Přílohy
Příloha A – Vzor informovaného souhlasu
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Příloha B – Přepisy rozhovorů
Rozhovor č. 1 – Marek
Já: Jaký stupeň studia studuješ?
Respondent: Magisterský.
Já: V jakém jsi ročníku?
Respondent: V patém…. počkej….ve čtvrtém. Teď přerušuji.
Já: Jaká oblast dějin Tě zajímá?
Respondent: Moderní dějiny, především 19. století a se zaměřením na vývoj samosprávy.
Já: Co Tě motivuje k hledání a zjišťování informací?
Respondent: To, abych dodělal studium, především.
Já: A ještě něco nebo ne?
Respondent: Především toto.
Já: Jaké zdroje nejčastěji využíváš ke zjišťování nebo ověřování informací? Například Google,
Wikipedii.
Respondent: Wikipedie, Google (úsměv), knihy…
Já: Kde vyhledáváš tištěné a elektronické zdroje?
Respondent: Tak asi ve vyhledavači knihovním nebo….
Já: Tak když bys chtěl nějakou konkrétní knížku třeba, tak jak bys ji hledal, kde bys ji hledal?
Respondent: Tak pokud bych věděl název, tak normálně ve vyhledavači.
Já: A v jakém?
Respondent: Záleží na tom, do jaké knihovny bych chtěl jít. Já většinou chodím do Národní knihovny
Já: A když bys třeba nenašel tu knížku v té Národní knihovně, tak bys hledal kde?
Respondent: Tak třeba zrovna v Histkabu, nebo v tom celouniverzitním vyhledavači.
Já: V tom UKAŽ?
Respondent: UKAŽ.
Já: Jak vyhodnocuješ, zda je daný tištěný nebo elektronický zdroj pro Tebe relevantní? Na základě čeho
se rozhodneš, jestli – dám příklad prostě tu knížku – jestli tu knížku potřebuješ, jestli se Ti hodí nebo
nehodí? Jak to zjistíš? Na co se podíváš v té knížce třeba?
Respondent: Tak určitě autor a název a pak kapitoly, názvy kapitol, pokud jsou. A pak je většinou
nějaký souhrnný text na začátku nebo na konci knihy…na obalu, na přebalu knížky bývá. Nebo je na tu
knížku odkaz v literatuře nějaké jiné knížky a z toho se k ní dostanu.
Já: Jo, nějaké odborné, kterou už jsi….
Respondent: Odborné literatury, kterou už jsem přečetl a něco mě tam zaujalo a odkaz tam byl na tuto
knihu. Tak se k ní dostanu. Například.
Já: Využíváš elektronické zdroje Filozofické fakulty? Pokud ano, jaké a jak často a pokud ne, z jakého
důvodu je nevyužíváš?
Respondent: To myslíš…jako…
Já: Myslím třeba databáze Nějaké databáze vědeckých časopisů nebo databáze, kde jsou e-knihy.
Respondent: E-knihy nepoužívám.
Já: A proč právě?
Respondent: Proč? Protože je to pro mě komplikované, abych si je půjčil.
Já: Komplikované…jak komplikované?
Respondent: Nebo alespoň…no ještě jsem si to ani nezkoušel půjčit. Takže tak. Ono většina knížek,
který potřebuju, tak stejně nejsou v tady této podobě.
Já: Takže nevyužíváš, protože tam není to, co potřebuješ?
Respondent: V podstatě asi jo. A jiné elektronické zdroje…jedině nějaké naskenované knížky, když
jsou digitalizované. Ale volně digitalizované, což má třeba Národní knihovna.
Já: Tady to vlastně mám vztažené jenom na tu Filozofickou fakultu, protože ona má něco
předplaceného.
Respondent: To si nevybavuju, že bych někdy použil něco.
Já: A slyšel jsi o tom, že ta fakulta má něco předplaceného? Nějaké ty elektronické zdroje nebo ne?
Respondent: Něco jsem o tom slyšel, ale ani nevím přesně o co jde. Fakt nevím.
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Já: Preferuješ tištěné nebo elektronické verze zdrojů a proč?
Respondent: Tak jako nedělám v tom rozdíl. Záleží na tom, co je dostupnější. A většinou jsou to tištěné
knihy. Ty digitalizované, tak to většinou – když teda se povede – tak ty z toho 19. století, které jsou hůře
dostupné v té fyzické podobě.
Já: Navštěvuješ pravidelně nějaké webové stránky věnující se novinkám nebo zprávám z oboru?
Respondent: Jak se to vezme, no. Sleduju to na Facebooku.
Já: Na Facebooku sleduješ…
Respondent: …takže, já nevím, Histkab například, Národku, ale pak také knihkupectví nebo také
Akademii věd – Historický ústav.
Já: Takže co jako vydávají?
Respondent: Co vydávají, takhle.
Já: A na nějaký novinky, když si říkal, že Tě teda zajímají ty moderní dějiny, tak jestli sleduješ nějakou
stránku, kde bys…
Respondent: …třeba časopis myslíš, nebo…
Já: No, webové stránky. Jestli nějaké konkrétní sleduješ.
Respondent: To není zaměřený, zacílený, co tak sleduju. Mě toho moc nenapadá přímo k historii. Ale
třeba jako si půjčuju časopis Dějiny a současnost, kde je přehled vlastně vydaných knížek, nějaká témata,
takže takhle asi to sleduju.
Já: Cítíš se někdy informačně přehlcený? Pokud ano, jak se snažíš v přemíře informací zorientovat?
Respondent: Někdy jo.
Já: Takže se snažíš…
Respondent: Snažím se zorientovat…někdy se cítím přehlcený, to ale asi všemi zprávami, nejenom
jako historickými informacemi, ale všemi.
Já: A co teda děláš pro to, aby si se v tom nějak zorientoval nebo aby si ty informace nějak zredukoval?
Respondent: No v první řadě to asi redukuju tak, že si přečtu nadpis a pak teda záleží na tom, jestli mě
to téma opravdu zajímá, podle toho. A podle toho, kolik mám času, taky.
Já: Jaké knihovny kromě Historického kabinetu navštěvuješ?
Respondent: Tak například Národní knihovnu. Tam chodím teda teď často. Nevím, jestli se počítá
Palach do toho?
Já: Ano, počítá.
Respondent: Jana Palacha knihovna. Poslední dobou ani jiný nějak nenavštěvuju. Do Městské ani
nemám kartičku. Takže tak, no.
Já: Jak často navštěvuješ knihovnu Historického kabinetu?
Respondent: No…v poslední době…
Já: V poslední době nebo tak obecně, jo? Jestli jsi tam dřív chodil víc a teď míň.
Respondent: Dřív jsem tam chodil často, když jsem ještě dřív studoval hlavně na bakaláři, tak jsem tam
chodil často. Dneska spíš preferuju Národní knihovnu a do toho Histkabu chodím tak jednou za jeden
až dva měsíce.
Já: Z jakých důvodů knihovnu navštěvuješ? Přímo teda Historický kabinet.
Respondent: Tak je to většinou tím, že ta knížka je tam dostupnější, než třeba v Národní knihovně nebo
ji v Národní knihovně nemají. Takže asi především proto. A pak, že se chci podívat, co se děje na fakultě,
pozdravit známé.
Já: A tím dostupnější, jak jsi říkal, tak tím myslíš jako že v té Národní knihovně je hodně půjčovaná, že
tam není dostupná ve smyslu, že je pořád půjčená nebo…
Respondent: …to spíš ne, spíš ta knížka není vůbec dostupná. Oni tam mají nějaký exempláře – archivní
exempláře, nebo jak – nebo je jenom…nebo je třeba v Hostivaři v depozitáři. Spíš tady z těch důvodů,
než že by byla hodně půjčovaná.
Já: Jo, protože ten Hiskab je v centru, tak…
Respondent: To taky, že Histkab mám jako dostupný, je pro mě dostupný jak z domova, tak po práci,
tak z Národní knihovny.
Já: Jaké typy literatury, například knihy, učebnice, časopisy, si z fondu Historického kabinetu nejvíc
půjčuješ?
Respondent: No tak obecně teda historické knihy…
Já: Jo ale jaký typ, jestli knížku, časopis, jo?
Respondent: Jo takhle. Spíš knížky, hlavně knížky a pak ty časopisy. Ty taky poměrně jsou mnohem
lépe dostupnější než právě v Národní knihovně.
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Já: A teď mě jenom napadá – třeba nějaké diplomové práce?
Respondent: …to taky, ale ty jsou digitalizované už teďko ty novější.
Já: Jsi spokojený s literaturou dostupnou v knihovně?
Respondent: Řekl bych, že ano.
Já: Takže tam ve většině případů najdeš, co potřebuješ a je to dostupné, můžeš si to hned půjčit?
Respondent: No někdy jako ta knížka je rozpůjčovaná no, to se jako stává, ale je to dobrý na ty časopisy,
které jsou tam prezenčně, tak u těch jako se to stát nemůže. Takže jako více méně jo, spokojenost.
Já: Napadá Tě něco, co v knihovně postrádáš, například vybavení ve studovně nebo nějaká služba?
Respondent: Co mi chybí v Histkabu?
Já: Jestli Ti něco chybí. Jestli bys tam něco uvítal, nějakou i službu třeba?
Respondent: No, třeba kopírka, kdyby tam byla. A pak teda s těmi počítači to přihlašování je tam někdy
dost na palici, takže…jinak… Jako ta tiskárna by se hodila.
Já: Ta tam není…
Respondent: No ta je na chodbě. A tam je to takové složité taky někdy. Teďko už tam udělali zásuvky,
tak to je jako velký pokrok. (úsměv)
Já: Jo. (úsměv)
Respondent: Tak chápu, že se tam nemůže chodit jako s kafem, to se ve většině knihoven nemůže. Co
se týká fondu, tak to je nějak tak v pohodě.
Já: Tak to je všechno, jo?
Respondent: Asi jo.
-poděkování
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Rozhovor č. 2 – Libor
Já: Jaký stupeň studia studuješ?
Respondent: Bakaláře.
Já: V jakém jsi ročníku?
Respondent: Ve třeťáku.
Já: Jaká oblast dějin Tě zajímá?
Respondent: Haha, to je těžká otázka. Skoro všechny. Kromě snad dějin vojenství a dějin feminismu a
gender studies a těchto věcí mě zajímá téměř všechno.
Já: Co Tě motivuje k hledání a zjišťování informací?
Respondent: No tak ta jejich potřeba. Nebo případně to, že mě to zajímá, tak si je najdu.
Já: A určitě Tě motivuje i dokončení toho studia? Nebo…
Respondent: To samozřejmě taky, ale to není asi primární.
Já: Takže primární je, že Tě něco zajímá a chceš teda něco zjistit.
Respondent: No.
Já: Jaké zdroje nejčastěji využíváš ke zjišťování nebo ověřování informací? Například Google nebo
Wikipedii.
Respondent: Spíš teda preferuju knihy, ale když tam…když jako ne, tak Wikipedie většinou německá
bývá spolehlivá.
Já: Takže na českou Wikipedii nekoukáš, protože…
Respondent: No tak někdy taky, ale když je možnost, tak té německá důvěřuju víc.
Já: Jo, že jsou tam ty informace…
Respondent: No hlavně je jich tam víc.
Já: A ten Google teda nepoužíváš?
Respondent: No tak taky někdy, ale jako že bych nějak. Já většinou o tom nepřemýšlím, kde to hledat
a prostě to zkusím někde najít a když to nenajdu, tak to nenajdu.
Já: A využíváš i nějaké tištěné encyklopedie, třeba jako Britannicu?
Respondent: Minimálně, minimálně.
Já: Minimálně. A znáš například Google Scholar nebo Google Books?
Respondent: No znám, Google Books používám někdy, když je možnost. Ale radši teda mám tištěný
knihy, když jsou k dispozici, což teda nejsou vždycky.
Já: Kde vyhledáváš tištěné nebo elektronické zdroje?
Respondent: V bibliografický databázi Historickýho ústavu, většinou.
Já: Takže když si chceš půjčit nějakou knížku…když máš…
Respondent: Tak když si chci půjčovat knihy, tak buďto podle nějakých seznamů nebo na základě
poznámkovýho aparátu v literatuře, anebo na základě toho, co mi na výpůjčáku projde rukama.
Já: A když máš vytipovanou nějakou tu knihu, tak jak postupuješ? Jdeš se podívat do katalogu třeba
Karlovky, jestli tady ta knížka je?
Respondent: Většinou to objednávám přes CKIS a když tam není, tak ji sháním buďto přes Národní
knihovnu nebo přes Historickej ústav nebo přes Knihovnu Akademie věd nebo přes něco jinýho.
Já: Jak vyhodnocuješ, zda je daný tištěný nebo elektronický zdroj pro Tebe relevantní?
