
Vyhodnocení dotazníkového šetření  

Nabídka témat vzdělávacích kurzů VISK 2 pro rok 2021 

Pro účely výběru témat vzdělávacích kurzů projektu VISK 2 na rok 2021 byl v průběhu listopadu 

2020 e-mailem rozeslán na adresy knihoven všech typů ve Zlínském kraji on-line  dotazník.  

Respondenti vybírali z 15 nabízených témat, přičemž mohli zatrhnout všechny kurzy, o něž by 

měli zájem. Dále uváděli, zda jim on-line výuka vyhovuje či ne a z jakého typu knihoven jsou. 

Tyto výsledky budou zohledněny při tvorbě projektu VISK 2. 

  Ke dni 25. 11. 2020 přišlo  99 odpovědí. Z toho respondenti zatrhli: 

1. 42 x Stylistika a pravopis písemné komunikace – Účastníci se seznámí se zásadami 
české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910), získají informace o 
nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích. 

2. 41 x Spolupráce a výměna informací na internetu – Představení základních druhů 
služeb a nástrojů  pro spolupráci a sdílení, mobilní technologie, webové aplikace, sociální 
sítě, webové konference a webové výukové prostředí.  

3. 40 x  Etiketa a normy v písemném styku – Jak správně komunikovat, zásady správné 
firemní komunikace, úprava firemní korespondence. 

4. 37 x Word pro pokročilé – Kurz je určen pro zkušené uživatele, kteří chtějí naučit plně 
využívat pokročilé pracovní postupy, metody a funkce těchto aplikací. 

5. 36 x Redesign webových stránek menších knihoven – Kurz bude zaměřen na práci se 
šablonou webu pro malé knihovny. 

6. 34 x Nástroje pro online komunikaci a výuku – Práce s nástroji Jitsi Meet a Google 
Meet jak z pohledu účastníka videokonference, tak z pohledu lektora či moderátora 
online akce. 

7. 32 x Grafická úprava letáků, plakátů – Základy tvorby propagačních materiálů pomocí 
nástroje CANVA. 

8. 31 x Jak na dotazníky – Účastníci se naučí tvořit a upravovat jednoduché dotazníky, 
testy či kvízy prostřednictvím nástrojů jako Survio, Google a další. 

9. 29 x Pedagogické minimum pro knihovníky – Cílem pětidenního kurzu je získání 
přehledu o základech pedagogiky a psychologie, didaktiky a metodiky lekcí informačního 
vzdělávání 

10. 29 x Úprava a střih videí pomocí programu Shotcut – Účastníci si vyzkoušejí různé 
možnosti střihu videí, překrývání videí, zakomponování obrázků do výsledného videa, 
vypnutí zvuku videa a přidání vlastního zvuku. 

11. 28 x Ochrana soukromí v prostředí Internetu a kybernetická bezpečnost – 
Účastníci získají přehled o hrozbách v oblasti kybernetické bezpečnosti a možné 
ochraně. 

12. 26 x Grafická úprava letáků, plakátů II. –Pokročilá práce s propagačními materiály 
pomocí nástroje CANVA 

13. 22 x Excel pro pokročilé – Kurz je určen pro zkušené uživatele, kteří chtějí naučit plně 
využívat pokročilé pracovní postupy, metody a funkce těchto aplikací. 

14. 21 x Základy lektorské práce pro pracovníky knihoven – Cílem je seznámení se s 
kompetencemi lektora a osvojení si základních dovedností a znalostí pro vedení 
vzdělávacích kurzů. 

15. 18 x Vytváříme a sdílíme Google Docs a Google kalendáře –Dvoudenní kurz je 
zaměřen na praktickou výuku samostatné práce s kancelářskými programy od 
společnosti Google. 

 



 

 

 

Online forma výuky 

 35,4% nevyhovuje mi, ale v případě nutnosti bych využil/a 
 30,3% je mi jedno, jestli kurz proběhne prezenční nebo on-line formou 
 26,3% vyhovuje mi 
 8,1 % nevyhovuje mi, nechtěl/a bych se on-line kurzu účastnit 
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V jakém typu knihovny pracujete?  

 37,4% městská nebo obecní profesionální knihovna 

 31,3% neprofesionální obecní knihovna 

 25,3% krajská knihovna 

 6% jiný typ knihovny 
 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, o jaké typy kurzů mají knihovníci ve Zlínském kraji zájem. Nejčastěji 

se jednalo o kurzy zaměřené na formální úpravu textu, práci s různými online nástroji pro 

sdílení, komunikaci nebo grafickou úpravu dokumentů. Dotazníkové šetření přineslo výsledky, 

které budou zohledněny při tvorbě projektu VISK 2 Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje se 

zaměřením na informační gramotnost pro rok 2021.  
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