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Acta bibliothecalia et informatica

Andrea Součková

MATULA, Kamil et al. Acta bibliothecalia et informatica. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká 

fakulta, Ústav informatiky, 2014. 84 s. ISBN 978-80-7510-042-9.

V České republice si v současnosti zájemci o obor informační studia - knihovnictví mohou vybrat z nabídky tří 

vysokých škol. Kromě Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně lze studovat také na Slezské 

univerzitě v Opavě. Ačkoliv je v porovnání se jmenovanými vysokoškolskými institucemi nejmladší, svým 

studentům má rozhodně co nabídnout. Dokladem toho je i publikace, kterou Slezská univerzita v Opavě vydala 

v uplynulém roce.

Kolektivní monografie Acta bibliothecalia et informatica prezentuje příspěvky stávajících i bývalých kmenových 

pracovníků Oddělení informační vědy Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Doc. PhDr. Rudolf 

Vlasák se ve svém příspěvku zamýšlí nad vývojem informační profese u nás se zřetelem k rozvoji ICT a 

ekonomicko-politickým podmínkám v okolním světě. PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D., se zabývá informační vědou, 

zejména v souvislosti s předmětem jejího zkoumání, tedy s informačním procesem. Etické a mravní standardy 

přibližuje v širším kontextu filozofie, informační vědy a měnícího se lidského vědomí PhDr. Jindra Planková, Ph.D. 

S poznatky v oblasti mediaték čtenáře nejen na základě konkrétních příkladů seznamuje Mgr. Štěpánka Tůmová. 

Využitelnost mobilních ICT ve výuce na Oddělení informační vědy ÚI FPF SU v Opavě zkoumá na základě 

kvalitativního průzkumu Mgr. Kamil Matula. Poslední z příspěvků je společnou prací Mgr. Anny Janíkové a Bc. 

Denisy Vilhelmové a věnuje se evaluaci projektové výuky pomocí metody focus group a nestandardizovaného 

rozhovoru.

Publikace byla spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci 

projektu CZ.1.07/2.2.00/27.0014 Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí.
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