Respondent: Tak většinou podle obsahu. Jednak podle autora, případně jakým způsobem se k němu
někdo další vyjadřoval v recenzích nebo tak.
Já: Využíváš elektronické zdroje Filozofické fakulty? Pokud ano, jaké a jak často a pokud ne, z jakého
důvodu je nevyužíváš?
Respondent: Tak ne příliš často, protože většinou to, co potřebuju, tak je dostupný i jinak a protože
radši pracuju s, většinou teda, s tištěným materiálem, v podobě knihy, než s nějakýma věcma na
počítači.
Já: A proč preferuješ ty tištěné?
Respondent: Protože se mi s něma snáz pracuje, líp se v tom hledá. A je to pro mě komfortnější
čtenářsky.
Já: Nechceš koukat pořád jenom na obrazovku…
Respondent: To taky, no. Je to čtenářsky komfortnější, se dívat do tý knihy. A taky se snáz v ní listuješ,
což je asi ten hlavní důvod.
Já: A když by ses dostal do situace, že ta tištěná knížka není dostupná, ale nemají ji v žádné knihovně,
ale je online, tak by sis ji třeba stáhnul a vytisknul nebo…
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Respondent: Ne to zase bych netiskl určitě. Nebo takhle, pokud by to byla nějaká kniha, kterou bych
potřeboval častěji, tak možná jo, ale jako kdybych ji četl jednou, dvakrát, tak bych ji určitě netiskl.
Já: Takže když to nenajdeš v žádné té knihovně…
Respondent: Když to nenajdu v žádný knihovně, tak se to snažím dohledávat, ať už na těch Google
Books nebo na Gutenbergovi nebo někde jinde.
Já: Navštěvuješ pravidelně nějaké webové stránky věnující se novinkám nebo zprávám z oboru?
Respondent: No tak stránky Historickýho ústavu asi se dá říct, že pravidelně. Ale naštěstí fungujou
jejich facebookovský stránky poměrně dobře, takže ty. A pak spíš asi ty časopisecký produkce jako
Český časopis historický, MHB (Mediaevalia Historica Bohemica, pozn. autorky) a tak dále.
Já: Cítíš se někdy informačně přehlcený? Pokud ano, jak se snažíš v přemíře informací zorientovat?
Respondent: Já nevím, jestli přehlcený, ale zahlcený mnohdy jo. Já většinou se snažím tomu čelit tím
způsobem, že prostě na chvíli vypnu a nazdar.
Já: A pak, když se k tomu vrátíš, tak?
Respondent: Většinou se to tak trošku samo utřídí…dost často. Nějak nebo postupně si v tom udělám
pořádek. Většinou si to rozepisuju na nějaký papírky a pak je vyhazuju, takže pak se to pomocí toho
utřiďuje postupně.
Já: Jaké knihovny kromě Historického kabinetu navštěvuješ? Padl tady ten ústav, ta Národní
knihovna…
Respondent: Ústav, Národní knihovna, no a pak občas nějaká další univerzitní knihovna, ale zřídka.
Já: A proč ty knihovny navštěvuješ?
Respondent: Protože potřebuju tam ňákou tu literaturu.
Já: Jak často navštěvuješ knihovnu Historického kabinetu?
Respondent: No tak dejme tomu každý den. Skoro teda.
Já: Z jakých důvodů knihovnu navštěvuješ?
Respondent: Ať už teda potřebuju ňáký knihy nebo tady potřebuju pracovat, anebo jsem tu za ňákými
…něco vyřizovat s ňákými kolegy taky.
Já: Chodíš i do studovny na internet?
Respondent: Moc často ne.
Já: …máš čas třeba mezi přednáškama, tak jdeš sem a sedneš si teda k počítači nebo….
Respondent: A spíš čtu.
Já: … k nějaké knížce?
Respondent: Spíš ke knize.
Já: Jo. A tady ve studovně většinou teda?
Respondent: Buďto ve studovně nebo někde na chodbě nebo tak. Dřív jsem chodil do Palacha, to už
mě teďka moc nebaví.
Já: Moc Ti to nevyhovuje?
Respondent: No tam neumějí větrat, takže.
Já: Jaké typy literatury – například knihy, učebnice, časopisy atakdále – si z fondu Historického
kabinetu nejvíce půjčuješ?
Respondent: No nejčastěj to jsou – kdybys to vzala jako v absolutních číslech – tak to budou asi
časopisy, protože těch studií je nejvíc, co jsou kratší, anebo knihy. Učebnice asi moc ne.
Já: A jsou tu i ty diplomový práce, tak ty si taky půjčuješ?
Respondent: Jo. Pár jsem si jich rozhodně půjčil, ale asi jako častý to není. S tím, že pracuju spíš
s diplomkama novějšíma, tak ty jsou online.
Já: Jsi spokojený s literaturou dostupnou v knihovně? Tady v Historickém kabinetu?
Respondent: Nemohu si stěžovat.
Já: Takže jsi naprosto spokojený. Většinu tu teda najdeš…to, co potřebuješ.
Respondent: Jó, akorát občas to nemáme v dostatečným počtu exemplářů, ale tak jako to je jasný.
Já: Jo takže počkáš na tu knížku, když ji má někdo půjčenou?
Respondent: Většinou, když nemusim na ni čekat, tak si ji seženu jinde, ale když je to třeba
v Jinonicích, tak tam pro to nejezdim.
Já: Nejezdíš?
Respondent: Ne.
Já: Je to pro Tebe daleko.
Respondent: No né, přijde mi to jako ztráta času, když mám jiný knihy, který můžu číst mezitím, žejo.
Já: A když by si ji vyloženě potřeboval, tak…?
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Respondent: Tak si pro ni zajedu do Jinonic. Nebo pro ni někoho pošlu.
Já: Jo. Takže nečekáš, až se ta knížka vrátí, nedáš si rezervaci…
Respondent: Kdybych ji nutně potřeboval….jo to jo, to zas jo. Ale pak jako většinou mám těch knih
na stole třeba patnáct nebo deset, takže mám co číst jinýho.
Já: Napadá Tě něco, co v knihovně postrádáš, například vybavení ve studovně nebo nějakou službu?
Respondent: Nevim. (smích) Já myslím, že asi ne.
Já: No někdo říkal, že by byl rád, kdyby byla ve studovně tiskárna, aby to měl tady přímo.
Respondent: To já bych zase asi neocenil, protože by tam byl u toho ruch a hluk. A navíc se to tam
podle mě nevejde. Nevím, maximálně ty…takový ty vyklápěcí košíčky na elektriku jsou takový jako
dost nepraktický, ale s tím se nedá nic dělat. Podle mě. Ale jako nic jinýho si myslím, že nepostrádám.
-poděkování
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Rozhovor č. 3 – Sandra
Já: Jaký stupeň studia studuješ?
Respondent: Bakalář ve třetím ročníku.
Já: Jaká oblast dějin Tě zajímá?
Respondent: Teď dělám středověk, ale obecně se zaměřuju na jakoby dějiny zvířat, vztahů lidí a zvířat.
Já: V jakým jako kontextu nebo jak to v historii…
Respondent: Jakoby jak se ten vztah vyvíjel, jak se, jak se ňák jako měnil, co na něj mělo vliv a jak se
mohl utvářet.
Já: Co Tě motivuje k hledání a zjišťování informací?
Respondent: Jako obecně to, že potřebuju dostudovat tu školu, ale mě to taky docela jakože baví,
zjišťovat si ty nové věci. Horší je se to pak přímo učit, ale zjišťovat si ty nové věci je super.
Já: Takže co Tě zajímá, co zrovna Tě napadne nebo co nevíš…
Respondent: Tak jakoby obecně, my teďka děláme ty moderní dějiny, takže z toho třeba přímo
Protektorát nebo obecně ta německá otázka mi přijde docela zajímavá.
Já: Jaké zdroje nejčastěji využíváš ke zjišťování nebo ověřování informací? Například Google nebo
Wikipedii.
Respondent: Většinou Google. Podle toho, co vyhodí, tak jako dál. Ale v některých případech jsou to
teda knihy, když prostě už to nestačí.
Já: A proč využíváš ten Google? Protože se tam třeba snadno vyhledává, dává Ti to hodně výsledků…
Respondent: …jo…
Já: …dobře se tam orientuje? Jo?
Respondent: No vlastně že to hlavně vyhodí hodně výsledků a člověk si pak může to, co mu přijde jako
nejvíc relevantní nebo nejvíc jako odborné.
Já: A do Wikipedie teda…
Respondent: Jo. Na některé věci jo s tím, že člověk to asi musí brát trošku s nadhledem. Ale co má
Wikipedie super, si myslím, je to, že má většinou seznam zdrojů na konci, takže si tam člověk může
jako docela načerpat inspiraci ohledně různé jako možné další četby k tomu tématu.
Já: Znáš nebo používáš třeba Google Scholar nebo Google Books?
Respondent: Jo. Hodně, no. Tam jako když vlastně člověk nemůže najít tu knížku tady v knihovně, tak
se to hodí.
Já: A používáš i nějaký tištěný encyklopedie, třeba Britannicu nebo…nebo Ottův slovník? Jestli to
někdy využiješ nebo ne ty tištěný?
Respondent: Jo, jo. Když jsou to nějaké obecné většinou věci, třeba když jsem hledala nějakou definici
rasismu, tak jsem to vzala většinou z Britannici, ta mi přijde asi jako nejlepší, no. Ten Ottův slovník je
přece jenom starší.
Já: Kde vyhledáváš tištěné nebo elektronické zdroje?
Respondent: V té wikipedii (smích). Ále třeba vlastně přes ten Aleph se dá dobře najít, když si člověk
zadá nějaké heslo, tak to mu prostě vyhodí, no.
Já: A na internetu v tom Centrálním katalogu myslíš?
Respondent: Jo.
Já: A když chceš nějakou tu konkrétní knížku, kterou jsi třeba viděla v té Wikipedii, nebo Tě zaujal
třeba nějakej ten časopis a nevíš, kde se ten časopis nebo knížka nachází, tak jak postupuješ. Jdeš se
nejdřív podívat třeba do toho katalogu Karlovky, do toho CKISu nebo…
Respondent: …jo, většinou asi do…
Já: …někam jinam?
Respondent: …na tu Karlovku, ale vzhledem k tomu, že teď už tu mám moc výpůjček, tak chodím do
Národní knihovny, takže takhle.
Já: když třeba jsi tady na tom výpůjčáku, tak ovlivňuje to výběr toho zdroje, že ho tady ve fondu najdeš
a řekneš si, tak já si ho půjčim, nebo…
Respondent: Jo, jo. To jsem teďka hodně dělala. Když jsem prostě neměla inspiraci, tak se tady projdu
a vždycky něco jako najdu.
Já: Jak vyhodnocuješ, zda je daný tištěný nebo elektronický zdroj pro Tebe relevantní? Jestli koukáš
třeba v té knížce na obsah, přečteš si úvod a závěr?
Respondent: Většinou asi na obsah. Hodně vůbec jestli mě to jako zajímá, žejo, takže podle titulu. A
taky podle toho, jak ta knížka vypadá, když prostě tam je hodně obrázků a je napsaná větším fontem,
tak je mi jasný, že to asi není úplně jako pro mě dobré třeba na zkoušku.
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Já: Využíváš elektronické zdroje Filozofické fakulty? Pokud ano, jaké a jak často a pokud ne, z jakého
důvodu je nevyužíváš?
Respondent: Jakože třeba na tom UKAŽ…?
Já: V tom UKAŽi, tam se zobrazujou nějaký ty elektronický zdroje nebo ty databáze, který má
předplacený jak fakulta, tak i univerzita. A nevím, jestli si třeba slyšela o ProQuestu nebo EBSCu …
Respondent: …jó, ano…
Já: …to jsou takový multidisciplinární databáze, kde máš z různých oborů ať už články nebo časopisy…
Respondent: …jo…
Já: …no tak jestli něco právě …
Respondent: …takže třeba i JSTOR…
Já: …ano.
Respondent: No, já většinou hledám přes ten JSTOR. V tom jakoby, právě hodně toho využívám, že
tam vůbec k tomu máme přístup a přijde mi to jako hrozně super věc, že vlastně se tam člověk dostane
i k věcem, které by jako normálně vlastně – kdyby nebyl teda na univerzitě, mnohdy – tak neměl k nim
ten přístup.
Já: A v tom JSTORu vyhledáváš ke studiu nějaký ty články a tam jsou…teď si nejsem jistá jestli jsou
tam i knihy.
Respondent: Ne, tam jsou myslim jenom články, no. A to jako většinou ke studiu.
Já: Preferuješ tištěné nebo elektronické verze zdrojů?
