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 Schválena Ústřední knihovnickou radou ČR na 
38. zasedání dne 5. 12. 2016 

 Týká se kvalifikace pracovníků na odborných 
knihovnických pozicích 

 Odborná knihovnická pozice je pro tuto 
Koncepci vymezena Katalogem prací ve 
veřejných službách a správě, díl 2.03.01 

 

 

 



 Koncepce je doporučena pro všechny 
knihovny evidované na Ministerstvu kultury 
ČR. 

 Koncepce otevírá otázku rekvalifikace, resp. 
prokázání oborové kvalifikace. Cíl vychází z 
reality, kterou potvrdila Analýza vzdělanostní, 
mzdové a věkové struktury z let 2011–2012:  
V knihovnách v ČR pracuje cca 50 % 
zaměstnanců bez oborové kvalifikace.  

 



 Na takovýchto pozicích by měli – stejně jako v 
jiných oborech – pracovat lidé, kteří oborovou 
kvalifikaci mají buď ze školy, z 
akreditovaného rekvalifikačního 
knihovnického kurzu nebo dosaženou jiným 
způsobem (samostudiem, praxí, kurzy…), ale 
oficiálně prokázanou.  

 Pro středoškolské knihovnické pozice je to již 
v současné době možné absolvováním 
zkoušek v rámci NSK.  



 V Koncepci je tento požadavek zmírněn 
alternativní variantou deseti let praxe na 
dotyčné pozici. (Vykonává-li zaměstnanec 
deset let tuto činnost, je již kvalifikován.) 

 



 Způsob jednorázového získání celkové 
kvalifikace („rekvalifikační knihovnické kurzy“) 
byl letos  ukončen, současně s tím se 
přechází na nový systém získávání dílčích 
profesních kvalifikací. V návaznosti na model 
EU se začíná aplikovat Národní soustava 
kvalifikací (dále NSK) a Národní soustava 
povolání (NSP), k dispozici zde: 
http://www.narodnikvalifikace.cz/ a 
http://www.nsp.cz/.  

http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.nsp.cz/


 Zatímco NSP poskytuje informace 
o jednotlivých povoláních a typových pozicích 
vyskytujících se na trhu práce, NSK popisuje, 
co je potřeba umět pro výkon povolání (úplná 
kvalifikace, ÚPK) anebo jeho části (= typovou 
pozici či menší jednotku práce, tzv. profesní 
kvalifikace, PK) a jak lze tyto kompetence 
ověřit. 

 Vše je ukotveno v zákoně č. 179/2006 Sb. o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání a o změně některých zákonů. 



 „Veškeré standardy (jednotlivé PK či ÚPK) 
schvaluje Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR (MŠMT) po předchozím procesu 
stvrzování skupinami oborových expertů, mezi 
nimiž nesmí chybět zástupci oborových škol (tzv. 
stvrzovatelé), autorizujícím orgánem (resortně 
příslušné ministerstvo či jiný ústřední správní 
orgán), příslušnou sektorovou radou a 
Koordinační radou sektorových rad. Poté jsou 
standardy zveřejněny v informačním systému 
NSK (http://www.narodnikvalifikace.cz/).“ 
(Mgr. Zlata Houšková: Knihovnické profese v NSP 
a NSK) 

http://www.narodnikvalifikace.cz/)
http://www.narodnikvalifikace.cz/)


 Povolání knihovník (předpoklad středoškolského 
vzdělání s maturitou): 

 knihovník akvizitér (publikováno na webu NSP) 
 knihovník katalogizátor (publikováno na webu NSP) 
 knihovník pracovník správy fondů (publikováno na 

webu NSP) 
 knihovník v přímých službách (publikováno na webu 

NSP) 
 referenční knihovník (publikováno na webu NSP) 
 knihovník v knihovně pro děti (publikováno na webu 

NSP) 
 knihovník správce digitální knihovny (zpracováno, 

připraveno k publikaci) 



 Povolání samostatný knihovník (předpoklad vyššího odborného 
vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání na bakalářské úrovni) 

 samostatný knihovník akvizitér (publikováno na webu NSP) 
 samostatný knihovník katalogizátor (publikováno na webu NSP) 
 samostatný knihovník pracovník správy fondů (zpracováno, 

připraveno k publikaci) 
 samostatný referenční knihovník (publikováno na webu NSP)  
 samostatný knihovník v knihovně pro děti (ve zpracování 2014) 
 samostatný knihovník správce digitální knihovny (ve zpracování 

