Hyde Park informačních profesionálů
Předmět Hyde Park informačních profesionálů byl poprvé spuštěn na Slezské univerzitě v
roce 2016, jako série tří moderovaných přednášek.
Hlavním cílem bylo nabídnout studentům studijního programu Informační studia a
knihovnictví kontakt s odborníky a to nejen z paměťových institucí, ale také například z řad
komerčních a státních organizací. Studentům měl být umožněn náhled do tzv. informačních
profesí, aby lépe porozuměli aktuálním problémům v oblasti informačních studií a
knihovnictví.
Předmět byl určen pro studenty bakalářského i magisterského studia, v obou případech
prezenční i kombinované formy. Přednášky mohla navštívit také veřejnost. Podmínkou k
zakončení a získání kreditů byla 70% docházka a vyplnění dotazníků, které obsahovaly
prostor pro závěrečnou zprávu, po jednotlivých přednáškách.

Přednášející
V zimním semestru akademického roku 2016/2017 se uskutečnily celkem tři
moderované přednášky. První přednáška se konala 5. 10. 2016 a jejím hlavním hostem byl
PhDr. Vít Richter. Druhým hostem, který přijal naše pozvání, byla dne 2. 11. 2016, Mgr.
Miroslava Sabelová a třetím v pořadí se stal Ing. Martin Svoboda, a to 7. 12. 2016. V roli
moderátorů se vystřídali PhDr. Marie Šedá a doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR, patří k nejvýznamnějším
osobnostem knihovnictví v Česku. Před pozicí ředitele Národní knihovny prošel řadou
pracovních pozic, čímž dobře poznal chod knihovny. Knihovnictví vystudoval na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy a doktorát získal roku 1980. Roku 1988 se stal ředitelem odboru
knihovnictví, kde vykonával koncepční a manažerskou práci, legislativu, vyjednávání
s politiky a veřejnou správou a spolupráci s partnery z komerční i neziskové sféry. Pod jeho
vedením se z odboru stalo dynamické a moderní poradenské, metodické, vzdělávací a
koordinační pracoviště. Vít Richter se po roce 1998 zasloužil o obnovení Svazu knihovníků a
informačních pracovníků SKIP, byl iniciátorem vzniku programů Vzdělávacího institutu
středočeského kraje VISK, zasloužil se o internetizaci veřejných knihoven, prosazoval zájmy
o novou podobu legislativy, například Knihovního zákona a Autorského zákona či stál u

zrodu časopisu Grand Biblio. Uvedené aktivity jsou jen výčtem z rozsáhlé činnosti, které se
Vít Richter věnuje.
Mgr. Miroslava Sabelová, současná ředitelka Knihovny města Ostravy, vystudovala
knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a knihovnictví se věnuje od roku
1988. Nejdříve pracovala v Knihovně města Ostravy ve výpůjčním oddělení a oddělení
automatizace a od roku 2000 působí jako ředitelka této knihovny. Pod jejím vedením se
knihovna výrazně proměnila a její vedoucí je známa především pro své inovativní přístupy a
hodnoty a také moderní směry v oblasti rozvoje knihovnictví.
Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny, má bohatý a pestrý
profesní životopis. Na Českém vysokém učením technickém vystudoval elektrotechniku se
specializací na výpočetní techniku. Jako člen vývojového týmu v tehdejší Ústřední technické
základně v Praze, se podílel na vývoji Unifikovaného softwarového systému USS. Od roku
1988 pracoval v Národní knihovně ČR jako systémový programátor a později jako ředitel
odboru automatizace. Dále se stal hybatelem projektu CASLIN (Česká a slovenská knihovní
informační síť) a současně se podílel na projektu Modulárního automatizovaného systému.
Roku 1997 se stává ředitelem Státní technické knihovny v Praze, která pod jeho vedením
zprovoznila webovou službu INVIK (Integrované virtuální knihovny). Podílel se na přípravě
autorského zákona a jeho novel a také přednášel na řadě domácích i zahraničních odborných
akcích.