Respondent: Já myslim, že asi skoro každej historik preferuje spíš tištěné a je to asi tak trochu z té
konzervativní jako stránky, že, že je to prostě lepší pocit a líp se v tom teda listuje. Což je super, když
člověk pak potřebuje něco dohledat, tak je to jiné, než vlastně tu knížku furt proklikávat, tak už jako
rovnou si to tam může založit a listovat si třeba. Moc nemám ráda v tom PDFku, že, že tam se mi ty
záložky prostě nedělaj tak dobře, než v té tištěné verzi.
Já: Takže není to tak přehledný, musíš vlastně pořád jenom listovat a nevidíš to tam hned?
Respondent: Jo.
Já: Takže využíváš ty elektronické zdroje, ale preferuješ tu tištěnou formu. Když ji najdeš teda v knížce
nebo v tom časopisu, tak si to půjčíš, radši?
Respondent: Jo.
Já: Navštěvuješ pravidelně nějaké webové stránky věnující se novinkám z oboru?
Respondent: Asi popravdě moc ne.
Já: A ani třeba nějakej tištěnej časopis nebo ne?
Respondent: Asi ne. (úsměv)
Já: A proč? (smích)
Respondent: Asi mě to nikdy nenapadlo, se přiznám. Jakože prostě ČČHáčka nebo tak otevřu, ale ne
že bych si cíleně prolistovávala nejnovější čísla.
Já: Takže pravidelně nesleduješ?
Respondent: Ne.
Já: Cítíš se někdy informačně přehlcená? Pokud ano, tak jak se snažíš v přemíře informací zorientovat?
Respondent: Jo, třeba dneska jo (smích). Já se učím psaním, takže si většinou ještě z těch výpisků
udělám další poslední výpisky, které jsou napsané rukou, a tím pádem si to utřídím.
Já: A když si zadáš do toho katalogu nějaké to heslo, jak jsi říkala, tak Ti to najde třeba x desítek titulů.
Tak jak postupuješ při tom výběru, co si teda půjčíš?
Respondent: No většinou pak podle toho názvu, což možná není úplně dobře, ale prostě vyberu si podle
toho, co mě zaujme z názvu a jestli to nějak naznačuje, že to téma by mohlo být relevantní, protože
vzhledem k tomu, že tam je fakt x desítek těch možností, tak aspoň jedna knížka pak z toho vyleze jako
dobře, no.
Já: Jaké knihovny kromě Historického kabinetu navštěvuješ? Padla tady ta Národní knihovna.
Respondent: …jo…
Já: …a chodíš ještě někam?
Respondent: Ještě mám městskou knihovnu, jsem registrovaná… ještě městskou knihovnu ve Zlíně.
Já: A proč navštěvuješ ty další knihovny?
Respondent: Protože tady ne nutně vždycky jsou ty knížky. Případně jsou půjčené. Případně se mi ty
knížky nechtějí tahat do Zlína, tak si to půjčím tam.
Já: Jak často navštěvuješ knihovnu Historického kabinetu?
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Respondent: Na práci hodně. A i jako teďka už na studiu, tím, že jsem tady vlastně, že tu můžu být a
můžu si tu brát ty knížky volně defacto, tak je to pro mě lepší, než chodit do kterékoliv jiné knihovny,
protože prostě si můžu vzít to, co potřebuju.
Já: Takže jsi tu každý týden na tom výpůjčáku a…
Respondent: Jo. A vlastně skoro každý den, bych možná klidně řekla, když jakoby mám volno a můžu
tu být, tak se tady většinou i chodím učit.
Já: Tak to vlastně souvisí s následující otázkou. Z jakých důvodů knihovnu navštěvuješ? Jednak teda
to půjčování, určitě… a jak jsi vlastně říkala, tak chodíš do té studovny, protože je tam klid.
Respondent: Jo.
Já: A chodíš sem třeba mezi přednáškama, když máš čas…hodinu třeba?
Respondent: Jo. Jo, protože to jakoby líp člověk jako ňák asi se soustředí na to učení, no, když se tu
nezakecá. (smích)
Já: Jaké typy literatury, například knihy, učebnice, časopisy, si z fondu Historického kabinetu nejvíce
půjčuješ?
Respondent: Hm, asi knihy, bych řekla.
Já: A v menší míře teda ty časopisy…?
Respondent: Jo.
Já: Jo. A tady nad námi jsou ty diplomový práce, tak jestli je využíváš nebo jestli si spíš půjčuješ nebo
potřebuješ ty novější, který jsou v tom repozitáři?
Respondent: Jakoby jak kdy. Ale už jsem si s tím nějaké věci půjčovala, protože…nebo z těch
studentských prací, protože prostě už na to pak nikdo třeba nepsal nebo na to nikdo nenapsal nic lepšího,
takže.
Já: A to je teda výjimečně podle potřeby jenom, když potřebuješ k nějaké zkoušce nebo k nějaké té
práci?
Respondent: Spíš, spíš k té bakalářce, no, jsem to používala. Tam jsem pracovala s některými.
Já: Jsi spokojená s literaturou dostupnou tady v knihovně?
Respondent: Jo. Já myslím, že jako je tady docela velký výběr, no.
Já: Napadá Tě něco, co v knihovně postrádáš, například vybavení nebo nějakou službu?
Respondent: Asi…asi ne. Jako maximálně třeba tady konkrétně možná kopírku, ale tím, že je na
druhém patře tady, tak to vlastně není…jo, není důvod to tu dávat. A hlavně by to tu zabíralo moc místa,
takže.
Já: No a jestli by to bylo v té studovně, tak je fakt, že by tam asi nebyl klid?
Respondent: No.
-poděkování
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Rozhovor č. 4 – Petr
Já: Jaký stupeň studia studuješ?
Respondent: Já jsem v bakalářském stupni ve čtvrtém ročníku.
Já: Jaká oblast dějin Tě zajímá?
Respondent: Tak já se zaměřuji na moderní české dějiny a na dějiny jihoslovanského prostoru, zvláště
na dějiny bývalé Jugoslávie.
Já: Co Tě motivuje k hledání a zjišťování informací?
Respondent: No tak asi nejvíce studijní nároky (smích), co jsou na mě kladený, ale v zásadě i nějaký
vlastní zájmy. Člověk musí rozšiřovat sám od sebe obzory, aby nezůstal mělkým specialistou.
Já: Jaké zdroje nejčastěji využíváš ke zjišťování nebo ověřování informací? Jestli Google, Wikipedii
nebo něco dalšího?
Respondent: Prvotní informace musí člověk samozřejmě najít na internetu, udělat si nějakou představu
o tom. Ale potom se snažím samozřejmě internetovým zdrojům vyhýbat a jít k nějaký literatuře.
Já: Jaký konkrétní internetový zdroje teda využíváš?
Respondent: To záleží vlastně téma od tématu. Někde se dají najít solidní třeba žurnalistický příspěvky
nebo i publicistický k daný problematice. Wikipedii se nikdo nevyhne dneska, takže i tam. Případně
nějaký internetový zdroje, co mají badatelský instituce jako archivy a takhle.
Já: A znáš nebo používáš třeba Google Scholar nebo Google Books? Hledáš tam něco?
Respondent: Google Books jenom občas, když jsou nějaký knihy nedostupný, tak občas se mi zadaří
něco najít, ale to je opravdu okrajový. O tom prvním jsem ani neslyšel, takže …
Já: Ne? Na tom Scholaru tam bývají články vědecký.
Respondent: Já spíš JSTOR.
Já: JSTOR, jo tak to je skvělý, k tomu se můžeme dostat v jedné otázce. Vrátíme se k tomu. A co třeba
ta Wikipedie? Co říkáš na tu důvěryhodnost informací, co tam jsou obsažený?
Respondent: Je důležitý porovnat si jazykový verze Wikipedie. Anglická Wikipedie je dle mýho soudu
důvěryhodnější, když si člověk projde ten text a podívá se na případnej poznámkovej aparát. Pak je
důležitý, co tam člověk čte. Je jasné, že články do kterých fušuje hodně takových nadšenců třeba do
vojenství, tak ty asi nebudou úplně použitelný, ale vím o některých lidech z fakulty, co editovali články
tam, že je to dobře opatřený poznámkama, takže z toho se dá i čerpat. Ale porovnat si to potom i
s vlastníma zdrojema.
Já: Kde vyhledáváš tištěné a elektronické zdroje?
Respondent: No, v elektronických katalozích.
Já: Jo a jestli to můžeš nějak rozvést. Jestli máš zájem půjčit si nějakou knížku, tak jak postupuješ. Jdeš
třeba nejdřív do katalogu tady Karlovky nebo Národky?
Respondent: No, tak nejdříve do CKIS, do našeho katalogu, protože je pro mě nejpřístupnější. Jednak
se tady pohybuju docela často a mám průkazku do všech tady těch knihoven. Pokud ne, tak samozřejmě
druhá možnost je teda Národní knihovna. A ještě mám průkazku do Městský knihovny (v Praze, pozn.
autorky), protože městská knihovna je dobrá v tom, že tam nechodí tolik lidí. Ty věci, které jsou jako
frekventovaný, třeba ty povinný na zkoušky, tak to je hodně rozpůjčovaný tady nebo i v tý Národní
knihovně a zbývá si s tím sednout do studovny s prezenčním svazkem nebo si zajít do městský a půjčit
si to. Tady to mají třeba ve čtyřech exemplářích, kde si to nikdo nepůjčuje. Do dalších přijdu málo jako
knihoven. Když tak nějaká MVSka, ale to už je, když člověk něco píše nebo takhle, to už jsem taky měl.
Já: Jak jsi tady často na fakultě, tak si půjčuješ ty knížky tady z fakulty z různých knihoven, ať už je to
třeba ten Historický kabinet nebo chodíš třeba i do Knihovny Jana Palacha?
Respondent: Tak já nejčastěji se pohybuji právě tady, ale do Palacha si chodím půjčovat, protože tam
mají solidní literaturu právě k tomu jihoslovanskýmu prostoru, ale i krásnou literaturu z toho prostoru,
takže to já si občas přečtu. A jinak je dobrý si projít v katalogu, když jsou rozpůjčovaný, protože třeba
hudební vědy mají solidní fond historický literatury, kam zase chodí hrozně málo lidí, protože o tom
nevědí.
Já: Jak vyhodnocuješ, zda je daný tištěný nebo elektronický zdroj pro Tebe relevantní? Například
v případě knihy se podíváš do obsahu, přečteš si úvod a závěr nebo něco dalšího?
Respondent: Tak relevantnost možná trochu pokrytecky i podle autora. Že si člověk zjistí, kdo je zač
ten, kdo to napsal. To už je pro mě jako první nějakěj jako ukazatel. Potom podle obsahu pak zjišťuju
spíš, jestli to má vůbec cenu číst pro mě jo. Byť může to bejt samozřejmě hodnotný, ale ne pro to, o co
se já zajímám, jo. Takže potom se člověk dozví nejvíc z toho jako úvodu. Člověk myslím sebe, že jo.
(smích)
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Já: A využíváš elektronické zdroje Filozofické fakulty? Pokud ano, jaké a jak často a pokud ne, z jakého
důvodu je nevyužíváš? To už jsme tady zmínili ten JSTOR.
Respondent: JSTOR je takovej vlastně jedinej. Třeba UKAŽ já nepoužívám.
Já: Ne?
Respondent: Ne, já jsem se s tím nikdy nějak neseznámil.
Já: Neseznámil, ale říkali vám o tom …
Respondent: Vim, že to existuje, vim jak to vypadá, ale nějak jsem s tim nepracoval, protože v
uvozovkách jsem to nepotřeboval. Já jsem si vždycky opatřil všechno tištěné, byť možná složitějšíma
cestama, ale nepoužíval jsem to.
Já: Neměl jsi potřebu, protože jsi měl jiné už ověřené zdroje nebo postupy?
Respondent: Tak, já bych to lépe neřekl.
Já: Preferuješ tištěné nebo elektronické verze zdrojů a proč?
Respondent: Já tištěné. Pro mě je to pohodlnější. Já nerad čtu jako text z obrazovek. Já se u toho nemůžu
tolik soustředit jako u toho papíru.
Já: A když by sis teda měl vybrat, jestli si můžeš půjčit tu knížku i přes tu MVSku dejme tomu nebo
případně ještě ta mezinárodní MVS, tak bys ji využil nebo by sis stáhnul tu knížku? To asi tu knížku
předpokládám. (úsměv)
Respondent: (úsměv) To bych si ji asi stáhnul, protože MVSky jsou prostě jenom prezenční a já si to
stejně ofotím, takže nakonec to stejně musím číst z tý obrazovky, takže si to raději stáhnu a budu to mít
v tý lepší kvalitě.
Já: Navštěvuješ pravidelně nějaké webové stránky věnující se novinkám nebo zprávám z oboru?
Respondent: No, z mýho oboru ano. Od spolků mi chodí newslettery, případně kolega, co pracuje u
jednoho nakladatele, tak mi dává pravidelně informace, co vyšlo novýho k daný problematice. Snažím
se sledovat ediční plány… Tak.
