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CO NABÍZÍME

 ■ Odborné konzultace a školení k realizaci výzkumu v oblasti 
informační vědy a knihovnictví,

 ■ příprava metodologických doporučení,
 ■ supervize projektů,
 ■ zpracování oponentur a recenzních posudků.

Forma a rozsah spolupráce jsou vždy určovány na základě indivi-
duálních požadavků partnera.

CO UMÍME

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následují-
cích oblastech:
 ■ odborné rešerše ve specializovaných databázích a databázo-

vých 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 a 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.
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INFORMAČNÍ VĚDA A KNIHOVNICTVÍ



VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ

 ■ Na poli informační vědy se věnujeme práci s daty a informa-
cemi, jejich vzniku, zpracování, měření, kódování, třídění, 
uchování, ochraně a vnímání ve společnosti.

 ■ V oboru knihovnictví se specializujeme na digitalizaci a dlou-
hodobou ochranu knihovních fondů, správu kulturního dědic-
tví či teorii a historii knižní kultury.

 ■ Naši odborníci se dokáží ve výzkumných projektech uplatnit 
například poskytováním konzultací či zapojením do klíčových 
fází řešených projektů.

NEJVĚTŠÍ ŘEŠENÉ PROJEKTY

 ■ Progres Q15 – Životní dráhy, životní styly a kvalita života 
z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí – 
členové týmu.

 ■ Reprezentace ČR ve vedení organizace euroCRIS (MŠMT – NGO; 
2014–2016),

 ■ Modernizace bakalářského programu Informační studia a kni-
hovnictví na ÚISK FF UK (ESF/OPPA, 2013–2015).

 ■ ERNIE – Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti 
informačních profesionálů (ESF/OPVK; 2013–2015; ve spolu-
práci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví MUNI).

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

 ■ Digitální technologie ve vzdělávání: specifikace prvků s pozitiv-
ním 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 evrop-
ském 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), mezinárodní asociace pro informační systémy o aktu-
álním výzkumu euroCRIS a výboru pro vývoj identifikátoru 
vědeckých a akademických pracovníků (ORCID).

 ■ IVIG – informační vzdělávání a informační gramotnost: Od roku 
2003 pořádáme seminář ve spolupráci s Asociací knihoven 
vysokých škol ČR a občanským sdružením SPRIG.

 ■ IKI – informace, konkurenceschopnost, inovace: Od roku 2008 
pořádáme konferenci ve spolupráci s Českou informační spo-
lečností, o. s., a Ústavem vědeckých informací 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy.
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