
VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ

Náš tým se zaměřuje na výuku a výzkum v rozmanitých 
oblastech informační a knihovní vědy. Na poli informační 
vědy se věnujeme práci s daty a informacemi, jejich 
vznikem, zpracováním, měřením, kódováním, tříděním, 
uchováním, ochranou a vnímáním ve společnosti. 

V oboru knihovnictví se specializujeme na digitalizaci 
a dlouhodobou ochranu knihovních fondů, správu 
kulturního dědictví či teorii a historii knižní kultury. Naši 
odborníci se dokáží ve výzkumných projektech uplatnit 
například poskytováním konzultací či zapojením do 
některých klíčových fází projektu.

CO UMÍME
Zpracováváme analýzy, expertízy, odborná 
stanoviska a poskytujeme odborné konzultace 
v následujících oblastech:

•	odborné	rešerše,	vyhledávání	informací	ve	
specializovaných databázích a databázových 
centrech;

•	hodnocení	vědy	pomocí	metod	scientometrie,	
publikační a citační analýzy;

•	budování	repozitářů	a	digitálních	knihoven;
•	výzkumná	data	a	jejich	standardizace,	správa	bází	dat	

pro vědu a výzkum;
•	management	informačních	institucí;
•	management	informačních	procesů;	
•	výzkum	informačního	chování	a	informačních	potřeb;

•	optimalizace	uživatelských	rozhraní	na	základě	
principů HCI (human-computer interaction)  a metod 
UX (user experience design)

•	organizace	informačních	fondů	a	katalogizační	
politika;

•	informační	a	čtenářská	gramotnost,	informační	a	
mediální výchova.

CO NABÍZÍME
•	odborné	konzultace	a	školení	k	realizaci	výzkumu	

v oblasti informační vědy a knihovnictví;
•	přípravu	metodologických	doporučení;
•	supervize	projektů;
•	zpracování	oponentur	a	recenzních	posudků.

Forma a rozsah spolupráce je vždy určována na základě 
individuálních požadavků partnera. 

NEJVĚTŠÍ ŘEŠENÉ PROJEKTY
• Reprezentace ČR ve vedení organizace euroCRIS 

(MŠMT – NGO; 2014–2016)
•	Modernizace	bakalářského	programu	Informační	

studia a knihovnictví na ÚISK FF UK v Praze (ESF/
OPPA, 2013–2015)

• ERNIE	–	Platforma	výzkumné	a	vzdělávací	spolupráce	
v síti informačních profesionálů (ESF/OPVK; 2013–
2015; ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a 
knihovnictví MUNI)

INFORMAČNÍ VĚDA 
A KNIHOVNICTVÍ 
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Ústav informačních studií a knihovnictví

•	VORLÍČKOVÁ,	Blanka,	Richard	KHEL	a	Petra	
ČECHOVÁ.	Osobní	knihovna	Karla	Čapka	(Praha:	
VŠCHT, 2011)

•	VOIT,	Petr.	Encyklopedie	knihy:	starší	knihtisk	a	
příbuzné	obory	mezi	polovinou	15.	a	počátkem	
19. století	(Praha:	Libri,	2006)	–	monumentální	dílo	
české	knihovědy	čítající	přes	dva	tisíce	hesel	a	vážící	
více než pět kilogramů 

•	Členství	v	redakčních	radách	recenzovaných	časopisů	
Knihovna	–	knihovnická	revue,	ProInflow	a	ITlib:	
informačné	technológie	a	knižnice

Ilustrační fotografie © Marek Pitaš

Informační věda a knihovnictví

• Znalostní báze pro obor organizace informací a 
znalostí (MK ČR – NAKI; 2013–2015)

• Digitální	technologie	ve	vzdělávání:	specifikace	prvků	
s pozitivním vlivem na učení a informační chování (GA 
UK; 2012–2014)

• Informace a konkurenceschopnost (ESF/OPVK; 
2011–2013; ve spolupráci s VŠB TUO)

• Studium informační vědy a znalostního managementu 
v	evropském	kontextu	(ESF/OPVK/MŠMT;	2009–2011)

NEJVĚTŠÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY
•	iSchools	–	jsme	první	českou	institucí	přijatou	do	
mezinárodní	odborné	organizace	akademických	
institucí, jež se zabývají výzkumem a vzděláváním 
v oblasti informační vědy

•	Aktivní	účast	v	mezinárodních	odborných	
organizacích – jsme členy Mezinárodní federace 
knihovnických	sdružení	a	institucí	(IFLA),	Evropské	
asociace pro knihovnicko-informační vzdělávání 
a	výzkum	(EUCLID),	mezinárodní	asociace	pro	
informační	systémy	o	aktuálním	výzkumu	euroCRIS	
a	výboru	pro	vývoj	identifikátoru	vědeckých	a	
akademických pracovníků ORCID

•	IVIG	–	informační	vzdělávání	a	informační	gramotnost	
– seminář pořádaný od roku 2003 ve spolupráci 
s Asociací knihoven vysokých škol ČR a občanským 
sdružením SPRIG

•	IKI	–	informace,	konkurenceschponost,	inovace	–	
konference pořádaná od roku 2008 ve spolupráci 
s Českou informační společností, o.s. a Ústavem 
vědeckých	informací	1.	lékařské	fakulty	Univerzity	
Karlovy

•	InfoDays	2014	–	konference	s	mezinárodní	účastí	na	
téma	informačně-vědních	osnov	studia	

PUBLIKACE

•	PRÁZOVÁ,	Irena,	Kateřina	HOMOLOVÁ	a	Hana	
LANDOVÁ.	České	děti	jako	čtenáři	(Brno:	Host,	
připravováno do tisku v roce 2015) – publikace 
přináší výsledky prvního reprezentativního výzkumu 
českého	dětského	čtenářství	od	šesti	do	čtrnácti	let,	
se zvláštním důrazem na vztah dětí ke knihovnám

•	ČERVENKOVÁ,	Alena	a	Michal	HOŘAVA.	Uživatelsky	
přívětivá	rozhraní	(Praha:	Horava,	2009)	–	první	
sborník mapující projekty a názory českých odborníků 
v oblasti Human-Computer Interaction

•	PAPÍK,	Richard	a	Inge	BORKH.	Marketing	of	
information	services:	15th	Bobcatsss	Symposium	
proceedings,	Prague	29–31	Jan	2007	(Prague:	
Charles Univesity, Faculty of Arts, 2007) – sborník 
z mezinárodního	studentského	sympozia	Bobcatsss	
2007
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