Já: A ještě třeba nějaký časopis? Půjčuješ si tady nebo ne?
Respondent: Já jsem měl sám předplacený Dějiny a současnost. Tady si občas přečtu něco ze
Slovanskýho přehledu. To je můj nejoblíbenější časopis, ale bez časopisů se nedá ten náš obor moc
dělat, takže tak no.
Já: Cítíš se někdy informačně přehlcený? Pokud ano, jak se snažíš v přemíře informací zorientovat?
Respondent: Já bych neřekl, pokud se bavíme o tom oboru, že jsem informačně přehlcený, spíš si přijdu
občas informačně podhodnocen, ale to je spíš o tom, jak to má člověk nastavený v tý hlavě, že jo. Ono
je důležitý, případně když si člověk … vytyčit si nějak, co je priorita. Přece jenom na začátku nějaký
problematiky si vezmu nějaký kompendium, nějakou přehledovku, než abych šel přímo do nějaký
konkrétně zaměřený jedný knihy, která se věnuje konkrétnímu výseku. Takže takhle nějak.
Já: Když by sis v tom katalogu Karlovky, v tom CKISu, zadal nějaký předmětové heslo a vyjelo by ti
to několik desítek těch knížek nebo časopisů, tak jak by sis ty zdroje utřídil? Jak by sis vybral nějaký
konkrétní, že by sis ho případně potom i půjčil?
Respondent: No, tak jednak podle autora, kdo to napsal. Jednak bych se možná snažil víc specifikovat
ten danej dotaz.
Já: No, to jsem vlastně myslela …
Respondent: … jestli chci knihu …
Já: … tou otázkou.
Respondent: … nebo článek. Tam se to dá nastavit všechno v tom CKISu, byť vím, že lidi to často
neumějí. Jsou lidi dodneška, kteří si neumí najít časopis, což … Ale takhle utřídit to v tom systému na
tý první stránce …upřesnit.
Já: … upřesnit ten dotaz …
Respondent: … tak.
Já: Jaké knihovny kromě Historického kabinetu navštěvuješ? Zmínili jsme teda tu městskou, Národní
knihovnu a ještě nějakou nebo Ti tady tyhle knihovny dostačují?
Respondent: Kromě těch z Filozofický fakulty, tak já občas Knihovnu Národního muzea. Jednak tam
pracuju a jednak tam jsou zdroje, který mám ke svýmu výzkumu relevantní.
Já: Výzkumu k bakalářce?
Respondent: Tak, tak.
Já: Jak často navštěvuješ knihovnu Historického kabinetu?
Respondent: Tak jelikož jsem tady taky zaměstnaný, teda jako zaměstnanecká síla, tak jsem tady každý
pondělí, ale dejme tomu tak dvakrát, třikrát týdně maximálně. Většinou tak jednou, dvakrát.
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Já: Z jakých důvodů knihovnu navštěvuješ?
Respondent: Taková krásná otázka. No tak samozřejmě kvůli informacím (smích).
Já: A kvůli půjčování titulů, které potřebuješ? A chodíš do studovny mezi přednáškama, když máš čas?
Respondent: Jelikož teď nemám žádný přednášky, tak teď ne. Já už nemám, protože jsem ve čtvrťáku.
Já: A nemáš ani žádný doplňující přednášky, takže …
Respondent: Nene, já mám jenom dobrovolně dvě, tři věci, na který sem zajdu, ale říkám, jsem už
víceméně jenom tady v HisKabu nebo právě v muzeu.
Já: Jaké typy literatury, ať už knížky, učebnice, časopisy nebo něco dalšího, si z fondu Historického
kabinetu půjčuješ nejčastěji?
Respondent: V drtivý většině je to literatura, protože já jsem člověk, který má rád, když si může vzít
ten danej výtisk domů, protože já jako nerad studuju ve studovně. Tady ne, ani v Palachovi, tam mi to
vyhovuje víc, ale v drtivý většině je to tady. Časopisy jenom občas.
Já: A třeba diplomový práce?
Respondent: Diplomový práce si půjčuju, jenom když to potřebuju třeba k nějakýmu svýmu vlastnímu
výzkumu k bakalářce.
Já: Takže nejčastěji, když to shrneme …
Respondent: Jednak i ty bakalářky…
Já: … knihy, časopisy …
Respondent: … no no, no. A ty bakalářky, spíš to novější, to už si může člověk stáhnout. Takže proč
sem kvůli tomu chodit.
Já: Jsi spokojený s literaturou dostupnou v knihovně?
Respondent: Tady jo. Tady určitě.
Já: Najdeš tu, co potřebuješ?
Respondent: Většinou ano, samozřejmě, jak jsem říkal, tak spousta věcí je rozpůjčovaná, když tady je
to základní studijní literatura, tak s tím se musí počítat. Kdo dřív přijde, ten dřív čte.
Já: Napadá Tě něco, co v knihovně postrádáš, například vybavení ve studovně nebo nějakou služba?
Respondent: No, no, to je dobrá otázka, tyjo. No, zatím mě nic moc nenapadá.
Já: Někdo tu zmiňoval tiskárnu ve studovně, ale …
Respondent: Tak tiskárna je ve studovně dole v Palachovi, že jo. Dále jsou tiskárny na chodbách, takže
to mi tady jako nechybí. Tady by to možná překáželo, protože ta studovna přece jenom není nafukovací.
A jednak to má nějakej aussicht, je to historická učebna, tak to musí nějak vypadat, když se tím chceme
ohánět, že jsme jako ta historická učebna.
Já: Takže nic tě nenapadá.
Respondent: Nic mě momentálně nenapadá. Jsou tady počítače, jsou tady jako zásuvky, je tady internet,
je tady všechno podle mýho soudu, takže v té studovně mně opravdu nic nechybí. Možná jenom čtenáři
občas. (smích)
-poděkování
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Rozhovor č. 5 – Hugo
Já: Jaký stupeň studia studuješ?
Respondent: Tak teďka studuju druhý ročník magisterského studia. Navazujícího.
Já: Jaká oblast dějin Tě zajímá?
Respondent: Tak zaměřuju se hlavně na český středověk, asi zhruba tak od 13. do poloviny 15. století.
Já: Co Tě motivuje k hledání a zjišťování informací?
Respondent: Tak většinou je to osobní zájem, a pak samozřejmě když potřebuju něco na navazující
práci.
Já: Jaké zdroje nejčastěji využíváš ke zjišťování nebo ověřování informací? Například Google nebo
Wikipedii.
Respondent: Tak Wikipedii používám relativně často, zvlášť když nestíhám, nebo když je potřeba
nějaký zkoušky a nestíhám číst, tak se na to hodně…o to hodně opírám. Google taky, no a knížky se dá
říct, že taky, no, ale ten internet nejvíc asi.
Já: A na té Wikipedii jsou ty informace teda snadno dostupný, je to tam přehledný, rychle tam najdeš
to, co potřebuješ, takže…
Respondent: Tak no, když to jde, čili u těch zkoušek, zvlášť u těch ze světových dějin, tak tam je dobrý
využívat pro mě tu anglickou, případně německou Wikipedii, protože jsou přece jenom většinou
kvalitnější. U těch českejch, tam je to někdy horší, ale tam je důležitý, aby člověk znal aspoň ty základy,
aby viděl ty nejhorší chyby, co tam jsou a pak si podle toho rychle můžeš zopakovat a vzpomenout, co
máš umět, no.
Já: A…říkal jsi, že teda používáš i knížky, tak se chci zeptat, jestli používáš například nějaké tištěné
encyklopedie jako Britannicu nebo něco podobného?
Respondent: Tak to jenom velmi výjimečně. Spíš…spíš třeba když mám zkoušku a je nějaká
monografie, kterou bych měl přečíst, tak využívám třeba Velký dějiny Českých zemí, že vezmu tu
kapitolu, která je vlastně shrnutí toho, co mám číst. Takže spíš takhle to využívám.
Já: A znáš nebo používáš Google Scholar nebo Google Books?
Respondent: Google Scholar používám, ale taky velice málo, protože mně to moc nikdy nepomohlo,
no. Jenom tak…
Já: …nepomohlo? Že si tam nenašel to, co jsi potřeboval, nebo to nebylo dostupný v plným textu?
Respondent: Spíš že to nebylo dostupný v plným textu, no.
Já: A zkoušel jsi se dívat do nějaké jiné databáze? Když jsi to nenašel v tom Scholaru? Nebo v těch
Google Books?
Respondent: Jo, no tak snažím se dívat třeba na uloz.to jestli tam ta knížka není. A takhle no. Spíš si
jako vybírám ty témata tak, abych to měl jako dostupný nějak, takže někdy dělám kompromisy no.
Já: A ještě se vrátíme jenom k tomu Googlu. Ten je teda snadnej, snadno se používá, dává hodně
výsledků, takže proto jako ho rád používáš?
Respondent: Ano.
Já: Kde vyhledáváš tištěné nebo elektronické zdroje?
Respondent: Tak buďto v Bibliografii dějin Českých zemí přímo na internetu, anebo přímo z knížek
nebo článků, který mám jakoby primární zdroj a pak z toho nacházím ty další věci.
Já: Z té literatury…?
Respondent: Ano.
Já: Z těch použitých pramenů a podobně.
Respondent: Ano.
Já: Jak vyhodnocuješ, zda je daný tištěný nebo elektronický zdroj pro Tebe relevantní? Například u té
knihy se díváš na obsah, přečteš si úvod a závěr, …?
Respondent: Nejčastějc se dívám na obsah a závěr čtu. No a…ale většinou právě…já jsem ten typ,
kterej si třeba ke zkouškám tu knížku jakoby si čte kolem dokola. Aspoň teda ve zrychlené formě, takže
to víceméně projdu celý, takže pro mě ten obsah je asi úplně nejdůležitější, abych tam našel tu část,
kterou pak můžu u té zkoušky nebo v práci využít.
Já: Využíváš elektronické zdroje Filozofické fakulty? Pokud ano, jaké a jak často a pokud ne, z jakého
důvodu je nevyužíváš?
Respondent: Tak téměř vůbec nevyužívám. Užíval jsem vlastně jenom jednou nějaký slovník na latinu
nebo spíš vlastně nějakej portál, kterej má Brno – Masarykova univerzita v Brně a teďka to nějak nově
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přešlo, že to může člověk využívat i přímo tady z fakultních počítačů a jinak to nepoužívám, protože
jsem to vlastně nikdy úplně nepotřeboval a ani jsem o tom úplně nevěděl, no. Donedávna, až.
Já: Jo. Že vám o tom třeba neřekli na přednášce?
Respondent: No, to možná řekli, ale prostě nevim. Nějak mě to minulo. (úsměv)
Já: Ale jinak teda ses dozvěděl nedávno, že jsou různý e-zdroje, ať už jsou to teda ty e-časopisy nebo
e-knihy, který má fakulta nebo univerzita předplacený. Ale neměl jsi tu potřebu je využít?
Respondent: Ano.
Já: Protože jsi to našel v tištěné podobě?
Respondent: V tištěné podobě a vlastně ani nevím, jestli ty elektronický, jestli jsou hodně jako
relevantní pro to bádání, který mám já. Jestli to spíš není na ty světový dějiny důležitější.
Já: Preferuješ tištěné nebo elektronické verze zdrojů a proč? To už vlastně jsi tady trošku zmínil, že
většinou tištěné.
Respondent: Většinou tištěné no. A když nestíhám nebo potřebuju třeba při cestách, tak zas spíš na
mobilu čtu.
Já: Takže to je kniha v nějakém PDF formátu? Nebo něco webovýho?
Respondent: PDF nebo v EPUBu.
Já: Navštěvuješ pravidelně nějaké webové stránky věnující se novinkám nebo zprávám z oboru?
Respondent: Tak jednak, nevim jestli se to dá počítat jako novinky z oboru, ale vzhledem k tomu, že
se pořád potřebuju zlepšovat v němčině, tak vlastně na Welt.de mají dobrou rubriku na středověký
dějiny přímo, tak tam. Ale to mám spíš ne kvůli novinkám z historie, ale spíš abych četl historii
v němčině, lehce pochopitelnou. No a jinak ještě vlastně se dá říct, že na Redditu je taková podskupina
Ask Historian, tak tam občas se koukám.
Já: A půjčuješ si třeba nějaký časopis tady? Kde jsou různý studie a články?
Respondent: Nejčastějc ty středověký teda, takže vlastně ty, co vycházejí jednak od CMS (Centrum
medievistických studií, pozn. autorky), jednak od Historického ústavu. A když potřebuju ke zkouškám,
tak samozřejmě i třeba nějaké jinačí časopisy.
Já: Cítíš se někdy informačně přehlcený? Pokud ano, jak se snažíš v přemíře informací zorientovat?