2014) 
 samostatný knihovník metodik (ve zpracování 2014) 
 samostatný systémový knihovník (ve zpracování 2014) 
 



 Povolání knihovník specialista  
(předpoklad vysokoškolského vzdělání na 
magisterské úrovni)   

 knihovník specialista akvizitér  

 knihovník specialista pracovník správy fondů 

 referenční knihovník specialista 

 knihovník specialista v knihovně pro děti 

 knihovník specialista správce digitální 
knihovny knihovník specialista metodik 

 systémový knihovník specialista  



 Systém NSK počítá s pravidelnou revizí 
požadavků na profesní kvalifikace tak, aby 
trvale reflektovaly požadavky trhu práce. 

 http://www.narodnikvalifikace.cz/ 

 Knihovnický obor je v NSK zařazen do 
kategorie 72 – Publicistika, knihovnictví a 
informatika. 

 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/


K dispozici je v současné době celkem  
6 profesních kvalifikací pro SŠ pozice: 

 Knihovník akvizitér,  

 Knihovník katalogizátor,  

 Knihovník pracovník správy fondů,  

 Knihovník v knihovně pro děti,  

 Knihovník v přímých službách,  

 Referenční knihovník   

 



 Kurzy a zkoušky k těmto kvalifikacím jsou 
realizovány zvlášť. 

 Ke zkoušce lze přistoupit bez absolvování 
kurzu. 

 Zkoušky jsou / budou realizovány 
prostřednictvím autorizovaných osob 
Ministerstva kultury ČR (autorizovaný orgán): 

Moravská zemská knihovna v Brně, Národní 
knihovna ČR, Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě, Knihovna Jiřího Mahena 



 Knihovník akvizitér – NK, MZK, MSVK  

 Knihovník katalogizátor - NK, MZK, MSVK  

 Knihovník pracovník správy fondů - NK, MZK, 
MSVK  

 Knihovník v knihovně pro děti - KJM 

 Knihovník v přímých službách - NK, MZK, 
MSVK  

 Referenční knihovník - NK, MZK, MSVK  

 











 Konají se v jeden den (zkoušku nelze rozložit 
do více dní). 

 Trvají v rozmezí od 2 (či 3) do 4 hodin 
maximálně  
(čas bez příprav a přestávek). 

 Zkušební komise o dvou hodnotících 
zkoušejících 



Zkoušky realizované v MZK: 

 Květen 2015 – v rámci projektu UNIV 
pilotážní (zkrácený) kurz a 5 úspěšných 
absolventů zkoušek 

 Duben 2017 – úspěšných 16 vydaných 
osvědčení celkem 15 přihlášených  
(1 posluchačka získala dvě osvědčení = 2 
úspěšné zkoušky) 



Zkoušky realizované v Knihovně Jiřího Mahena: 

 3 pilotní přihlášené osoby (začátkem roku 
2017) 

 Výstup – postřehy ze zkoušky: 
článek Mgr. Hubatkové-Selucké: 

Kompetence knihovníků v knihovně pro 
děti. 
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-
clanek/kompetence-knihovniku 

 

http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/kompetence-knihovniku
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/kompetence-knihovniku
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/kompetence-knihovniku
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http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/kompetence-knihovniku
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/kompetence-knihovniku


 Akreditované kurzy u MŠMT dle NSK v MZK 
od r. 2015.  
V 1. ročníku 2016/2017 – 16 úspěšných 
absolventů 

 2. ročník 2017/2018 – přihlášeno 17 
posluchačů (Referenční knihovník 7x, 
Knihovník v přímých službách 6x, Knihovník 
správce fondů 4x) 



 Náplň kurzů je dle MŠMT podle schválených 
typových pozic v NSK – akreditace MŠMT je 
platná do 22. ledna 2019. 

