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Slovenskou aktivitou sa inšpirovali aj naši českí kolegovia. 16 – 17. apríla 2013 sa v Brne, pod záštitou Mahenovy knihovny
konal druhý ročník súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti pod názvom OKNA (O KNihovnických Aktivitách) 2013.
Súťažné podujatia boli určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl, témou bol hendikep v literatúre, mottom akcie
bolo: „Už zase skáču přes kaluže“.

Prehliadky sa zúčastnilo šesť súťažiacich z českých knižníc, Slovensko reprezentovala Knižnica Bratislava-Nové Mesto so sú-
ťažným podujatím Obyčajná tvár, na motívy rovnomennej knihy americkej autorky R. J. Palaciovej. Atmosféra podujatia bola
vynikajúca, mnohé spracovania tejto mimoriadne náročnej témy prekvapili porotu a divákov svojou nápaditosťou, využitím
veľmi zaujímavých prezentačných techník a spôsobov práce s deťmi. Napriek čoraz väčšej rečovej bariére sa nám na Slo-
vensko podarilo priviezť prvú cenu a dobrý pocit, že slovenská úroveň súťažných prehliadok v ničom za našimi kolegami z Čiech
nezaostáva, skôr naopak.

Na porovnanie – možnosť navzájom sa učiť a posúvať kvalitu úrovne prípravy aktivít knižničných podujatí pre deti vznikla myš-
lienka zorganizovať Medzinárodnú prehliadku knižničných podujatí. Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí pre deti
bude nesúťažnou prehliadkou, na ktorej detskí knihovníci – autori najlepších podujatí predvedú svoje víťazné podujatia z mi-
nulých súťažných ročníkov v Čechách i na Slovensku. Každý rok je na každej prehliadke realizované minimálne jedno skutočne
výnimočné podujatie, ktoré získava hlavné ocenenie, no ktoré nemajú možnosť vidieť knihovníci okrem prehliadky nikde inde,
iba v súťažiacej knižnici. Napriek tomu, že scenáre všetkých súťažných podujatí sú pravidelne uverejňované, je úplne iný zá-
žitok vidieť podujatie naživo v predvedení jeho autora.

Táto Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí by sa mala realizovať pravidelne v niekoľkoročných odstupoch. Historicky
prvá sa uskutoční v októbri 2013 vo Vsetíne. Organizátorom je Klub dětských knihoven SKIP, ktorý prehliadku organizuje s fi-
nančnou podporou Ministerstva kultúry ČR. O pripravovanom programe sa knihovníci budú mať možnosť dočítať na knihov-
níckych portáloch s dostatočným predstihom. V každom prípade je účasť na všetkých súťažných prehliadkach nielen
mimoriadnym zážitkom, ukážkou kreativity knihovníkov, zdrojom námetov pre ďalšiu prácu, ale aj príjemným spôsobom vý-
meny skúseností, nadviazania nových kontaktov a priateľstiev, a čo je najdôležitejšie – vždy dobrej nálady a zábavy.

Jana Vozníková
jana.voznikova@kbnm.sk �

V březnu letošního roku proběhl na Vysokém učení technickém v Brně závěrečný pracovní seminář pořádaný Odbornou ko-
misí pro informační vzdělávání a informační gramotnost Asociace knihoven vysokých škol ČR (www.ivig.cz) k problematice mě-
ření efektivity informačního vzdělávání. V úvodu PhDr. Hana Landová, Ph.D., seznámila účastníky se zahraničními zkušenostmi
v oblasti hodnocení dopadu informačního vzdělávání. Pak následovala cca 35 minutová prezentace Mgr. Jana Zikušky a Mgr.
Gabriely Šimkové „Měření efektivnosti kurzů práce s informacemi v rámci projektu CEINVE“. V ní se s účastníky podělili o své
zkušenosti z právě realizovaných kurzů, ve kterých vyzkoušeli hodnocení znalostí studentů formou pre-testu a post-testu.