Respondent: Tak myslím, že úplně se nedá říct, že bych někdy byl jakoby informačně přehlcený, takže
nikdy jsem to nějak extrémně nemusel řešit.
Já: A když si do katalogu – tady třeba univerzity – zadáš předmětové heslo a vyjede Ti několik desítek
titulů na to téma, na ten předmět, co si zadal, tak jak bys postupoval, abys to nějak zredukoval? Aby sis
kdyžtak vybral jenom pár konkrétních, který by se Ti hodily?
Respondent: Tak když to téma alespoň trošku znám, tak to redukuju podle třeba známých autorů. Dost
pomáhá taky, když je tam právě jakoby ten obsah už vytištěnej, že se právě můžu kouknout, co v té
knížce je, což když tam ten obsah není a moc se v tom tématu neorientuju, tak tu knížku jako si vyberu
málokdy, protože většinou nestíhám a nemám čas jakoby zjišťovat dál, co to je nebo není. Když tam ten
obsah není, tak se většinou snažím i dívat třeba do jiných knihoven jakoby jestli to tam náhodou nemají
okopírované nebo tak. A většinou takhle. A když to neznám, tak právě nejvíc kolem toho obsahu,
případně asi podle toho, jak je to nové.
Já: Jaké knihovny kromě Historického kabinetu navštěvuješ?
Respondent: Tak relativně výjimečně dole KJP (Knihovnu Jana Palacha, pozn. autorky). Pak občas
městskou knihovnu, ale to taky výjimečně. Pak jakoby…Městkou knihovnu v Praze hodně výjimečně.
Pak městkou knihovnu u nás doma a pak Národní knihovnu nejčastěji.
Já: A jenom kde doma, abychom to zpřesnili?
Respondent: V Hlinsku v Čechách.
Já: Jo. A do Národní knihovny teda jsi říkal ještě.
Respondent: To jsou vlastně tak dvě nejčastější, buďto tady nebo Národní knihovna.
Já: A navštěvuješ je proto, že nenajdeš tu literaturu, kterou chceš, tady?
Respondent: Někdy to tak je, někdy to zas můžeš být právě – zvlášť teda před zkouškama – že to je
rozpůjčované. Tak kvůli tomu.
Já: Jak často navštěvuješ knihovnu Historického kabinetu?
Respondent: Tak teďka vlastně, když pracuju, tak v podstatě čtyři dny v týdnu od pondělí do čtvrtka.
Jsem tady skoro každý den. A když jsem tady nepracoval, vlastně vloni ještě, tak to záviselo no. Někdy,
když jsem měl jako hodně rozečteno, tak to taky mohlo být tak dvakrát do týdne třeba. V rozmezí měsíce
každý týden vlastně dvakrát tak. Ale zas to někdy mohlo být tak, že jsem třeba měsíc v knihovně nebyl.
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Já: Jo. Takže se to měnilo. A jenom mě napadlo, když teda studuješ magistra, tak chodil jsi sem na
bakaláři víc nebo ne?
Respondent: Zase, před tou prací bych řek, že asi tak stejně, no. Plus mínus.
Já: Stejně. Takže není v tom rozdíl.
Respondent: Zas takovej…
Já: Podstatnej.
Respondent: Asi ne no. No možná, že by trošku byl teďka, protože zase, většinou si nějakou práci
dělám, když jsem přímo to, tak asi mírnej nárust by byl. Ale mírnej.
Já: Na tom magistru?
Respondent: Ehm.
Já: Z jakých důvodů knihovnu navštěvuješ?
Já: Půjčuješ si tady ty knihy. A chodíš třeba do studovny teda studovat nebo jenom na tom pultu, když
jsi…?
Respondent: Tak, většinou… Zase, tenhle rok většinou na tom pultu a tam si buďto jako dělám něco,
co je potřeba tady nebo si dělám něco pro sebe, případně si čtu. A když jsem tady nepracoval, tak to
bylo málokdy, že bych přímo jako v knihovně zůstal, spíš jsem si, když je ta možnost, ty knížky jakoby
půjčil s sebou a spíš jsem takhle hodně chodil pro knížky a pak to četl doma, protože já jsem zvyklý,
nebo radši čtu jakoby při chůzi a to tady přímo nejde, no, takže. (úsměv)
Já: A když jsi měl nějaký čas volný mezi přednáškami, tak jsi sem šel na tu chvíli nebo ne? Nebo jsi šel
jinam?
Respondent: Většinou ne. Většinou jinam.
Já: Jaké typy literatury, například knihy, učebnice nebo časopisy, si z fondu Historického kabinetu
nejvíce půjčuješ?
Respondent: Ty, co jsou potřeba ke zkouškám a teďka na magistru nejčastěji přímo ty se středověkou
tematikou, které by mě zajímaly. Nemusí to být ani přímo jakoby bádání, ale může to být jenom nějaká
oblast středověku, která by mě zaujala a výjimečně to může být i vlastně z jiného okruhu těch dějin, ale
to je teďka míň.
Já: A většinou jsou to knížky nebo je to ve formě článku v časopise?
Respondent: Je to tak půl na půl.
Já: A využíváš třeba i ty diplomové práce, co jsou tady, anebo v repozitáři?
Respondent: To přímo ne. A když je využívám, tak spíš k bádání, a to přímo jako v internetový podobě
doma. Takže jako v ruce jsem přímo, že bych to četl odsud, to ne.
Já: Jsi spokojený s literaturou dostupnou v knihovně?
Respondent: Jsem relativně dost. Možná že by se tady dalo někdy využít nebo víc rozšířit i ta zahraniční
literatura. Mě to teda přímo jakoby neomezuje při bádání nebo tak, ale když by ta možnost byla, tak
třeba o nějaká ta německá badání, německou literaturu by to bylo fajn, jsou tady trošku mezery.
Já: Napadá Tě něco, co v knihovně postrádáš, například vybavení ve studovně nebo nějakou službou?
Já: To jsi vlastně zodpověděl před chvilkou, že bys doporučil klidně i víc výtisků ze zahraničí. A ještě
něco nebo Tě nic nenapadá? Co bys tu postrádal.
Respondent: Asi mě přímo nic nenapadá. Ani když si vezmu jinačí knihovny, tak asi ne přímo.
-poděkování
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Rozhovor č. 6 – Jakub
Já: Jaký stupeň studia studuješ?
Respondent: No teďka jsem ve třetím ročníku na magistru. Prodlužuju.
Já: Jaká oblast dějin Tě zajímá?
Respondent: Dělám Střední Evropu ve 20. století, teda teďka konkrétně jakoby z nějaké komparativní
perspektivy.
Já: Co Tě motivuje k hledání a zjišťování informací?
Respondent: No, motivuje mě to, že potřebuju ty informace. (smích)
Já: A proč je potřebuješ, k čemu je potřebuješ?
Respondent: No…
Já: Ke studiu? Nebo Tě něco zajímá? Nebo všechno dohromady?
Respondent: No tak je to jakoby ke studiu…určitý zájem. Ono se to tak nějak prolíná, že mě vlastně i
osobně zajímá jakoby ta Střední Evropa nebo i ta kulturní společenská oblast, a to pak můžu uplatňovat
jako v té odbornější části
Já: Jaké zdroje nejčastěji využíváš ke zjišťování nebo ověřování informací? Například Google,
Wikipedii nebo něco jiného?
Respondent: Tak takový ten základní rozcestník je Wikipedie. Když jako vyloženě potřebuju nějakou
osobnost, tak Wikipedie mi alespoň přibližně řekne, kdo to je. A pak třeba často používám i vlastně
nějaké vyhledavače knihoven, které mi vlastně ukazují, jaké ty knížky kdo publikoval nebo tak a podle
toho se třeba pak orientuji dál.
Já: Katalogy máš teď na mysli těch knihoven?
Respondent: No. Jak vlastně fakultní, tak třeba i ten souborný, co má vlastně Národka.
Já: A jak jsi říkal, že teda se zajímáš o tu Střední Evropu, tak koukáš se jenom na českou Wikipedii
nebo se koukáš i na jiné jazykové verze jako v angličtině nebo v němčině?
Respondent: Rozhodně koukám vlastně na polskou, protože hodně dělám to Polsko-Československo a
využívám teda i – teda specializovaně Slovanskou knihovnu nebo katalog Slovanské knihovny, protože
i ty knihy jsou dostupné rovnou, tak to. A rozhodně jako koukám i po…nejen po jakoby těch českých
katalozích nebo českých vyhledavačích, ale jak už mám i nějakou zkušenost s tím Polskem, tak už jdu i
na nějaké konkrétní servery nebo tak.
Já: A proč využíváš tu Wikipedii nejčastěji?
Respondent: Ne že bych ji využíval nejčastěji, ale je to spíš takový ten jako první křižovatka, která mi
i v tom vyhledavači třeba i vyskočí. A co mám jako zkušenost, tak i ta polská Wikipedie je docela jako
dost přehledná a informačně bohatá oproti třeba té české, co se týče jako toho 20. století. Takže je to i
dobrý jakoby spíš odrazový můstek někam dál.
Já: A ta důvěryhodnost těch informací, co jsou na té Wikipedii, tak těm teda důvěřuješ?
Respondent: No jak kdy. Jakože opravdu tu Wikipedii používám jen abych jako viděl, jestli ta osobnost
byla politik nebo něco takového. Ale když už tam je pak popis třeba nějakého ideového zaměření, nebo
něčeho takového, tak to už si třeba pak ověřuju dál. Ne že bych vyloženě Wikipedii používal jako zdroj
informací, který bych citoval dál nebo něco takového. To jako přeci jen ověřuju pak dál.
Já: V knížkách?
Respondent: No anebo právě na těch serverech, když už. Nebo v těch knihách, co jsou vlastně
zmiňovány pak dole ve zdrojích, jestli, jak moc je to pravda.
Já: A na tu Wikipedii se dostáváš teda z toho Googlu? Říkal jsi, že když tam něco zadáš, tak většinou
ten první odkaz je ta Wikipedie.
Respondent: Jo.
Já: Takže na Googlu?
Respondent: Jo, přes Google, no.
Já: A znáš například Google Scholar nebo Google Books? Využíváš je?
Respondent: Jo, to taky využívám. Bohužel často je to, že to jsou jen…že ta kniha tam je, ale jen…pak
bych se přes odkaz dostal k tomu, jak ji koupit než vyloženě k nějaké té online verzi. Ale občas jsem to
i využil. Je to jako, ten Scholar je právě dobrá varianta vedle JSTORu nebo přes tyhlety jako elektornické
portály, co jsou vlastně zpřístupněné přes univerzitu.
Já: Takže někdy si se dostal k nějakému plnému textu a někdy jsi tam měl jen tu informaci o té knížce?
Respondent: Ehm. A já občas využívám takovou tu strategii, že třeba si napíšu nějaké to téma svoje,
nebo něco takového, za to dávám prostě „pdf“ a aby mi vyskočily rovnou PDF formáty. Což je občas
jako lepší, než přes ten Scholar…často.
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Já: A používáš například i nějakou tištěnou encyklopedii? Jako Britannicu nebo něco podobného?
Respondent: Ani ne. Vlastně když slovníky, jakože jazykové, tak to využívám většinou spíš jako nějaké
online překladače, Lingeu třeba, spíš než…spíš než Google Translator. A většinou ty oblasti, kterými já
se zabývám v tom 20. století, tak často už jsou jako nějaké digitální encyklopedie, třeba těch osobností
disentů nebo něčeho takového, takže k těm papírovým sahám spíš kvůli odcitování.
Já: Jo. Další otázka navazuje na ty elektronické zdroje a slovníky. Kde vyhledáváš ty tištěné a
elektronické zdroje?
Respondent: Tak vyhledávám je vlastně přes ten Google a…anebo často přes odkazy v jiných článcích,
že třeba v těch posledních deseti letech ty webové odkazy jsou časté u těch různých článků, které jsou
hlavně teda v elektronické podobě, tak přes ty se pak dostávám vlastně dál.
Já: Když bys měl teda vytipovanou jednu knížku z nějakého poznámkového aparátu, tak jak bys
postupoval při hledání té knížky? Jak bys ji vyhledal, aby sis ji půjčil?
Respondent: Tak když mám vyloženě konkrétní titul, tak zkouším nejdřív Souborný katalog Národní
knihovny. A pak podle toho se teda, když tam je, tak záleží, kde je. Často se jako trefím, že je buď
v Národce nebo ve Slovanské knihovně. Nebo přes ještě Knihovnu Sociologického ústavu Akademie
věd. No a když tam není, tak jdu teda už jako…vyloženě hledám v tom jakoby, že to hodím do Googlu
a hledám nějakou PDF verzi nebo něco takového.
Já: Takže do toho Souborného katalogu chodíš proto, že chceš zjistit, jestli je to někde po Praze. Nejde
Ti o konkrétní knihovnu, že bys šel přímo do jejího katalogu, ale je Ti v podstatě jedno, kde v Praze to
je. Hlavně, abys to měl?
