poloviny jeho první realizace, první absolventi budou ve školním roce
2018/2019. Semestr po semestru probíhá vyhodnocení výuky jak ve spolupráci s učiteli, tak i se studenty. Průběžně se obje-
vují náměty na další možná upřesnění studijního plánu, a to jak ve skladbě povinných, tak předmětů oborově volitelných. Nový
obor si teprve buduje svou pozici, svou pověst. Zatím se zdá, že má nakročeno dobrým směrem.

Vilém Sklenák

sklenak@vse.cz

(Katedra informačního a znalostního inžinierstva, Fakulta informatiky a štatistiky, Vysoká škola ekonomická v Prahe)
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Šedá literatura dnes a zítra – od klasických
dokumentů k digitálním datům

Národní technická knihovna v Praze (NTK) se zabývá už řadu let problematikou šedé literatury. Provozuje digi-
tální repozitář Národní úložiště šedé literatury, kde jsou shromažďovány nepublikované a polopublikované od-
borné dokumenty v elektronické podobě z řady institucí v ČR. Kromě shromažďování a zpřístupňování šedé
literatury se NTK snaží také o šíření informací o těchto speciálních dokumentech a o metodickou podporu pro-
ducentů šedé literatury. Pracovníci NTK jsou zapojeni i v komunitě zahraničních odborníků a pravidelně se účastní
Mezinárodní konference o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature). Článek představí aktu-
ální trendy a novinky ohledně šedé literatury obecně ve světě i konkrétně v prostředí České republiky. Druhá
část příspěvku bude věnovaná Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, kterou NTK každoročně pořádá. Pro-
střednictvím této akce jsou dále šířeny informace o šedé literatuře a jejím vývoji a je podporována spolupráce
producentů šedé literatury s Národním úložištěm šedé literatury.

Před více než 20 lety byla stanovena dosud nejvíce používaná definice šedé literatury. Stalo se tak během setkání odborníků
na 3rd International Conference on Grey Literature v Lucemburku v roce 1997. Tehdy byly jako šedá literatura označeny „in-
formace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí v elektronické i tištěné
podobě a současně nevydávané komerčními vydavateli, tj. institucemi, jejichž hlavní činností není vydavatelská činnost”. 
A přestože pojem šedá literatura sice evokuje něco neměnného, téměř archivního, i tato oblast prochází vývojem. Na odbor-
ných fórech se začíná diskutovat o přehodnocení této definice a zrovna tak přezkoumání současné typologie šedé literatury.
Nově navržená definice, o které se začíná diskutovat, zní „any recorded, referable and sustainable data or information resource
of current or future value, made publically available without a traditional peer-review process” (Savić, 2017, s. 8), ve volném
překladu tedy jakýkoliv zaznamenaný, odkazovatelný a udržitelný datový nebo informační zdroj se současnou nebo budoucí
hodnotou, který neprošel tradičním recenzním řízením. Zde je důležité vyzdvihnout především posun od dokumentů k digi-
tálním datovým souborům. Od dokumentů, jako jsou výroční zprávy, výzkumné zprávy a konferenční sborníky, se pozornost
začíná přesouvat k samému jádru výzkumů – k datům a dalším netextovým materiálům, podkladům a záznamům.

Termín výzkumná data se v souvislosti s šedou literaturou zmiňuje poslední dobou poměrně často. Mezinárodní konference 
o šedé literatuře se tématu výzkumných dat věnuje soustavně od roku 2013, na loňském ročníku této konference GL19 za-
znělo hned několik příspěvků o výzkumných datech a byla jim věnována také panelová diskuze. Konkrétně lze zmínit třeba
aktivity při nizozemském systému Data Archiving and Networked Services (DANS) pro ukládání dat nebo v současnosti pro-
bíhající projekt na univerzitě v Lille věnovaný vzdělávání doktorandů a akademiků ohledně práce s výzkumnými daty (Farace
a Frantzen, 2017). Letošní ročník GL20 bude celý zaměřen na tuto problematiku. I na české domácí scéně, na 10. ročníku Kon-
ference o šedé literatuře a repozitářích, byla pozornost nasměrována k výzkumným datům. Jedna z přednášek přinesla po-
znatky z české části mezinárodního výzkumu Research Data Management (ReDaM), který proběhl pod záštitou Information
Literacy Association[1] ve dvaceti zemích světa. Výzkum se týkal postojů a zkušeností akademických pracovníků a doktorandů
s prací s výzkumnými daty a s jejich sdílením (Černohlávková, 2017). Do výzkumu se zapojil Ústav informačních studií a kni-
hovnictví a provedl tento výzkum na Univerzitě Karlově v Praze (Jarolímková, Drobíková a Souček, 2017). Problematika uklá-
dání a zpřístupňování výzkumných dat se v České republice řeší už i v praxi. Na konferenci o tom zazněl příspěvek z Knihovny
Akademie věd ČR – výzkumná data jsou nově ukládána v databázi pro publikační činnost pracovníků Akademie věd ASEP
(Chmelařová a Doležalová, 2017). V reakci na tento rostoucí trend v šedé literatuře Národní technická knihovna (NTK) zařa-
dila mezi své plány vybudování datového repozitáře, který rozšíří stávající služby NTK. Datový repozitář by měl být časem pro-
pojen s Národním úložištěm šedé literatury (NUŠL, více viz dále) a bude poskytovat možnost ukládání datových souborů
výzkumným organizacím, které nemají vlastní datový repozitář.

Dalším novým typem šedé literatury, i když označení literatura v tomto případě trochu pokulhává, jsou vědecká videa. Míníme
tím záznamy přednášek vyučujících na univerzitách, videonahrávky z odborných konferencí nebo nahrávky výzkumníků 