Po krátké pauze následovala hlavní část programu, kterou zahájila stručným shrnutím výsledků předchozích setkání k tématu
a uvedením do problematiky PhDr. Ludmila Tichá. Workshop byl zaměřený konkrétně na vytvoření vzorových otázek pre-testy
a post-testů použitelných ve výuce studentů. Touto problematikou se pracovní tým Odborné komise pro informační vzdělá-
vání a informační gramotnost na vysokých školách (IVIG) zabýval již více než rok. Na přípravě materiálů, jejich testování
i připomínkování se podílely desítky učících knihovníků i studentů knihovnických oborů.

Pre-testy a post-testy jsou nástrojem na hodnocení efektivity výuky, tedy toho, co se studenti naučili. Používají se pro testo-
vání znalostí před zahájením a v závěru kurzu a nejsou vhodné pro krátké kurzy a aktivity, u kterých není dostatečný časový
odstup. Při jejich tvorbě je třeba zohlednit celou řadu skutečností jako například úroveň vstupních znalostí studentů, tedy zda
se jedná o studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně studia, dále jaká je srozumitelnost formulací otá-
zek v závislosti na studovaném oboru (to se zvláště projevilo při diskusích u otázek, které obsahovaly termíny s odlišným chá-
páním významu v technických a humanitních oborech – například vysvětlení termínu relevance bylo v původním zadání příliš
lingvistické), do jaké míry je žádoucí u otázek využívat zavedenou knihovnickou terminologii, a konečně zda používat pro
post-test stejnou nebo odlišnou sadu otázek jako pro pre-test. Tuto poslední otázku se nepodařilo jednoznačně zodpovědět
ani po řadě konzultací s českými i zahraničními kolegy.

Na workshopu byly závěrečné analýze podrobeny desítky testovacích otázek, které průběžně vznikaly během předchozích mě-
síců. Účastníci dolaďovali formulace otázek, nemilosrdně škrtali ty méně povedené či příliš specifické, přesunovali otázky tak,
aby post-testové obtížností i obsahem odpovídaly pre-testovým. Velkým přínosem v diskusi byly příspěvky brněnských kolegů
z Knihovny univerzitního kampusu i z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity s čerstvými zkušenostmi a výsledky z před-
mětů, ve kterých používají k hodnocení právě pre- a post-testové dotazníky.

Výsledkem práce jak účastníků tohoto workshopu, tak i všech předchozích pracovních setkání, jsou sady otázek z pěti zá-
kladních oblastí založených na standardech informačně gramotného studenta ACRL (http://www.ala.org/acrl/standards/in-
formationliteracycompetency). Sady testovacích otázek obsahují odborné pojmy k tématu, problematiku klíčových slov, obecné

Měření efektivity informačního vzdělávání:
zpráva o pracovním semináři



Z PODUJATÍ / PREDSTAVUJEMEZ PODUJATÍ / PREDSTAVUJEME

60

typy a formy informací, informační zdroje a práci s nimi, rešeršní strategie, hodnocení důvěryhodnosti a relevantnosti, scien-
tometrické pojmy, otázku citování i problematiku plagiátorství. Sady jsou zpřístupněné knihovnické veřejnosti na stránkách
komise IVIG spolu s doporučeními, jak je používat, i s upozorněním, že jsou pouze vzorem, inspirací pro vytváření vlastních
otázek, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem testovacích otázek.