Respondent: Přesně tak, protože vlastně tady v tom okolí Filozofické fakulty jsou ty hlavní knihovny,
do kterých já chodím a já jako těch kartiček do těch knihoven mám dost, takže ten Souborný katalog mi
rovnou ukáže, jestli v těch mých knihovnách to rovnou je než to.
Já: Jak vyhodnocuješ, zda je daný tištěný nebo elektronický zdroj pro Tebe relevantní? Například u
knihy se díváš na obsah, na úvod a závěr nebo ještě na něco dalšího?
Respondent: Rozumím. Tak samozřejmě pročtu úvod, závěr, nějak to i prolistuju, jestli je to pro mě
důležité nebo něčím originální. A často i koukám na seznam použité literatury nebo pramenů, že jestli
to jsou pro mě nějaké nové prameny nebo jsou to knihy, které si já mohu půjčit a z toho mi vyplyne, že
to je jako nějaká monografie, která spíš shromažďuje jakoby informace, tak tu dám stranou a radši jdu
k těm knihám, které jsou dostupnější.
Já: Využíváš elektronické zdroje Filozofické fakulty? Pokud ano, jaké a jak často a pokud ne, z jakého
důvodu je nevyužíváš? Už jsi tady zmínil ten JSTOR. A využíváš ho proč? Najdeš tam hodně těch
článků, které potřebuješ?
Respondent: Tak nejčastěji využívám teda JSTOR a EBSCO, protože tam jsou nejčastěji v plném znění,
že to není jen odkaz na citaci nebo tak. A využívám to často spíš k těm zahraničním tématům. A teda
když to vztáhnu k diplomce, tak spíš jakoby…jako k nějakému ukotvení dosavadního bádání o tom
tématu. A proč? Protože občas mi to jakoby vyhodí zajímavé odkazy, na které vím, že bych normálně
nepřišel, kdybych to jen hledal přes ten Google. Nebo kdybych tam prostě jen listoval tím Googlem přes
ty různé odkazy a tak.
Já: Preferuješ tištěné nebo elektronické verze zdrojů a proč?
Respondent: Mám radši…no…ono je to takové dvousečné. S tím papírem se mi, když je to v papírové
verzi, tak se mi lépe pracuje. Mám i dojem, že si to třeba lépe zapamatuji, když si to v tom čtu. Na
druhou stranu, když to pak potřebuji rychle dohledat, tak je na to lepší, když je to v tom PDF formátu,
kdy přes to ctrl+f jde prostě vyhledat. Takže obojí má takovou jako…své výhody.
Já: Navštěvuješ pravidelně nějaké webové stránky věnující se novinkám nebo zprávám z oboru?
Respondent: Asi ne. Jakože…
Já: …Ne? Pravidelně ne?
Respondent: Pravidelně mám takový ten informační příliv, kdyžtak jakože přes Facebook těch daných
institucí. Že Akademie věd, Ústav světových dějin a tak dále. A tam teda když, ale to jsou spíš informace,
jakože o chystaných konferencích, událostech nebo tak. Ale že bych vyloženě jakoby z oboru, tak to ne.
Já: Ani žádný časopis nečteš?
Respondent: Spíš tak jakoby, já nemám žádný předplacený a ani jako že bych pravidelně četl, ale spíš
tak jakoby nárazově, nebo když na to narazím, něco zajímavého.
Já: Cítíš se někdy informačně přehlcený? Pokud ano, jak se snažíš v přemíře informací zorientovat?
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Respondent: Tak samozřejmě to 20. století je jako dost informačně bohaté, kdy každý druhý člověk
píše paměti a tak, takže to je dost náročné a selektuje se to jako obtížně. A asi na to nemám přesně
nějakou metodu, jak se s tím jakoby vyrovnat. No asi tak.
Já: Když bys hledal v katalogu knížky na téma 2. světové války třeba, tak by Ti to mohlo vyhodit
několik desítek výsledků. Tak jak by ses v tomhle případě choval, jak bys vyselektoval ty knížky, aby
si jich měl co nejméně? Těch kvalitních, těch, co jsou pro tu Tvoji potřebu důležité.
Respondent: Tak já využívám to rozšířené vyhledávání. U všech těch katalogů je aspoň možnost
nějakých tří klíčových slov, tak přes ty se snažím co nejvíc to různou kombinací vlastně vyselektovat,
aby toho bylo co nejméně. A pak teda, málokdy, dávám nějaké časové rozmezí nebo něco takového.
Já: Jaké knihovny kromě Historického kabinetu navštěvuješ? Říkal jsi, že máš průkazky do hodně
knihoven.
Respondent: Tak využívám Městskou knihovnu v Praze, kde přece jen jsou takové ty populárnější
historické práce přístupné normálně, takže je to dobrá alternativa, když tady všude po fakultě je to
vypůjčené. Pak teda Palacha, Národní knihovnu, Slovanskou knihovnu a pak knihovnu právě toho
Sociologického Ústavu. A pak mám teda ještě kartičku do knihovny v Říčanech, takže tam, kde bydlím,
no.
Já: Takže tam chodíš proto, že tam najdeš tu konkrétní knihu nebo titul, co potřebuješ?
Respondent: Hmm, přesně tak, protože…
Já: …je to tam dostupné, že to není vypůjčené nebo...
Respondent: Právě proto, že často první cesta je do těch fakultních knihoven nebo do té, co je nejblíž.
A ta městská je přece jen trochu mimo takovou tu odbornější perspektivu.
Já: Jak často navštěvuješ knihovnu Historického kabinetu?
Respondent: No, tak jako čtenář, tak jednou do týdne, takže jdu půjčit, přepůjčit, vrátit.
Já: A proč nechodíš častěji? To nemáš potřebu sem chodit častěji, stačí Ti jednou týdně?
Respondent: Tak ještě v kombinaci s tím, jak tady pracuju, tak mám takové jakože různé strategie.
Teďka co se týče psaní diplomky, tak hledám to vhodné místo, kde se dobře píše. Studovnu Historického
kabinetu využívám, když jsem tady třeba chvíli v práci a pak teda mám nějaké volno nebo to, tak si sem
sednu.
Já: Jo, takže mezi přednáškami, jestli teda máš přednášky nějaký?
Respondent: No, přesně, jojo.
Já: Takže dá se říct, že jednou nebo případně vícekrát týdně, jo? Podle potřeby.
Respondent: No asi tak.
Já: A ty jsi teda na tom magistru. A byl rozdíl v té návštěvnosti nebo ve využívání knihovny na bakaláři
a teď? Jestli jsi sem na bakaláři chodil častěji?
Respondent: Jako u mě?
Já: Ano, u Tebe.
Respondent: Vím, že na bakaláři jsem chodil častěji do studovny číst ty prezenční věci, jakože časopisy
a tak. Teďka už je to takové méně časté tím mým zaměřením, že přece jen třeba občas ty časopisy, co
potřebuji já, tak tady nejsou, tak je nevyužívám. Ale dřív, jak jsem měl i víc těch zkoušek a bylo potřeba
mít prostě nějaké články nebo z toho seznamu literatury, tak jsem to využíval.
Já: Z jakých důvodů knihovnu navštěvuješ? Už jsi říkal, že si sem chodíš do té studovny, půjčuješ si tu
ty knihy a mezi těmi přednáškami sem teda chodíš, když máš tu chvíli. Tak jestli sem třeba chodíš i na
internet?
Respondent: To ani ne. To asi ne. Říkám, občas volím tu strategii, že si sem jdu prostě sednout a jdu
psát. Takže jako…
Já: Jo. Tu práci přímo?
Respondent: No. Takže je dobré, že tady jsou prostě jako zásuvky, takže je dobré si prostě připojit.
Já: Jaké typy literatury, například knihy, učebnice, časopisy nebo i diplomové práce, si z fondu
Historického kabinetu nejvíce půjčuješ?
Respondent: Tak nejčastěji si půjčuji monografie.
Já: A někdy, když potřebuješ, tak ten časopis využiješ taky a ty práce taky?
Respondent: Tak ty časopisy občas nějaké. Nějaké sborníky. Ale diplomové práce ne. To využívám,
že to je v elektronické…elektronicky přístupné.
Já: Takže nepotřebuješ žádné starší, které jsou tady ve skladu?
Respondent: Ne. To nepotřebuji.
Já: Jsi spokojený s literaturou dostupnou v knihovně?
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Respondent: Tak řekl bych, že jo. Zároveň občas mě překvapuje, co třeba tady na to Polsko najdu. Na
druhou stranu chápu, že prostě Polsko vzhledem k té odborné poptávce je prostě malý téma nebo malá
oblast zájmu, takže chápu, že to tady nemůže být. Ale jinak jsem spokojený i třeba co mám jakoby další
zájmy, co se týče třeba nějakých dějin myšlení nebo osobností, tak to jsem spokojený s tím, co tady je.
Já: Napadá Tě něco, co v knihovně postrádáš, například vybavení ve studovně nebo nějaká služba Ti
chybí?
Respondent: Pff…
Já: Nebo bys chtěl třeba víc exemplářů? Myslíš, že je tu nedostatek exemplářů k nějakým titulům?
Respondent: Nevím. Asi záleží, že jak je tady malá studovna, tak třeba tady nemůžou být jakoby
vyloženě otevřené police. Což třeba v Palachovi je možné se prostě projít, vzít si jakoukoli knihu a
prostě projít si to a třeba jakoby i narazit na nějaký nový pramen nebo monografii, na kterou bych třeba
přes vyhledávač nenarazil. A možnost si to jakoby volně otevřít, než abych jako si to musel objednat,
půjčit, odpípnout, teďka si to prolistovat a zase jako to hned vrátit. Tak možná to je jako to, co mi chybí,
ale to je tím, že prostě je to dílčí knihovna. Na tohle to je ten Palach.
-poděkování
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Rozhovor č. 7 – Veronika
Já: Jaký stupeň studia studuješ?
Respondent: Já jsem ve druhým ročníku magisterskýho navazujícího studia historie.
Já: Jaká oblast dějin Tě zajímá?
Respondent: Nejvíc 20. století, ale spíš tak od roku 39 dál do toho rozpadu, takže do roku 92 asi nejvíc.
Já: Co Tě motivuje k hledání a zjišťování informací?
Respondent: No tak asi nejvíc zkoušky, že jo, a pak asi taky ňáka ta oblast zájmů, že jo, tak tendle obor
se nedá dělat úplně bez…aby to člověka…že by to člověka nebavilo. Takže…nebo třeba i ňáká současná
situace mě nutí třeba vyhledávat si nějaký historický paralely a tak.
Já: Jaké zdroje nejčastěji využíváš ke zjišťování nebo ověřování informací? Mám tu například Google
nebo Wikipedii. Nebo něco jiného používáš?
Respondent: Tak Wikipedii úplně ne. Snažím se hlavně ve veřejnoprávních médiích. Hlavně Česká
televize má spoustu, jak to říct, rozhovorů třeba s odborníky nebo tak. Nebo je i pořad historie.cs, takže
většinou tam, anebo v odborných publikacích. Jako asi úplně si neověřuju data na wikipedii, teda.
Já: Znáš nebo používáš Google Scholar nebo Google Books?
Respondent: Google Books občas, co se týká ňákých recenzí nebo tak, ale moc ne teda, moc to
nepoužívám.
Já: Používáš i nějakou tištěnou encyklopedii? Jako třeba Britannicu nebo to vůbec ne?
Respondent: No jako jestli se…třeba maximálně Ottův slovník naučný, jestli se to tak dá jako
kvalifikovat, jako encyklopedie. Ale to už je spíš do nějakých odborných textů nebo tak, no. Asi spíš
v tomhletom směru.
Já: Kde vyhledáváš tištěné a elektronické zdroje?
Respondent: No tak v knihovně, že jo. Elektronický zdroje, no tak vobčas se zkusim prostě si, jako jo,
napsat do Googlu, jestli někde není v PDFku ňáká knížka, ale většinou buď v knihovně tady v Hiskabu,
anebo u nás v Benešově v městský knihovně. Většinou jako najdu všechno tady nebo tam.
Já: A jdeš teda…koukáš sem do knihovny…tak jdeš do toho centrálního katalogu?
Respondent: Jo, ehm.
Já: A používáš někdy i Souborný katalog? Víš, co to je?
Respondent: Jako biblio?
Já: Souborný katalog Národní knihovny.
Respondent: Jojojo, používám.
Já: Jo?!
Respondent: Občas jo.
Já: Když nenajdeš tu knížku tady v Hiskabu, nebo v tom Benešově?
Respondent: No.