Analýza výsledků v dotaznících
Po každé samostatné přednášce Hyde Parku informačních profesionálů, byly účastníkům
(studentům i veřejnosti) zaslány dotazníky, které měly za úkol zhodnotit kvalitu akce a také
posloužily jako prostředek pro vypracování zprávy studentům, kteří chtěli předmět absolvovat
(jednou z podmínek pro ukončení předmětu bylo vypracování závěrečných prací).
Nyní si rozebereme výsledky dotazníků postupně od první přednášky.

Přednáška č. 1
První přednáška proběhla 5. 10. 2016, hostem byl PhDr. Vít Richter, ředitel Národní
knihovny ČR, a moderátorkou PhDr. Marie Šedá.
V dotazníku odpovídalo celkem 30 respondentů.

Graf 1 ukazuje, že z 86,7 % byli účastníky přednášky studenti. Na veřejnost pak
připadá 13,3 %.

Graf 1 – Poměr studentů a veřejnosti
V níže uvedeném grafu vidíme rozložení studentů dle formy a typu studia. Předmět
byl určen studentům bakalářského i magisterského typu studia v obou případech prezenční i

kombinované formy. Z grafu je patrné, že největší, poloviční, zastoupení měli studenti
kombinovaného bakalářského studia. Naopak nejmenší zastoupení studenti kombinovaného
magisterského studia.
Graf 2 – Rozvržení studentů dle formy a typu studia

Spokojenost s výběrem hosta byla jedním z nejdůležitějších faktorů v dotazníku. Jak
lze vidět na grafu 3, všichni dotazovaní byli zcela spokojeni.

Graf 3 – Výběr hosta

Stejně jako spokojenost s výběrem hosta je důležitým faktorem spokojenost s výběrem
moderátora. Jak ukazuje graf, zcela spokojeno bylo 73,3 % dotazovaných. Negativní odpověď
nebyla zaznamenána a pouze jediný respondent odpověděl neutrálně.

Graf 4 – Výběr moderátora
Prostorem pro přednášku byla odpočinková místnost v budově Slezské univerzity na
Hradecké 17. Kapacita míst byla mezi 40 – 50 místy. 93.3 % respondentů na otázku zda jim
vyhovoval prostor konání, odpovědělo kladně. Zbytku respondentů, kteří odpověděli
negativně, byla položena doplňující otázka, kde by se měl příští Hyde Park konat. Ze
získaných odpovědí jsme se dozvěděli, že by to měl být prostor, který je kapacitně vyšší.

Graf 5 – Výběr prostor
Graf 6 znázorňuje, zda ve vybraném prostoru byla vyhovující také akustika. Negativní
odpovědi nebyly zaznamenány a pozitivně akustiku zhodnotilo 29 z 30 dotázaných.

Graf 6 – Akustika v prostoru

Hyde Park informačních profesionálů se konal v odpoledních hodinách a byl
přizpůsoben zejména studentům z kombinovaného studia. Z výsledků grafu vidíme, že čas
akce vyhovoval téměř všem dotazovaným.

Graf 7 – Čas konání akce

Z grafu níže lze s jistotu říci, že respondenti mají velký zájem o další přednášky tohoto
typu. Neobjevila se žádná záporná odpověď.

Graf 8 – Zájem o další přednášky
Dále byla v dotazníku položena otázka „Kdo by podle vás mohl být dalším hostem?“.
Respondenti uvedli dlouhý seznam zástupců nejen z řad knihovníků, ale také osob z komerční
sféry či z veřejné sféry. Jmenovitě to byli například Ing. Zdeněk Žabička (Moravská zemská

