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E-learning na půdě českých knihoven

Vanda Vaníčková

E-learning není žádné magické slovo, ale označení pro učení v elektronickém prostředí. Základní definici, (ne)

výhody práce s ním či softwarové možnosti jsem shrnula v minulém čísle (pozn. redakce: článek E-learning aneb 

Učíme se elektronicky; http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150213). Nyní 

trochu konkrétněji o e-learningovém vzdělávání vás, knihovníků.

Používat e-learning v knihovnách je žádoucí nejen pro jeho obecné výhody, jako je flexibilita a pohodlí práce 

z domova. Stěžejním důvodem, proč s ním učit pracovat knihovníky, by měl být fakt, že instituce, jejíž předností je 

práce s informacemi, nesmí zavírat oči před novinkami v oboru. Počet a rozmanitost knihovnických 

e-learningových kurzů svědčí o tom, že směr je nastaven správně.

Náklady e-learningu lze hradit z dotačního podprogramu VISK 2, proto je většina kurzů pro knihovníky, obdobně 

jako klasická školení v knihovnách, zdarma. Nabídka kurzů se odvíjí od specializace poskytovatele (například 

odborné zaměření obsahu v Národní lékařské knihovně). Obsah kurzů, ať už mají akreditaci, nebo ne, je vždy 

sestaven tak, aby postupně vzrůstala obtížnost látky, účastníci si osvojovali nové pojmy, pracovali s konkrétními 

příklady. Forma výuky je různá, nejčastější jsou týdenní cykly (každý týden zpřístupněn nový modul). 

E-learningové kurzy vede odborný lektorský tým připravený odpovídat na dotazy a moderovat diskuze, jejichž 

vedení je neméně náročné než při „živém“ školení. Elektronické prostředí a kybernetická anonymita nás nezbavuje 

nutnosti dodržovat pravidla slušného chování.

  Absolvování dílčí části kurzu prokazuje účastník obvykle splněním testu nebo vypracováním samostatné práce 

zaměřené na probírané téma. Jako ve škole, když se dobrala látka a paní učitelka rozdala testy. Úspěšná cesta 

celým kurzem je zakončena osvědčením o absolvování, jež formálně stvrzuje, že celoživotní učení není jenom 

prázdný pojem z knihovnických metodik, ale realita.

Souhrnný seznam pořádaných e-learningových kurzů pro knihovníky na internetu neexistuje, velké množství kurzů 

je však dostupné na webu: http://kurzy.knihovna.cz/.  Uváděné kurzy nejsou jen ryze knihovnické. V nabídce jsou 

například i kurzy zaměřené na právní tematiku, řízení organizací či na výuku jazyků (knihovnická angličtina, 

angličtina a němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky). Na webu naleznete především e-learningové kurzy 

pořádané Moravskou zemskou knihovnou, Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě a Kabinetem 

informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně, který stránky spravuje. Ačkoliv by se vzhledem k místu působení 

zde jmenovaných knihoven mohlo zdát, že je portál územně omezen, opak je pravdou. Web vznikl s cílem 

poskytnout prostor všem tvůrcům e-learningových kurzů a nabídnout jim možnost jejich sdílení s dalšími uživateli 

portálu. Na web http://kurzy.knihovna.cz/ tedy mohou v případě zájmu přispívat všechny knihovny 

pořádající e-learningové kurzy.  

Za pozornost určitě také stojí volně otevřený kurz Pískoviště pro Vás (http://kurzy.knihovna.cz/course/view.php?

id=31), který simuluje práci ve výukovém prostředí Moodle z pozice vedoucího kurzu (nejčastěji lektora). Po 

zadání přihlašovacích údajů (uvedeny na webovém odkazu) si můžete vyzkoušet přidávat obrázky, vytvářet nová 

témata do diskuzního fóra, vkládat hudbu či například sestavovat dotazníky pro účastníky.

Přehled vybraných e-learningových kurzů pořádaných českými knihovnami (jedná se pouze o ukázku – 

nejsou zde zahrnuty všechny knihovny):

Moravská zemská knihovna v Brně (https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku) 



• Knihovnický kurz – legislativa, akvizice, evidence fondu, základy bibliografie, elektronické informační zdroje, 

informační gramotnost, práce se čtenářem…

• Služby knihoven – právní rámec služeb, informační etika, meziknihovní a referenční služby, benchmarking, 

komunikace s uživateli, volné a licencované elektronické informační zdroje…

• Digitalizace – identifikátory, skenování, úprava obrazových dat, OCR, metadata, dlouhodobá ochrana 

digitálních dat, zpřístupnění

Národní knihovna ČR (http://dlk.cuni.cz/) 

• Tištěné monografie (RDA, MARC 21), Základy akvizice

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (http://www.svkos.cz/sluzby-pro-

knihovny/vzdelavani/clanek/vzdelavani/) 

• Knihovnické minimum

Národní lékařská knihovna (http://dlk.cuni.cz/) 

• Vyhledávání vědeckých informací ve specializovaných databázích se zaměřením na zdroje pro EBM 

v prostředí NLK – novinky NLK (CPK, moje ID, e-knihy, web knihovny), portál Medvik (základní i pokročilé 

vyhledávání), evaluace vědy a výzkumu, citační služby Citace PRO…

• Knihovnicko-informační služby ve zdravotnictví

E-learningové kurzy jsou výsadou dnešní doby. I přesto lze sáhnout do historie, do éry římského impéria, a použít 

jako motivaci k návštěvě nějakého kurzu staré, ale platné moudro: „Zkušenost je učitelkou všech věcí.“ (Caesar)
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