 Plánovaný termín kurzů: od 20. září 2017 do 
11. dubna 2018 

 Více informací zde: 

 https://www.mzk.cz/pro-
knihovny/vzdelavani-
knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-
narodni-soustavy-kvalifikaci 
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okruhy vyučující počet hodin 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Dilhofová 2 

Orientace v nakladatelské politice v ČR Dilhofová 10 

Orientace v aktuálně vydávaných titulech Velebová 6 

Orientace v základních elektronických informačních 

zdrojích Machátová 20 

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení Lidmila 10 

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a 

jejich ověřování Machátová 20 

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální 

působností Lidmila 10 

Ovládání automatizovaného knihovního systému v 

relevantních modulech Kratochvílová 12 

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle 

platných standardů Vochozková 30 

celkem 120 

Knihovník akvizitér 

 



okruhy vyučující počet hodin 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Dilhofová 2 

Orientace v nakladatelské politice v ČR Dilhofová 10 

Orientace v aktuálně vydávaných titulech Velebová 6 

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení Lidmila 10 

Vyhledávání bibliografických a faktografických 

informací a jejich ověřování Machátová 20 

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s 

lokální působností Lidmila 10 

Ovládání automatizovaného knihovního systému v 

relevantních modulech Kratochvílová 12 

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle 

platných standardů Vochozková 30 

Zpracování věcného katalogizačního záznamu dle 

platných standardů Kratochvílová 20 

celkem 120 



okruhy vyučující počet hodin 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Dilhofová 2 

Orientace v nakladatelské politice v ČR Dilhofová 10 

Orientace v aktuálně vydávaných titulech Velebová 4 

Orientace v základních elektronických informačních 

zdrojích Machátová 14 

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s 

lokální působností Lidmila 8 

Ovládání automatizovaného knihovního systému v 

relevantních modulech Kratochvílová 10 

Fyzická péče o knihovní fond Kratochvílová 8 

Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a 

regionální působností Kratochvílová 8 

Ochrana a aktualizace knihovního fondu v knihovnách 

s lokální a regionální působností Kratochvílová 8 

Pořádání knihovních fondů Lidmila 8 

celkem 80 



okruhy vyučující počet hodin 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Dilhofová 2 

Orientace v nakladatelské politice v ČR Dilhofová 10 

Orientace v aktuálně vydávaných titulech Velebová 4 

Orientace v základních elektronických 

informačních zdrojích Machátová 16 

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení Lidmila 8 

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s 

lokální působností Lidmila 8 

Ovládání automatizovaného knihovního systému v 

relevantních modulech Kratochvílová 10 

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu 

dle platných standardů Vochozková 30 

Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a 

regionální působností Kratochvílová 6 

Pořádání knihovních fondů Lidmila 6 

Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s 

lokální a regionální působností Dilhofová 15 

Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a 

zákazníky v knihovnách Dilhofová 5 

celkem 120 



okruhy vyučující počet hodin 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Dilhofová 2 

Orientace v nakladatelské politice v ČR Dilhofová 10 

Orientace v aktuálně vydávaných titulech Velebová 6 

Orientace v základních elektronických informačních 

zdrojích Machátová 25 

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení Lidmila 10 

Vyhledávání bibliografických a faktografických 

informací a jejich ověřování Machátová 25 

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s 

lokální působností Lidmila 10 

Ovládání automatizovaného knihovního systému v 

relevantních modulech Kratochvílová 20 

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v 

knihovnách s lokální a regionální působností Machátová 30 

Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s 

lokální a regionální působností Dilhofová 15 

Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a 

zákazníky v knihovnách Dilhofová 7 

celkem 160 



 E-kurz (neakreditovaný) Knihovny J. Mahena: 
Pilotní, běží od 17. 7. 2017 
http://www.kjm.cz/knihovnici 

 Na e-kurz navazovaly v období od 11. 9. do 
16. 10. 2017 v Ústřední knihovně KJM 
prezenční semináře. 

http://www.kjm.cz/knihovnici
http://www.kjm.cz/knihovnici




 DILHOFOVÁ, Adéla. Profesní vzdělávání 
knihovníků a jeho změny v budoucnu. Duha 
[online]. 2015, roč. 29, č. 2 [cit. 2017-09-12]. 
Dostupný z WWW: 
<http://duha.mzk.cz/clanky/profesni-
vzdelavani-knihovniku-jeho-zmeny-v-
budoucnu>. ISSN 1804-4255. 
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HOUŠKOVÁ, Zlata: Knihovnické profese v Národní 
soustavě povolání a v Národní soustavě kvalifikací. 
[online]. Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
České republiky. C2010-2017. [cit. 2017-09-12]. 
Dostupné z: http://skipcr.cz/odborne-
organy/sekce-vzdelavani/dokumenty/knihovnicke-
profese-vnarodni-soustave-povolani-avnarodni-
soustave-kvalifikaci/at_download/file 
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