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Současný stav 

Studium a pedagogická činnost 
ÚISK nabízí bakalářský program s oborem Informační studia a knihovnictví a dále navazující 
magisterský program s dvěma obory – Informační studia a knihovnictví (INSK) a Studium 
nových médií (SNM). INSK v navazujícím studiu navíc lze studovat ve třech zaměřeních – 
informační, knihovnické a knihovědné. Doktorské studium probíhá v oboru Informační věda. 
Celkově je nyní zapsáno 477 studentů včetně studentů kombinované formy studia. 
Kombinovaná forma bakalářského programu a částečně i prezenční forma bakalářského 
programu jsou rozšířeně vyučovány v rámci ÚISK na Vyšší odborné škole informačních 
služeb (VOŠIS).  
 
Stabilní zájem uchazečů potvrzuje níže uvedená tabulka. Nižší počet uchazečů do 
bakalářského programu v letošním roce je dán pravděpodobně klesající demografickou 
křivkou. Stále však poptávka zdaleka převyšuje počet přijatých (max. 90 uchazečů).  
 
 2012 2011 2010 2009 2008 
Bc 229 347 361 279 348 
Nmgr INSK 135 132 132 106 80 
Nmgr SNM 125 89 83 56 44 
 
Nový obor Studia nových médií se poměrně etabloval a dle tabulky je zřejmé, že zájem o něj 
rok od roku roste. 
 
Podpora výuky 
Mnozí vyučující využívají služeb serveru dl.cuni.cz a poskytují studentům online podporu 
studia v systému Moodle. ÚISK spravuje web: http://texty.jinonice.cuni.cz, který nabízí 
studentům desítky učebních textů v elektronické podobě od mnoha autorů. Texty jsou 
průběžně aktualizovány a nové jsou doplňovány. 

Pozice vyu čovaných obor ů v rámci ČR 
V rámci ČR je ÚISK jedním z mála pracovišť, které nabízí bakalářské a magisterské studium 
INSK. Podobný rozsah studia najdeme ještě na Masarykově univerzitě v Brně a Slezské 
univerzitě v Opavě. Na našem ústavu je možná specializace v navazujícím studiu na rozdíl od 
ostatních pracovišť. Rigorózní řízení a doktorské studium jsou v ČR jedinečné. Obor Studia 
nových médií je v rámci ČR zcela jedinečný. 



Doktorské studium 
Akreditace pro doktorské studium, která končí v létě 2013, nebyla automaticky prodloužena. 
Byla proto podána žádost o akreditaci v dalších letech. Tato žádost nyní postupuje procesem 
schvalování nejdříve na půdě UK FF a poté na akreditační komisi MŠMT. 
Od roku 2009 absolvovalo doktorské studium 21 studentů. Podle připomínek akreditační 
komise byly učiněny v letošním roce zejména organizační změny v doktorském programu 
(zatížení jednotlivých školitelů, celkový počet doktorandů) a ve složení oborové rady 
Informační věda. 
V rámci FF UK byl v rámci doktorského studia zaveden kreditní systém. Náročnost studia tím 
byla značně zvýšena. 

Věda a výzkum 
Vědecko-výzkumné aktivity jsou pěstovány spíše individuálně nebo v malých týmech bez 
zastřešujících společných výzkumných směrů. V loňském roce začaly být organizovány 
vědecko-výzkumné semináře, které naznačily pět základních výzkumných oblastí. Podle 
těchto oblastí preferujeme v současnosti grantové žádosti. 
 
Těmito směry jsou: 
- bibliometrie a scientometrie; 
- čtenářství; 
- programy informační gramotnosti a vzdělávání; 
- aktuální problémy informační vědy; 
- dějiny knižní kultury 15. a 16. století. 
 
