
Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje v KKFBZ v roce 2022 – 

vyhodnocení dotazníku 

- Dotazníkové šetření probíhalo od 11. do 22. listopadu 2021. 

- Průzkumu se zúčastnilo celkem 117 respondentů. 

- Na každou otázku odpovědělo 109 respondentů. 

 

A. Kurzy z programu VISK 2 (seřazeno podle počtu odpovědí) 

1. Photopea – celkem 48 

2. Využití Google nástrojů v knihovnické praxi – 43 

3. Lektorské a prezentační dovednosti – 38  

4. E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty – 37 

5. Canva pro začátečníky a Vytváříme prezentace – shodně 33 

6. Kurz psaní textů – 32 

7. Kybernetická bezpečnost – 31 

8. Canva pro pokročilé – 25 

9. MS Excel pro pokročilé – 24 

10. Katalogizace podle pravidel RDA – 21 

11. České a zahraniční digitální knihovny – 20 

12. Marketing na Facebooku – 17 

13. Národní autority a Volně dostupné nástroje pro použití v knihovnách – shodně 16 

 

- Ve volné otázce se objevily návrhy: Katalogizace článků, mediální gramotnost, fake news a 

programy pro děti. 

 

B. Další typy kurzů (mimo VISK2) (seřazeno podle počtu odpovědí) 

1. Seminář o literárních žánrech – 72 

2. Současná severská literatura – 58 

3. Současná americká literatura – 54 

4. Zvládání stresu – 48 

5. Etika a etiketa v praxi knihovníka – 47 

6. Designové myšlení pro knihovny – 39 

7. Mimořádné situace a jejich řešení – 36 

8. Základy komunikace pro knihovníky z malých obcí – 31 

9. Metody kritického myšlení – 30 

10. Dobrovolnictví v knihovnách – 22 

11. Manažerské dovednosti – 18 

 

- Ve volné otázce se objevily návrhy: Současná slovenská literatura, fyzioterapie – oddálit 

problémy způsobené sedavým zaměstnáním a opakovanými pohyby, komunitní činnost 

knihoven, volnočasové aktivity v knihovnách, psychologie pro knihovníky, dětské knihy a knihy 

pro druhý stupeň základních škol, současná slovenská literatura, současná ruská literatura, 

autorské právo se zaměřením na sociální sítě. 
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