Já: Jak vyhodnocuješ, zda je daný tištěný nebo elektronický zdroj pro Tebe relevantní? Například
v případě knihy se podíváš do obsahu, na úvod a závěr, nebo na názvy kapitol? A na základě těchhle
kritérií vyhodnotíš, že tu knížku potřebuješ, že by tam mohlo být něco, co by se Ti hodilo nebo koukáš
na něco jiného?
Respondent: Tak, většinou…většinou už jdu jakoby po konkrétních titulech, ale když to, tak si většinou
koukám do obsahu, vlastně co se tam píše a potom, když tu knížku jako úplně neznám, třeba tady ze
školního prostředí, tak si na ni vyhledám nějakou relevantní recenzi.
Já: Využíváš elektronické zdroje Filozofické fakulty? Pokud ano, jaké a jak často a pokud ne, z jakého
důvodu je nevyužíváš?
Respondent: Elektronický zdroje Filozofický…no asi moc ne.
Já: Hodně studentů tady zmínilo JSTOR.
Respondent: Tak to vůbec.
Já: Je pravda, že vlastně to téma, který Tě zajímá, na který se specializuješ, tak to bývá v tištěné
podobě…
Respondent: No asi jako, spíš si myslím, že pro mě jsou relevantní tištěný zdroje, no.
Já: A třeba na tom bakaláři si využila někdy nějakou databázi, kde byly ty elektronický knížky nebo
nějaký elektronický časopisy?
Respondent: Vůbec.
Já: Takže si to nikdy vlastně nepotřebovala a všechno si našla v té tištěné podobě?
Respondent: Jo.
Já: Preferuješ tištěné nebo elektronické verze zdrojů a proč?
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Respondent: Tak, tonhle asi s tím dost souvisí, že já preferuju spíš ty tištěný zdroje. A proč, to ani sama
nedokážu posoudit. Asi je to nějakej zvyk nebo jak to říct, no. Asi spíš z toho zvyku, že já moc… fakt
jako nedokážu, nedokážu říct nějakej relevantní důvod proč jako preferuju ty tištěný zdroje, no. Je to
taková jako, jak to říct, třeba jako docela i ověřená kvalita tady i prostě studentama nebo pedagogama,
no že vlastně většinou, když se člověk připravuje na zkoušku, tak vlastně mu doporučen, je doporučená
literatura, která je prostě tištěná, žejo.
Já: Navštěvuješ pravidelně nějaké webové stránky věnující se novinkám nebo zprávám z oboru? Říkala
si vlastně, že koukáš na ty stránky České televize a na tu historii.cs a chodíš pravidelně ještě někam,
buď na tu webovou stránku nebo i si čteš nějakej časopis tištěnej?
Respondent: Na stánkách Ústavu českých dejin, tak tam asi jsou ty jako největší, největší, dá se říct
události z oboru nebo tak. Nebo i různý doporučení na nově vycházející literaturu. Jestli kontroluju
nějakej web, no těžko, těžko říct, asi spíš ne.
Já: Cítíš se někdy informačně přehlcená? Pokud ano, jak se snažíš v přemíře informací zorientovat?
Respondent: Tak co se týče svého oboru, tak informačně přehlcená se necítim, ale co se týká
současných událostí, tak jako asi rozhodně. Takže se snažim hledat ověřený zdroje, že prostě, když si,
když si něco přečtu na internetu, tak to neberu jako ber-bernou minci, ale snažím se to najít třeba ještě
v nějakým jiným zdroji. Co se týká jako současnýho, současnýho dění, tak tam většinu těch informací
teda jako sbírám z internetu. To netvrdim, že ne. Anebo potom jako z veřej-z Český televize, prostě.
Tam jako tištěný média, jako že si nepřečtu úplně knížku o Syrským konfliktu a podobně. To spíš ne.
(úsměv)
Já: A když to vztáhneme na ty knížky nebo tituly, který si chceš půjčit v nějaký knihovně a zadáš si
teda do jejího katalogu buď předmětový heslo nebo…nebo…ňáký jiný klíčový slova, tak Ti to může
vyhodit několik výsledků, třeba i několik desítek. Tak jak bys třeba selektovala všechny ty tituly, co Ti
to našlo, aby sis vybrala jenom pár, který by sis případně půjčila?
Respondent: Tak já, když hledám v tom Centrálním katalogu, tak si tam hlavně vyberu, aby to bylo
tady v tý knihovně a potom jako se snažim zadávat vopravdu přesný klíčový slova, aby mi to nevyhodilo
prostě tisíc výsledků, ale prostě maximálně ňákejch pár stránek, protože vlastně v Centrálním katalogu
se vobjevujou i jako různý práce studentů, ať už bakalářský nebo diplomový, takže je docela problém,
když tam hodíte jenom jméno, tak vám to vyplivne i třeba ty práce, který on vedl nebo kterým byl
oponentem, což je docela blbý, takže, takže se to snažim jakoby maximálně, maximálně prostě
specifikovat – to klíčový slovo. Anebo prostě většinou znám přesnej název, přesnej název toho titulu.
Jako vopravdu, já spíš chodim po těch konkrétních titulech, no.
Já: Jaké knihovny kromě Historického kabinetu navštěvuješ? V Benešově navštěvuješ tu knihovnu
městskou…
Respondent: V Benešově městskou knihovnu, potom Národní knihovnu Klementinum tady za rohem,
tam. A tam teda chodim většinou, protože maj digitalizovaný tiskoviny, takže kvůli tomu chodim tam.
No anebo tady dole Knihovnu Jana Palacha.
Já: Jak často navštěvuješ knihovnu Historického kabinetu?
Respondent: No tak ve zkouškovym je ta frekvence vyšší, takže i třeba jednou do týdne a přes semestr
jednou za čtrnáct dní, no. Asi, asi záleží. Ale ve zkouškovym je ta frekvence samozřejmě vyšší no.
Já: A říkala jsi, že teda seš na navazujícím magistru, tak by mě zajímalo, zajímalo jestli na bakaláři si
chodila do knihovny častějc nebo ne? Jestli byl v tom nějakej rozdíl oproti tomu magistru.
Respondent: Tak vzhledem k tomu, že mám bakaláře z archivnictví, tak tam ta četba na ty zkoušky
není úplně vyžadovaná, takže rozhodně jsem nechodila, rozhodně chodim víc teď do knihovny, než
tenkrát. Takže, no.
Já: Z jakých důvodů knihovnu navštěvuješ? Půjčuješ si tu ty knížky a mezi přednáškama, když máš
chvíli čas, tak jdeš třeba sem do studovny na počítač nebo jen tak si sednout s knížkou?
Respondent: Když mám čas mezi přednáškama, tak chodim většinou dolů do Palacha, jojojo, do
studovny, tam jakoby. Číst.
Já: A proč chodíš tam? Tam Ti to víc vyhovuje, to prostředí?
Respondent: Jo a je tam víc místa.
Já: Jaké typy literatury si z fondu Historického kabinetu nejvíce půjčuješ? Jestli jsou to knížky nebo
časopisy…?
Respondent: No knížky. Časopisy si nepučuju, protože většina má digitalizovaná čísla na internetu.
Já: A půjčuješ si někdy i ty diplomový práce? Jak jsi říkala, že Ti to vyhazuje v tom katalogu nebo…
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Respondent: Ne, ne, nepůjčuju. Vono v repozitáři závěrečných prací si můžete najít i ten vlastní text,
takže to si nepůjčuju. To si většinou jakoby najdu spíš tam.
Já: Jsi spokojená s literaturou dostupnou v knihovně?
Respondent: Tady rozhodně. Tady v Hiskabu určitě, určitě jo. Jako je pravda, že by možná některý
tituly mohly bejt víckrát, ale chápu, že jako, když to tady teď vidim, není prostor, takže jako někdy se
mi stane, že ta knížka je zrovna půjčená a že je třeba jenom jednou, ale to je asi, to je asi normální, no.
Některý ty tituly jsou samozřejmě víckrát, ale, ale jinak jako vždycky, co sem potřebovala, tak jsem
našla tady.
Já: Napadá Tě něco, co v knihovně postrádáš, například vybavení ve studovně nebo nějaká služba by
Ti chyběla tady? Něco jako kopírka nebo…něco…
Respondent: …ty jo…to mi asi úplně nechybí, kopírka. Kopírky jsou na chodbách nebo dole, dole,
dole v, jako v počítačový studovně jsou kopírky. I tiskárny. Ty jo, vůbec nevim jestli mi tady něco chybí.
Asi nic. Možná mě to napadne, až vyjdu, ale zatím teda mi nějak nepřijde, že bych tady narazila na něco,
co by mi ňák jako chybělo, náký vybavení. Vůbec…Nevim, asi ne.
-poděkování
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Rozhovor č. 8 – Radek
Já: Jaký stupeň studia studuješ?
Respondent: Navazující magisterské studium.
Já: V jakém jsi ročníku?
Respondent: Ve třetím.
Já: Jaká oblast dějin Tě zajímá?
Respondent: Zabývám se první republikou.
Já: Co Tě motivuje k hledání a zjišťování informací?
Respondent: No, zejména splnění povinností při tom studiu a při hledání zdrojů pro diplomovou nebo
bakalářskou práci, třeba.
Já: A ještě něco dalšího?
Respondent: No, občas si dohledávám nějaké informace jako z jiných zájmů, třeba o dějinách techniky,
zejména automobilové techniky nebo motocyklové a trochu stavebnictví, třeba.
Já: Jaké zdroje nejčastěji využíváš ke zjišťování nebo ověřování informací? Mám tu například Google
nebo Wikipedii.
Respondent: No, to nepoužívám skoro vůbec. Teda jako pro základní orientaci, ale jinak jako ty zdroje,
co jsou platné, tak beru jako tištěné. Takže více méně jako z pramenů nebo ze sekundární literatury, co
je v knihovnách.
Já: A znáš například Google Scholar nebo Google Books? Využíval jsi je někdy nebo ne?
Respondent: Google Books znám a nikdy jsem je nevyužíval. Neproniknul jsem do toho a ani jsem to
jako nezkoušel nějak jako dlouhodobě.
Já: Nezkoušel, protože jsi neměl tu potřebu, nebylo to nutné? Všechno jsi vyhledal nebo dohledal v těch
tištěných?
Respondent: V podstatě jsem pak byl schopný dohledat všechno v těch tištěných a jak jsem tu
problematiku nestudoval podrobněji, tak jsem měl takovou představu – a stále ji mám –, že jaksi to není
úplně pro to meziválečné období v České republice, v Československu jako úplně vhodné, že to je jako
pro globální dějiny a spíš cizojazyčné publikace, že tam budou, takže.
Já: A…tu Wikipedii teda používáš jenom když chceš zjistit nějakou informaci nebo si něco ověřit?
Nebo vůbec?
Respondent: Tak tu používám u některých věcí, kde jako nepotřebuji 100 % spolehlivé informace, že
bych je pak používal dál. Takže jako pro…
Já: Že bys je citoval?
Respondent: …že bych je citoval, to jsem asi nikdy z Wikipedie necitoval a při studiu jsem to někdy
používal jako při opakování, právě jako to doplnění, že tam je teda všechno a okamžitě. Takže vlastně
jako jsem procházel svoje poznámky a tam, kde jsem se jako zaseknul, tak jsem si otevřel Wikipedii a
různé souvislosti, jak se to dá rozvíjet, tak jako to jsem využíval.
Já: A využíval jsi jenom českou verzi té Wikipedie nebo jsi šel i do nějakých jiných jazykových verzí?
Respondent: Snažím se využívat i anglickou, německou, kterým rozumím. Někdy se dají využívat i
jazyky, kterým nerozumím, protože ne vždy ta česká vypadá jako dostatečně spolehlivě, i když je to
Wikipedie, tak už je to moc. Takže vlastně zejména v těch originálních jazycích, ke kterým se vztahuje
ten problém, třeba co jsem četl, tak bylo třeba správná data nebo se tam jako dalo odhalit to…ta správná
informace.
Já: A využíváš ještě například nějakou tištěnou encyklopedii, když potřebuješ se do něčeho rychle
podívat, ale nemáš třeba přístup k tomu internetu? Tak jestli využíváš například Britannicu nebo něco
podobného?
Respondent: To asi nevyužívám.
Já: Ne? Vůbec.
Respondent: Možná někdy nějaký slovník. Nevím teda jestli mám v knihovně teď zrovna nějaké
slovníky…ale tady v Praze, teda.
Já: Kde vyhledáváš tištěné nebo elektronické zdroje?
Respondent: Ty vyhledávám v knihovnách jako je zejména…třeba v Souborným katalogu Národní
knihovny, která poskytuje tu informaci, kde se to dá jako sehnat v celé republice. Ale jinak vyžívám
vlastně jenom pražské knihovny, takže tam mám jenom přehled, že kdybych to vyhledával jenom
v katalogu Národní knihovny a ona to neměla, tak tam vlastně nezjistím, že existuje nějaká jiná kniha.