knihovna v Brně), Ing. Lea Prchalová (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě), Ing.
Roman Kohout (Policie ČR), Mgr. Miroslava Sabelová (Knihovna města Ostravy), prof.
PhDr. Dušan Katuščák, PhD., PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D., prof. PhDr. Tomáš Kubíček,
PhD.
Poslední položkou v dotazníku byla výše zmíněná závěrečná zpráva. Studenti měli za
úkol napsat text nejméně o 2500 znacích a zhodnotit celkově Hyde Park informačních
profesionálů.
Citace z textů studentů:
„…setkání s tak významným člověkem lze považovat za velmi obohacující a příjemně
strávenou součást rektorského volna.“
„…Celkově tento projekt hodnotím velice kladně, neboť je pro mě velkým přínosem
dozvědět se více informací z oblasti praxe od tak významných osobností. Velkou pochvalu si
zaslouží právě organizátoři, kteří svou iniciativou a perfektní souhrou tak napomáhají k
většímu rozsahu našich znalostí.“
„…Prostředí, ve kterém se přednáška konala, bylo velmi útulné a přístup pořadatelů
úžasný.“
„…Pokud mám zhodnotit přínos přednášky pro nás studenty, mohli jsme se setkat
tváří v tvář s personou, která je zářným příkladem toho, že pokud se něco dělá s nadšením,
zápalem a upřímným profesním zaujetím, dílo se daří.“
Přednáška č. 2
Druhá přednáška Hyde Parku informačních profesionálů proběhla 2. 11. 2016, hostem
byla Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, a moderátorkou opět PhDr.
Marie Šedá.
Na otázky v dotazníku odpovídalo celkem 29 respondentů.
Stejně jako na první přednášce Hyde Parku i tentokrát převládal počet studentů nad
osobami z veřejnosti, jak můžeme vidět na grafu níže.

Graf 9 – Poměr studentů a veřejnosti
Jak ukazuje graf 10, největší zastoupení z řad studentů mělo kombinované bakalářské
studium. Což je stejný výsledek jako na prvním Hyde Parku. Nejnižší zastoupení bylo
tentokrát za prezenční magisterské studium. Lehce se také zvýšil počet studentů prezenčního
bakalářského studia.

Graf 10 – Rozvržení studentů dle formy a typu studia
Stejně jako na předchozí přednášce i nyní byli respondenti zcela spokojeni s výběrem
hosta. Což ukazuje graf níže, 93,1 % dotazovaných bylo zcela spokojeno s výběrem hosta a
pouze jeden dotazovaný hodnotil negativně.

Graf 11 – Výběr hosta 1
Spokojenost s výběrem moderátora byla taktéž hodcena kladně, pouze 2 respondenti
hodnotili neutrálně. Při porovnání výsledků prvního a druhého dotazníku, můžeme vidět, že
hodnoty jsou si podobné. V obou případech se jednalo o tutéž moderátorku.

Graf 12 – Výběr moderátora
Graf 13 jednoznačně znázorňuje 100% spokojenost s výběrem prostor. Jednalo se o
stejné prostory jako na prvním Hyde Parku.
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Vlastní zpracování

Graf 13 – Výběr prostor

Na grafu 14 si můžeme všimnout, že akustika v prostoru vyhovovala více než polovině
dotazovaných.

Graf 14 – Akustika v prostoru

Čas konání akce dle grafu 15 dotazovaným vyhovoval. Žádná negativní odpověď
nebyla zaznamenána.

Graf 15 – Čas konání akce
V případě zájmu o další přednášky z této řady, se hodnoty v grafu 16 téměř rovnají
hodnotám grafu 8 předchozího dotazníku. Celkem 96,6% respondentů by uvítalo tyto
přednášky i v následujícím akademickém roce.

Graf 16 – Zájem o další přednášky
Stejně jako v minulém dotazníku, byla i v tomto dotazovaným položena otázka, kdo
by měl být dalším hostem Hyde Parku informačních profesionálů. Některé odpovědi byli
identické s odpověďmi z prvního dotazníku. I zde se objevila jména osobností nejen z řad
knihovníků. Výběrově to byli například: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.,
Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., Ing. Libuše Nivnická nebo Mgr. Zuzana Bornová.
Dále měli studenti znovu napsat zprávu, která celou přednášku shrne a zhodnotí.
Cituji úryvky ze zpráv:

