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Prezentace online

https://docs.google.com/presentation/d/1PXqf_YxmVrEaVKkYKXzDi_YHCr2mFOVuBKtwC1MpCfw/edit?usp=sharing


Vznik příručky Reakce na aktuální situaci 

Vlastní zkušenosti autorek

Podněty z odborných akcí

Výsledky dotazníků

- Knihovnický institut NK

- PhDr. Linda Jansová, PhD.
- Mgr. Eva Cerniňáková

- PhDr. Anna Stöcklová 
(metodická podpora)



Cíle Informace potřebné pro 
rozhodování knihoven

Univerzálnost informací

Přehled tématu i praktická 
doporučeníCílem není doporučit 

konkrétní softwary ani 
způsoby jejich provozu



Změna knihovního softwaru jako projekt

● Změna knihovního softwaru jako projekt
● Přílohy

Přílohy

● Slovníček termínů
● Standardy
● Discovery systémy
● Čárové kódy
● Knihovní softwary v ČR
● Kooperativní projekty v ČR
● Strategický technologický plán
● Kontrolní seznam pro testování
● Sledování trendů
● Doporučené zdroje

Plánování projektu

Přípravné práce

Analýza situace

Výběr softwaru

Praktické kroky



Online podoba 
příručky

prirucky.ipk.nkp.cz

Software DokuWiki

Snadná aktualizace

Jednoduchá editace

Nástroje pro navigaci 

Doplňky pro tisk/export aj.



Vzhled rozhraní a navigační prvky při zobrazení na počítači



Navigační prvky  ve spodní části stránky



Zobrazení příručky na mobilním telefonu



Práce s příručkou Lineární procházení kapitol

Vstupní kapitola “Projekt 
změny knihovního softwaru”

Výběr jednotlivých kapitol

- Odkazy propojující související 
témata

- Opakování základních informací



Grafické zvýraznění informací



Tisk a export 
příručky

Verze stránky pro tisk

Prostý text

PDF

ODT

EPUB (předpřipravená verze příručky, stav k 
datu vytvoření)

- Jednotlivé kapitoly
- Výběr kapitol
- Celá příručka



Knihař - nástroj pro výběr kapitol do e-knihy



Úprava a export vybraných kapitol



Plány do budoucna Průběžná aktualizace 
příručky

Správa prostřednictvím 
Knihovnického institutu NK

Online vydání ve spolupráci s 
Národní knihovnou ČR



DokuWiki  
příručky.ipk.npk.cz

Rozcestník knihovnických 
příruček

Možnost tvorby příručky přímo 
v rozhraní DokuWiki

● Odlišení adresy příruček
● Samostatná struktura jednotlivé 

příručky
● Možnost správy přístupových práv



Rozcestník metodických příruček



Doporučení pro 
úspěšnou změnu 
knihovního softwaru

1. Zlepšení služeb uživatelům

2. Revize pracovních postupů

3. Kooperativní projekty

4. Technologická strategie

5. Dotace a dárcovské 
programy



Doporučení pro 
úspěšnou změnu 
knihovního softwaru

II

6. Kritéria výběru

7. Součinnost s dodavatelem 
softwaru/služby

8. Testování

9. Školení a informační 
kampaň

10. Sledování nových trendů



Kontakt Mgr. Eva Cerniňáková
cernin@jabok.cz

PhDr. Linda Jansová, PhD.
linda.jansova@gmail.com

Kontaktní formulář

(všechny kontakty jsou 
uvedeny také na webových 
stránkách příručky)

mailto:cernin@jabok.cz
mailto:linda.jansova@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXSSn2lCLh-R3vBmNjxA93IyEzX0HbsYVAdnTV7w0A8id-Zw/viewform

