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Hlavní cíl

● usnadnit přípravu na zkoušky vztahující se 
k typovým pozicím z Národní soustavy 
povolání, resp. Národní soustavy kvalifikací
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Pro koho je přehled určen

● pro zájemce o absolvování zkoušky, kteří se 
z různých důvodů nemohou účastnit 
přípravných kurzů a na zkoušku se chtějí 
připravit samostudiem

● pro účastníky, ale také lektory přípravných 
kurzů 



5. 5. 2016  4

Dostupnost přehledu

● testovací verze přehledu je k dispozici na 
adrese:
http://pruzkum.osvobozena-knihovna.cz/vzdelavani/

● ostrá verze bude cca od léta 2016 k dispozici 
na serveru Národní knihovny ČR

http://pruzkum.osvobozena-knihovna.cz/vzdelavani/
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Co přehled obsahuje

● studijní materiály k rekvalifikačním kurzům různých knihoven
● zdroje ze stránek krajských a dalších knihoven, které zajišťují 

výkon regionálních funkcí
● zdroje uváděné v seznamech literatury k předmětům 

vyučovaným na vysokoškolských pracovištích a také na 
vyšších odborných školách a další pomůcky používané při 
výuce

● e-learningové kurzy z portálů http://kurzy.knihovna.cz/  a
http://dlk.cuni.cz/ 

● doplňkově další zdroje

http://kurzy.knihovna.cz/
http://dlk.cuni.cz/
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Dostupnost pomůcek

● důraz je kladen na snadnou dostupnost pomůcek
● jedná se především o pomůcky:

– zdarma dostupné online

– dostupné v knihovnách (u nich je doplněn odkaz na jejich 
záznam v katalogu Knihovny knihovnické literatury a v 
Souborném katalogu ČR)

● všechny pomůcky jsou dostupné v češtině (ve 
výjimečných případech ve slovenštině)

● samotné studijní pomůcky nejsou součástí přehledu, vždy 
se jedná pouze o odkazy
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Přiřazení pomůcek k typovým 
pozicím

● k pomůckám jsou přiřazeny znalosti a 
dovednosti uvedené u knihovnických typových 
pozic z Národní soustavy povolání

● díky tomu lze získat seznam všech pomůcek 
vhodných pro přípravu na zkoušku vztahující se 
k dané typové pozici

● (znalosti a dovednosti jsou zároveň přiřazeny 
k činnostem z katalogu prací)
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Odkazy

● všechny údaje, u kterých to má smysl, jsou 
proklikatelné:
– např. kliknutím na jméno a příjmení autora pomůcky 

lze získat přehled všech pomůcek, u nichž je 
uveden jako autor
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Příklad záznamu studijní pomůcky
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Co ještě bude vylepšeno/doplněno

● budou ještě přidány některé další studijní pomůcky (mj. 
z rekvalifikačního kurzu NK ČR a z krajských knihoven)

● bude provedena kontrola dat (především URL)
● bude přidáno označení úrovně (pokročilosti)
● budou přidány další možnosti prohlížení pomůcek
● bude vylepšena grafická podoba a struktura webu
● bude přidán formulář umožňující zasílání návrhů zařazení nových 

studijních pomůcek a nebo úpravy údajů o pomůckách stávajících
● poté bude přehled podroben připomínkám vybraných odborníků 

(mj. Sekce vzdělávaní SKIP)
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Přípomínky či náměty

● jakékoliv připomínky či náměty vztahující se 
k přehledu studijních pomůcek jsou vítány

● prosím pište na linda.jansova@nkp.cz :-)

mailto:linda.jansova@nkp.cz
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