„…. Je to zvláštní, protože zápal, který jsme během besedy viděli, mě velmi upoutal.“
„….Přednáška byla velmi inspirativní a nenudila, což považuji za jeden z důležitých
aspektů.“
„…Obě dámy tedy předvedly profesionální výkon a hosté si tak mohli odnést
ponaučení nejen z oblasti knihovnictví.“
„…Celkově mi nic nechybělo a jsem ráda, že jsem měla možnost nechat se inspirovat
tak zajímavým člověkem, jakým je Mgr. Sabelová.“
„…Jde o to, abychom dokázali přemýšlet a učit se, měnit zajeté stereotypy v našem
jednání a postupy v práci. Říká se tomu odstraňování bariér, a jestli mě někdo dokázal
přesvědčit, že je odstranit lze, tak právě paní ředitelka Sabelová.“

Přednáška č. 3
Třetí a zároveň závěrečná přednáška proběhla 7. 12. 2016. Hostem se stal Ing. Martin
Svoboda, ředitel Národní technické knihovny v Praze, a moderátorem doc. PhDr. Richard
Papík, Ph.D.
V dotazníku odpovídalo celkem 18 respondentů.
Třetí Hyde Park se v počtu studentů a osob z řad veřejnosti výrazně lišil od
předchozích dvou přednášek. Zatímco u první přednášky dosáhla veřejnost 13,3%, nyní se
zvýšila o dvojnásobek, jak lze vidět na grafu 17.

Graf 17 – Poměr studentů a veřejnosti

V grafech 2 a 10 byla značně vidět převaha studentů kombinovaného bakalářského
studia. Třetí přednášky Hyde Parku se naopak zúčastnilo nejvíce studentů z řad prezenčního
bakalářského studia, jak ukazuje graf 18.

Graf 18 – Rozvržení studentů dle formy a typu studia

I v tomto případě dotazující hodnotili výběr hosta ve většině případů kladně.

Graf 19 – Výběr hosta
Na této přednášce byla provedena změna v obsazení postu moderátora, nicméně
s výběrem bylo spokojeno celkem 77,8% dotazovaných.

Graf 20 – Výběr moderátora

Na třetím Hyde Parku byly využity stejné prostory jako u předchozích dvou
přednášek. Spokojenost s výběrem prostor byla 100%.

Graf 21 – Výběr prostor
Respondentům třetího dotazníku podle grafů 6, 14 a 22 akustika v prostoru
vyhovovala nejvíce.

Graf 22 – Akustika v prostoru

Z více než 70% respondentům vyhovoval i čas konání akce, 2 z dotazujících
odpověděli neutrálně a pouze 1 čas spíše nevyhovoval.

Graf 23 – Čas konání akce
Dle grafu 24 můžeme jednoznačně říci, že zájem o další přednášky Hyde Parku
informačních profesionálů byl 100%.

Graf 24 – Zájem o další přednášky

Podle výsledků třetího dotazníku na otázku, kdo by mohl být dalším hostem Hyde
Parku informačních profesionálů, jsme dostali téměř stejné odpovědi jako u předchozích
dvou. Studenti měli opět napsat výše zmíněné shrnutí.
Cituji z textů:
„…Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí o principu fungování této významné instituce,
přičemž se diskuse nesla v odlehčujícím duchu proloženém různými vtípky a pikantnostmi.“
„…Musím se přiznat, že na počátku této přednášky na mě hlavní host nepůsobil úplně
nejlépe, možná i tím, že v úvodní části mluvil zejména o technických věcech, kterým zrovna
moc nerozumím.“
„…Poslední letošní „Hyde Park informačních specialistů“ důstojně uzavřel letošní
sérii.“
„…V prvé řadě bych chtěla podotknout, že projekt jako celek byl velice zajímavě
stvořen a bylo by moc fajn, kdyby první řada Hyde Parku pokračovala dále. Výběr hostů byl
zvolen s ohledem na obor, který studujeme také perfektně. Líbilo se mi i to, že mezi hosty byli
zástupci obou pohlaví.“
Celkově byl Hyde park informačních profesionálů hodnocen velmi pozitivně. Na
akademický rok 2017/2018 se proto připravuje další cyklus těchto přednášek. Opět bude
určen jak pro studenty, tak i pro návštěvníky z řad veřejnosti. Jména budoucích hostů a ani
termíny samotných přednášek však ještě nejsou známy.