Příklady v letošním roce řešených grantů ukazují na výzkumná i rozvojová témata: 
- Vytvoření nového předmětu pro magisterský studijní obor Informační studia a knihovnictví - 
Úvod do eGovernmentu 
- Bibliometrické mapování oboru informační a knihovní věda 
- Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových 
simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století 
- Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu 

Spolupráce 
Zahraniční spolupráci pěstuje ÚISK zejména díky programu ERASMUS. Každoročně 
přijíždějí zahraniční studenti, jsou vyučováni v angličtině. Možnosti studia v zahraničí 
využívají i naši studenti. Oblíbené jsou zejména Švédsko, Finsko, USA ale studenti cestují i 
do dalších zemí. V minulých letech probíhaly přednášky hostujících odborníků z USA 
(Univerzita v Severní Karolíně, v Chapel Hill) i Evropy. Aktivní spolupráce je vyvíjena se 
sesterskou katedrou Univerzity v Ljubljani, např. v letech 2010-11 na poli bibliometrického 
výzkumu. 
Každoročně se ÚISK významně podílí na organizaci letního semináře „Summer Seminar“ pro 
odborníky z USA. 
 
Spolupráce s odbornými institucemi v České republice je rozvíjena zejména formou 
individuálních členství v redakčních radách, poradních orgánech apod. Vyučující jsou zváni 
na další vzdělávací akce v našem oboru a tím dostávají ÚISK do povědomí širší odborné 
veřejnosti. ÚISK aktivně a pravidelně participuje na organizování odborných seminářů a 
konferencí (seminář IVIG, konference IKI, semináře SKIP apod.). 



Personální rozvoj 
Na Ústavu informačních studií a knihovnictví vyučuje 34 pedagogů a pracují zde 2 
hospodářští pracovníci v celkově 22 plných úvazcích. 
 
Za posledních pět let došlo k významnému kvalifikačnímu posunu mnoha zaměstnanců 
ÚISK: 
Doktorát absolvovali (podle abecedy): PhDr. Eva Bratková, Ph.D., PhDr. Barbora Drobíková, 
Ph.D., PhDr. Hana Landová, Ph.D., PhDr. Helena Lipková, Ph.D., PhDr. Petr Očko, Ph.D., 
PhDr. Jan Pokorný, Ph.D., PhDr. Petra Sluková, Ph.D., Ing. Martin Souček, Ph.D., Mgr. Vít 
Šisler, Ph.D. a PhDr. Petra Večeřová, Ph.D. 
Do úvazku byl přijat Dr. Jan Dvořák. 
Habilitovali se:  Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. a Doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 
Deset dalších zaměstnanců aktuálně studuje (dokončuje) doktorské studium. 
 
 



Perspektivy dalšího rozvoje 

Personální rozvoj 
Personální rozvoj ústavu je v podstatě klíčovým úkolem, jehož zdárné řešení může pomoci 
otevřít cesty k lepší pedagogické, výzkumné i publikační činnosti. Obor musí být zajištěn 
dalšími kvalifikovanými odborníky. Uvědomuji si, že nízké mzdy jsou jednou z velkých 
překážek tohoto rozvoje. 
 
V prvé řadě je nutné v nejbližších letech získat nové docenty z vlastních řad. ÚISK disponuje 
v současnosti solidním množstvím zaměstnanců s ukončeným titulem Ph.D. Habilitaci ovšem 
není možné získat bez vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Motivaci k habilitaci vidím 
v kombinaci umožnění tvůrčího volna, prostoru pro získávání a řešení VaV grantů a 
finančním odměňování dle možnosti ÚISK.  
Dalším úkolem je získat absolventy doktorského studia pro širší působení na ÚISK, nejen pro 
práci pedagogickou, ale zejména pro vědeckovýzkumné aktivity. Již důslednější vedení 
v rámci doktorských studií umožní pozdějším absolventům rychlejší cestu k habilitaci a snazší 
orientaci ve výzkumných úkolech. V současnosti realizovaný kreditní systém tuto cestu 
maximálně podporuje. 
Úvazkově budou preferováni ti zaměstnanci, kteří vykonávají jak pedagogickou tak i 
výzkumnou činnost a podílejí se na organizačním zázemí ústavu. Úkolem vedení je hledat pro 
ně systém lepšího finančního ohodnocení. 
Úvazkově i kvalifikačně je nutné v nejbližších letech zajistit obor SNM. 

