
Kdo jsem?



Získávání informací



Informace



Informace
Stále vyhledávám další užitečné 
informace. Potřebuji je do školy, 
na Facebooku, na Twitteru, na 
výletě, na nákupech… prostě 
všude.

Zdá se, že bez informací se nedá 
obejít.

Co nám přináší informaci?



Informace

Kdy a kde se Karel Čapek narodil?
Kdy a kde zemřel?

Co jsme slavili vloni v prosinci?
Co oslavíme příští rok v lednu?



Informační centrum

 knihovna



Dokument
 informační pramen



Dokumenty
 vědecké

 výukové 

 populárně naučné

 administrativní

 umělecké



 prímus

 sekundus

 tertius

 qvártus

 qvuintus

 sextus

 septimus

 oktávus

Jejda, jejda…
…první, druhý, 
třetí…



Primární dokument



Asi půjdu do knihovny -
bibliografie, katalog… 
však oni si poradí, 
taková šílená slova… to 
není nic pro mě                                                             

Sekundární dokument

 bibliografie (seznamy, soupisy)

katalog



Sekundární dokument
 bibliografie
(seznam nebo soupis existujících 
knih, časopisů, databází apod.)

SOUPIS



Sekundární dokument

 katalog



Sekundární dokument

Z kolika vydání máme v knihovně 
Dášeňku od Karla Čapka?



Sekundární dokument

Vyhledej, jaká máme v knihovně 
dramata (divadelní hry) od Karla 
Čapka.
Vyber ze seznamu knihy, které 
vydalo nakladatelství Artur.



Informace se asi nenosí 
v nákupním košíku… 
nebo ano?  

Kolik se do toho košíku 
těch informací vejde?                                      

Nosiče informací



Nosiče informací - média

 papír - tištěná média



Nosiče informací - média

 děrný štítek, děrná páska, 
magnetický štítek – historické 
nosiče



Nosiče informací - média

 mikrofilmy, mikrofiše, 
disketa, videokazeta, MGK –
dříve moderní



Nosiče informací - média

 pevný disk, externí disk, 
flash paměť– elektronické 
nosiče, CD, DVD, Blu-ray disk, 
SD karta, virtuální úložiště na 
internetu (cloudy)…



Srovnání
Počítač je super…             
ale knížka je taky bezva?                                 
Ach jo, co si vybrat?         
Jasně počítač na chat a 
Facebook, ale v pelíšku 
před spaním mám raději  
knížku.  Nebo e-knihu? 
Život je složitý…                           



Práce s knihou
Číst umí přece každý, 
vždyť to se učí už v první 
třídě…                          
Nebo je snad práce s 
knihou nějak složitá?       
Asi jak pro koho….                               

 obsahy

 rejstříky

 encyklopedické slovníky

 encyklopedie



 obsahy 
beletrie
naučná literatura

?

Práce s knihou



?

Práce s knihou

Ve které z knih 
najdeme  povídku 
Věštkyně?



 rejstříky 
naučná literatura ?

Práce s knihou



?

Práce s knihou

Ve které z knih 
najdeme  rozbor 
knihy Krakatit 
od Karla Čapka?



?

Práce s knihou

Ve které z knih 
najdeme  rozbor 
knihy Bílá nemoc
od Karla Čapka?



 encyklopedie ?

Práce s knihou



?

 encyklopedické 
slovníky

Práce s knihou



?

Práce s knihou

Josef Čapek byl 
starší nebo mladší 
bratr Karla Čapka?



Práce s elektronickými zdroji 

 databáze

 encyklopedie

 slovníky



Práce s elektronickými zdroji 

 databáze  plnotextové

 faktografické

 biliografické  katalog knihovny

 digitální knihovny



Práce s elektronickými zdroji 



Práce s elektronickými zdroji 



Práce s elektronickými zdroji 

 encyklopedie



Práce s elektronickými zdroji 

 encyklopedie



Práce s elektronickými zdroji 

slovníky
on – line slovníky naučné

on – line slovníky cizích slov

on – line slovníky cizojazyčné



Práce s elektronickými zdroji 

Najdeme Dášeňku v elektronické 
podobě ve fulltextu?



Jak hledat na Internetu 
informace?

Internetové prohlížeče obsahují miliardy 
webových stránek a internet používají 

desítky milionů lidí.



Jak hledat na Internetu 
informace?

Na internetu může napsat: 

Kdo chce, co chce!



INFORMATION (informace) + ENTERTAINMENT (zábava)

= INFOTAINMENT – INFORMACE ZÁBAVNĚ 

→ informace se zkreslí, rozmělní, 
zpochybní, zneváží.



CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO!
Nedůvěřujte všem informacím, které najdete na 
internetu – ověřte si je! Hledejte více stránek, 
článků, encyklopedií.
Vezměte do ruky knihu, sledujte články 
v časopisech, plakáty, filmy – hledejte informaci 
alespoň na dvou místech.
DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ! 
Platí na internetu dvojnásob.



KDO? (důvěryhodný článek má autora)
CO? (mělo by být jasné o čem píše, 
např. z titulku)
KDE? (sledujeme i to, na jakých 
stránkách jsme informace na internetu 
našli)

KDY? (kdy byla informace vystavena, 
jestli není již zastaralá)
PROČ? (proč byla vystavena)



Jak hledat na Internetu 
informace?

Internet nikomu jako celek nepatří a 
zároveň není nikým kontrolován. 



@ matoucí a záměrně falešné informace 
(informační vandalismus) 

@ neautorizované informace 

@ autorizované informace

@ informace typu pověsti – JEDNA BABKA 
POVÍDALA



Zdroje:

 http://www.slideshare.net
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 www.wikipedia.cz
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 http://foglobe.com/karel-capek.html

 Petrović, Jasminka. Škola: [příručka pro přežití školní docházky]. Vyd. 
1. Brno: Computer Press, 2006. 83 s. ISBN 80-251-1137-7. 

 Vášová, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. 1. vyd. Praha: Institut 
sociálních vztahů, 1997. 189 s. 



Děkuji za pozornost
Jdete do knihovny? 

Já určitě, jdu si vyzvednout 
přihlášku a zaregistrovat se. 

Určitě tam najdu spoustu 
zajímavých a taky důležitých 

informací…  však víte… úplně o 
všem.