Obecná doporučení pro testování znalostí sadami otázek, tak jak vykrystalizovala během jejich tvorby, jsou následující:

Test by neměl trvat déle než 15-25 minut.
Otázky musí být jasně a srozumitelně formulovány.
Během jednoho testu lze používat různé typy otázek (otázky ano/ne, výběr z více odpovědí, otevřené otázky).
Pokud jsou používány otázky, kde je výběr z více odpovědí, osvědčilo se jako jednu variantu odpovědi vždy uvádět
i NEVÍM. Výsledky pak nejsou zkreslené.
Otázky jsou srozumitelnější, pokud jsou formulovány kladně, nikoliv jako negace (chybně formulováno: „Interne-
tové vyhledávače Vám neumožňují…“).
Po post-testu by se měli studenti dozvědět správné odpovědi.
Ať už si pro post-testy vyberete stejné nebo různé sady otázek. než jaké byly použity pro pre-testy, vždy musí být
adekvátní znalostem studentů.
Při vyhodnocení výsledků je nutné vždy přihlížet k řadě okolností, např. k tomu, zda byly testy povinné nebo dobro-
volné, nebo zda stejná skupina osob odpovídala na pre-testy i na post-testy.

Na závěr zde cituji žádost kolegů z komise, kteří se na tvorbě vzorových otázek podíleli: „Váš názor na předložené testové
otázky i zkušenosti s jejich použitím uvítáme. Bude to pro nás dobrá zpětná vazba k jejich úpravě či doplnění.“

Lenka Bělohoubková
belohoub@ciks.vse.cz �

Změny v tradičním modelu publikování vědeckých informací se postupně prosazují nejen v každodenním životě kni-
hoven. Odborníci se jednak zajímají o výběr titulů vhodných k publikování výsledků jejich výzkumné činnosti, jednak
více dbají i o obsah a podmínky licenčních smluv, které publikování článků umožňují. Bezpochyby se tomu děje i na
základě pravidelných aktivit zaměřených na podporu otevřeného přístupu. Podrobněji jsou tyto aktivity prezentovány
např. na českých www stránkách věnovaných problematice a popularizaci otevřeného přístupu.1

Také společnost Ex Libris, která se snaží knihovnám dávat k dispozici co nejlepší nástroje pro poskytování služeb
a uspokojování potřeb svých uživatelů, věnuje v posledních měsících tématu otevřeného přístupu zvýšenou pozornost,
jak o tom svědčí i jejich publikační aktivita v podzimním čísle firemního zpravodaje2 – podrobněji viz příspěvky Chris-
tine Stohn a Jenny Walker.

Nabízí se přirozeně otázka, jak mohou efektivně softwarové firmy a knihovny přispět k dalšímu šíření otevřeného přís-
tupu? Rád vám v tomto a příštím čísle představím dva konkrétní způsoby, které jsou jednoduché a ve kterých si kni-
hovna zachovává aktivní roli informačního prostředníka ve znalostní společnosti.

Příklad 1: registrace institucionálních sbírek s otevřeným obsahem v indexu Primo Central
Na začátku února byla publikována tisková zpráva Ex Libris3 se zajímavou nabídkou spolupráce. Libovolná instituce,
která spravuje vědecký repozitář s otevřeným obsahem, jej může navrhnout jako přírůstek pro centrální index odbor-
ných informací,4 který Ex Libris nabízí v rámci discovery systému Primo i mimo něj. Taková instituce nemusí být zá-
kazníkem Ex Libris a nic za přidání svého repozitáře do indexu Primo Central neplatí! Prakticky to znamená viditelnost
Vašeho obsahu pro ca 1 milion vyhledávacích dotazů denně, které průměrně index Primo Central registruje.

Uvedená nabídka řadu knihoven zaujala a byla předmětem aktivních diskusí v elektronických konferencích i na sociál-
ních sítích. Od svého publikování před dvěma měsíci již projevilo zájem o zařazení do indexu Primo Central téměř 90

Dva konkrétní způsoby jak efektivně podpořit
otevřený přístup k vědeckým informacím
(1. část)

1 http://www.openaccess.cz/cs/openaccess/
2 http://www.exlibrisgroup.com/category/NewsletterSeptember2012
3 http://bit.ly/ZBOonb
4 http://www.multidata.cz/produkty/primo-central/


