
Zhodnocení projektu

Název projektu: Vzdělávání pracovníků knihoven v IT

Kurzy realizované v rámci projektu VISK 2

Název kurzu Druh kurzu Počet
hodin

Termín konání Počet
účastníků/
absolventů

Knihovník vs. internet (realizován 
pod názvem Knihovník v 
(ne)bezpečí)

základní 6 7. 6. 2016 10/10

Elektronické zdroje v tvorbě 
rodokmenu

nástavbový 6 15. 6. 2016 11/11

Archivace a zálohování dat nástavbový 6 1. 11. 2016 9/9
Základy práce s fotografií základní 6 11. 11. 2016 10/10
Citace a využití citačních manažerů základní 6 22. 11. 2016 10/10

Kurzy tohoto projektu byly realizovány v PC učebně Vědecké knihovny v Olomouci, kde je k dispozici 12

počítačů pro účastníky a jeden počítač pro lektora, všechny s připojením k internetu. Kurzy byly zakončeny

praktickou zkouškou či  testem a úspěšní  absolventi  obdrželi  osvědčení,  které vydává  Vědecká knihovna

v Olomouci. 

Účastníci byli po ukončení kurzu požádáni o vyplnění elektronického evaluačního dotazníku, kde na základě

stupnice s hodnotami od 1 do 5 hodnotili přínos kurzu a úroveň kurzu. V rámci kategorie Přínos kurzu se

vyjadřovali  ke  svému  očekávání,  zda  daný  kurz  byl  přínosný  pro  jejich  praxi,  pro  jejich  pracovní  a

osobnostní  růst.  V kategorii  Úroveň  kurzu  se  měli  zaměřit  na  celkové  hodnocení  lektora,  na  úroveň

organizace kurzu, srozumitelnost výkladu, tempo výkladu, odbornou úroveň a zajímavost výkladu. V závěru

měli možnost se vyjádřit ke kurzu slovním komentářem, který byl dobrovolný.  

Název kurzu Přínos kurzu 
(průměrná známka)

Úroveň kurzu 
(průměrná známka)

Celková známka
(průměr)

Knihovník v 
(ne)bezpečí

2,89 1,76 2,21

Elektronické zdroje 
v tvorbě rodokmenu

1,50 1,00 1,20

Archivace a 
zálohování dat

1,05 1,02 1,00

Základy práce s 
fotografií

1,38 1,03 1,30

Citace a využití 
citačních manažerů

1,25 1,08 1,10



S nabídkou účasti na realizovaných školeních byly osloveny všechny knihovny v kraji, kurzy byly avizovány

také na stránkách SKIP, na webu krajské knihovny a v konferenci KNIHOVNA. Nabídky realizovaných

školení nakonec využilo 15 knihoven. Zúčastnili se knihovníci z těchto knihoven a institucí:

Knihovna Univerzity Palackého
Vědecká knihovna v Olomouci
Městské kulturní zařízení Uničov
Městská knihovna Bruntál
Knihovna Kostelec na Hané
Muzeum a archiv Církve československé husitské 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Městská knihovna Prostějov
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.
Obecní knihovna Pavlovice u Přerova
Obecní knihovna Radslavice
Vysoké učení technické v Brně
Vysoká škola logistiky, o.p.s.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Městská knihovna v Přerově