Pedagogická činnost 
Pedagogická činnost je nezbytnou a nezpochybnitelnou součástí aktivit ústavu. Není chápána 
jako méněcenná sestra výzkumných aktivit. Důraz bude však kladen na to, aby pedagogická 
činnost z výzkumné činnosti vycházela a na ni stavěla. Výhodou bude pak zapojení 
studujících přímo do aktuálních výzkumných úkolů. To povede k rozvoji vyučovaných 
předmětů a věřím i k jejich oblíbenosti u studentů.  
 
Současná nabídka oborů navazujícího studia včetně zaměření je dostatečně široká. Realizace 
kombinované formy navíc umožňuje záběr studentů různých věkových kategorií. Akreditace 
končí pro INSK 2018, pro SNM 2015, zde ale předpokládáme prodloužení. Možnost rozvoje 
se jeví u bakalářského programu s oborem INSK, jehož akreditace končí roku 2016. Bude 
vytvořen pracovní tým, který bude v následujících dvou letech pracovat na možných 
variantách rozvoje bakalářského oboru INSK. Nabízí se několik cest. Jednou z nich je 
vytvoření dalšího bakalářského oboru, který by doplňoval nabídku o novomediální aspekty 
informačních studií a tím ústav otevřel dalším zájemcům o tuto problematiku a obohatil 
v současnosti vyučované předměty. Další z cest je zachovat obor jeden a obohatit jej 
v maximální možné míře o novomediální aspekty. Nutností je pracovat s variantou prezenční i 
kombinované formy studia zejména v oboru informačně-knihovnickém. 
 
Granty podporující rozvoj výuky a učebních pomůcek jsou vítány. Je nutné hledat rovnováhu 
a způsob zatížení jednotlivých vyučujících a vědců v grantech rozvojových a 
vědeckovýzkumných. 

Vědecká činnost 
Rozvoj vědecké činnosti by měl být podle mého názoru zastřešen určitými nosnými tématy 
(směry), která umožní směrování grantových žádostí a specializaci ve výzkumu v rámci 



informační vědy. Nasměrování též usnadní rozvoj zahraniční spolupráce na konkrétních 
výzkumných úkolech. Nechápu toto opatření jako omezování akademické svobody. Nebráním 
rozvoji dalších individuálních specializací. Spíše si přeji zakotvení v oblastech, na které se 
můžeme delší dobu soustředit v týmech. Rámec výzkumu jsme prezentovali již v 
akreditačním spise pro doktorská studia a také výše v analýze současného stavu. 
 
Pro zdárný rozvoj VaV je nutné se soustředit na grantové žádosti do VaV programů (na jaře 
2012 byly podány 3 žádosti na agenturu GAČR a 2 žádosti do programu NAKI). 
 
Rozvoj publikačních aktivit pak úzce souvisí s rozvojem výzkumu. Pokud se podaří získat 
grantové prostředky na výzkum, poroste i publikační činnost z toho vyplývající. 

Další oblasti rozvoje 
Jako další oblast rozvoje, která vyplývá z analýzy a doplňuje výše uvedené, je oblast 
zahraniční spolupráce v širokém slova smyslu. Je žádoucí, aby byla zachována a dále 
rozvíjena výměna studentů v rámci programu Erasmus a další v současnosti běžící aktivity. 
Výhodou by bylo navázání trvalejší spolupráce ve vědeckovýzkumné oblasti. ÚISK zdaleka 
nevyužívá všech podpor, které v této oblasti organizuje zahraniční oddělení UK FF. 
 
Spolupráce s odbornými institucemi (SKIP, IVIG, ČIS apod.) v ČR je pro ÚISK významná a 
je nutné ji na individuální i institucionální úrovni i nadále podporovat a rozvíjet.  
 
V Praze, 10.9. 2012 
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 