Tak díky tomu zjišťuji, podle toho klíčového slova, jestli i k tomu existuje nějaká publikace. A když je
v Liberci, tak buď si ji nepřečtu, anebo se ji snažím sehnat nějak jinak.
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Já: Jak vyhodnocuješ, zda je daný tištěný nebo elektronický zdroj pro Tebe relevantní? Například u
knihy se díváš na obsah, přečteš si úvod a závěr, …?
Respondent: No, to…dost často při tom procházení těch katalogů a souborných, tak více méně jedu
podle názvu a pak řeším teda rok vydání, kdy teda, když je to z toho období první republiky, tak to
považuji jako pramen a když je to mladší, tak to beru jako literaturu. A pak vlastně ten výběr spočívá na
tom, na dostupnosti. Takže Národní knihovna mi může nabídnout mnoho publikací, ale ne všechny jsou
dostupné, ani do studovny. Některé tam nemají ani jako umístění toho exempláře, takže vlastně to
eviduji, jako že vyšlo, bylo jako vytištěno, ale že to nepovažuji za zdroj, se kterým budu pracovat. A
vlastně jako do obsahu, když tam je teda naskenovaný, tak se kouknu, jestli to obsahuje vůbec nějakou
kapitolu pro mě vhodnou a jinak, pak to záleží, když si to teda už objednám, tak si tu knihu prolistuji a
podle úvodu, závěru většinou se neřídím, ale hledám jako v obsahu nebo ve stránkách, kde by se to
mohlo nacházet, ta informace.
Já: Využíváš elektronické zdroje Filozofické fakulty? Pokud ano, jaké a jak často a pokud ne, z jakého
důvodu je nevyužíváš?
Respondent: No zdroje elektronické nevyužívám…a tak nějak jsem se s nimi nesžil. Asi jsem to
zkoušel, asi to nemám nastudované a jsem to zkoušel příliš málo, takže jsem vlastně nezvládl tu práci
s nimi.
Já: A víš o tom, že má fakulta něco předplaceného? Nějaké databáze, kde jsou různé elektronické knihy
nebo elektronické časopisy, to víš?
Respondent: To eviduji JSTOR a ty další, vlastně nevím názvy, ale vím, že teď vzniklo to UKAŽ, ten
souborný, co nás má navádět. Ale zase si myslím, že elektronických zdrojů pro období první republiky,
teda jako pramenů, bude minimum. A sekundární literatura, to vlastně nevím zase. Já se zabývám
technologiemi nebo technikou, takže to si myslím, že zase bude mít menší zastoupení, pokud vůbec
nějaké.
Já: Ten JSTOR jsi teda někdy použil?
Respondent: To si asi nevzpomenu. Možná v souvislosti s nějakým seminářem ze světových dějin jsme
možná měli za úkol, ale jinak jako jsem dohledával většinou na nějakých uložištích, anebo teda
přes…z druhý ruky od kolegů. Ty zahraniční texty jsme dostávali na seminářích také, takže tak
vlastně…
Já: A o tom JSTORu vám teda řekli ve škole nebo ses dozvěděl o něm jinak?
Respondent: To…buď ve škole, anebo na webu fakulty, na webu knihovny, to už přesně nevím.
Já: Nevyužíváš je teda z toho důvodu, že na to téma, které se specializuješ, tak toho tam bude minimum,
možná vůbec nic tam asi nebude. Ale když by ses zajímal o nějaké globální téma, nebo nějaké téma,
které souvisí například se střední Evropu, nejenom teda s Českem a s první republikou, tak myslíš, že
bys šel do nějaké elektronického zdroje se podívat na nějaký článek nebo knihu?
Respondent: No…v podstatě by to záviselo na množství toho tištěného, co se dá fyzicky získat do ruky.
A pak bych to teda musel, kdyby mě to opravdu nutilo, tak bych si to musel teda nastudovat, tu práci
s tím, nebo si někde vyhledat nějakou pomoc od kolegů nebo tak.
Já: Takže výjimečně nebo doplňkově bys to využil?
Respondent: Ano.
Já: V krajních případech jenom?
Respondent: V podstatě ano.
Já: Preferuješ tištěné nebo elektronické verze zdrojů a proč?
Respondent: Tištěné preferuji pro to vyhledání a pro prohlížení, ale pak dost často si nafotím ty
potřebné pasáže. Někdy i celé knihy. V Národní knihovně například, protože nelze prostudovat tisíci
stranou knihu na místě, nebo i tří set stranovou. A pak teda to mám jako fotky, případně PDFko doma
v počítači. A částečně jsem schopný to přečíst v tom počítači, někdy si tu část vytisknu.
Já: A proč si to vytiskneš? Protože nechceš koukat do té obrazovky nebo si tam potřebuješ něco
poznamenat nebo máš radši, když to můžeš prolistovat rukama, lépe se Ti v tom hledá? Když to máš
vytištěné.
Respondent: Všechno dohromady. Jednu tu knihu pro bakalářku, co byla celkem stěžejní, tak jsem si
vytisknul, abych si mohl podtrhávat, což je, když je to obyčejná fotka, tak je celkem problém, i v tom
PDFku to tak úplně nefungovalo. A navíc to pak jde vzít kamkoliv a není potřeba k tomu ten přístroj.
Kde teda nemám čtečku a ani tablet, takže já uvažuji o notebooku za ten přístroj, na kterém to budu číst,
a to už je moc velká věc do tramvaje na převážení kamkoli jinam.
Já: Navštěvuješ pravidelně nějaké webové stránky věnující se novinkám nebo zprávám z oboru?
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Respondent: Ne. (smích)
Já: A ani třeba nějaký časopis nemáš předplacený nebo nechodíš se do knihovny na něj dívat?
Respondent: Ne, nechodím. Novinky z oboru, tak jako přes Facebook z vybraných příspěvků od svých
kolegů, kterých mám asi většinu mezi přáteli a jsou historici, takže načerpávám inspiraci, případně, když
sdílejí nějaký článek, nebo když se koná nějaká konference, tak si přečtu informaci ke konferenci. Tím
to pro mě jako je hotovo. (smích)
Já: Cítíš se někdy informačně přehlcený? Pokud ano, jak se snažíš v přemíře informací zorientovat?
Když by ses díval do toho Souborného katalogu, tak tam je určitě několik desítek až stovek záznamů na
některá témata. Tak jak bys to například selektoval ty záznamy, aby sis vybral jen ty tituly, co se Ti teda
hodí, co se Ti líbí a chtěl by ses na ně podívat případně v té knihovně?
Respondent: No, na to asi nemám žádnou metodologii přesnou. Tak jako základní selekcí můžou být
informace od vyučujících během studia, kteří doporučovali teda různé autory. Pak k té první republice
jsou nějaká stěžejní díla, která jsou jakoby učebnice těch dějin jako Kárník, kdy má troj dílnou učebnici
až k druhé republice. A v těch katalozích se to trochu selektují tím, teda tou dostupností, kdy teda když
to je Národní knihovna a můžu si to půjčit domů, tak je to pro mě zajímavější než to mít ve studovně.
Zejména když to má Národní knihovna, tak je to zásadní, protože pak využívám teda Městskou knihovnu
v Praze a knihovny filozofické fakulty a jinak ty další pražské knihovny už méně. Jinak narazil jsem,
když jsem prohledával diplomové práce na serveru Thesis, kde jsou tisíce těch záznamů, kdy si tam
zadám nějaké klíčové slovo a tam se cítím velmi přehlcen. (smích)
Já: A tam teda si vybereš jenom pár prvních záznamů nebo se snažíš třeba ten dotaz nebo ten předmět
nějak upřesnit?
Respondent: No já jsem tam hledal naposledy celkem obecně, i když jsem teda nezadal ani celé klíčové
slovo, ale část toho slova elektrizace a tam s tím upřesněním byl trochu problém. A navíc ono to
vyhledává i z textů té práce a tam když se ocituje nějaké slovo, které má v sobě elektrizaci, což může
být název zákona stěžejního, tak vlastně tím pádem už jako ta práce se dává do výběru. Takže tím to
nabývá. A tam jsem to procházel, zkoušel jsem to procházet jako jedno po druhém podle názvu té práce,
takže jako sice mi to vyhledalo, že se cituje zákon, ale práce se zabývala úplně něčím jiným, tak to jsem
jako byl schopný vyselektovat, jenom teda mi to zobrazilo těch tisíc záznamů.
Já: Takže ses snažil procházet to postupně…
Respondent: Ale zase nemůžu říct, že na stránce třicet tři, kam jsem nedošel, není zrovna skvělá práce,
kterou bych si přečetl. (smích)
Já: Jo, takže jenom prvních pár stránek, jo? A pak už jsi to vypnul?
Respondent: Co se dalo, ano. Ale na těch stránkách Národní knihovny je problém, že se odhlašují, to
nevím, jestli jsi zaregistrovala?
Já: Ano.
Respondent: Což je trochu problém, když právě člověk prochází tisíc stran, teda tisíc záznamů, tak
vlastně to se mi stalo, a to mě trochu odradilo. (úsměv)
Já: Mně se to stává hodně často (úsměv). Jaké knihovny kromě Historického kabinetu navštěvuješ?
Říkal jsi už tu Národní knihovnu, pak tu Městskou knihovnu v Praze a ještě ty další fakultní knihovny.
A navštěvuješ ještě nějakou další?
Respondent: No, v podstatě ne. Jako dohledávám si a eviduji, že teda kdyžtak je to dostupné na
Akademii věd. Ještě teda navštěvuji občas nějakou archivní knihovnu, ale vlastně některé mají jenom
prezenční studium, takže se snažím vždycky jako dohledat absenční výpůjčku. A jako tu Národní
knihovnu beru jako tu stěžejní. Plus teda samozřejmě na fakultě, kde je ten přístup ještě snazší.
Já: A když navštěvuješ nějaké ty archivní knihovny, tak to je v rámci toho výzkumu k té Tvé diplomové
práci, protože jinde nemají to, co potřebuješ, v žádné jiné knihovně…?
Respondent: Je to tak. Nebo to mají například digitalizované, což zase já preferuji tu tištěnou, zejména
teda u tisku. A s těmi archivními je trochu problém, že ne vždy jsou napojeny na ten centrální katalog,
nebo souborný teda, a v lepším případě mají teda svůj katalog, takže… A někdy to je takové, že vlastně
jsou opravdu jediná knihovna, která to v té Praze má.
Já: Ty digitalizované dokumenty nebo ty zdroje obecně, ty teda nepreferuješ z toho důvodu, jak jsme
říkali, že bys musel být na nějakém tom zařízení, a to je takové omezující teda…?!
Respondent: Já jsem s nimi musel pracovat před asi třemi čtyřmi lety, a to ještě nebyly ani dávány na
internet přes ten Kramerius jako vzdálený přístup, to ještě zejména ten tisk dobový. Takže to se muselo
studovat přímo v budově Národní knihovny a některé dokumenty byly digitalizované, ale na mikrofilm,
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což jejich procházení je ještě o mnoho náročnější a s tím jsem teda já osobně měl velmi špatné
zkušenosti, s těmito digitalizovanými dokumenty. (úsměv)
Já: A teď mě jenom napadá se zeptat na tu kvalitu, jestli to byly kvalitně zdigitalizované verze nebo ne?
Respondent: Tak ta digitalizovaná, co se prochází jako přes webové rozhraní v té Národní knihovně,
přes ten Kramerius, tak je zdigitalizovaná dobře. Dokonce snad i má to rozpoznávání textu a nějaké
vyhledávání, což u toho tisku snad ještě není. Ale zase jak je to skvěle digitalizované, tak se to načítá
na těch počítačích Národní knihovny celkem dlouho jsem zjistil. Nevím, jestli jako v jinou denní dobu
je to lepší, ale nemyslím si, takže otočení stránky trvá nepoměrně na osobní množství času než originál.
A ty mikrofilmy, tam je mnohem větší šance, že to bude rozmazaně zdigitalizované, tedy nafocené, a
prochází se to na velmi starých přístrojích s těžkou možností kopírování, kdy teda na oddělení periodik
má jeden přístroj, ze kterého lze vytisknout a vlastně se tisknou jenom celé strany, takže jestliže je článek
na dvou stranách, tak se tiskne A4…dvakrát teda a vlastně z mého pohledu je všechno špatně. (smích)
Já: Jak často navštěvuješ knihovnu Historického kabinetu?
Respondent: Tak teď v ní pracuji, takže každý týden v pátek a…
Já: A mimo to?
Respondent: A když jsem tam nepracoval, tak to záviselo na fázi studia, takže zejména před
zkouškovým obdobím jsem tam byl…na začátku toho zkouškového období – nebo na konci teda
přednáškového – častým hostem a půjčoval jsem si velké množství knih, třeba na celé zkouškové jako
všechny najednou. A pak samozřejmě vzhledem k tomu, že tam mají počítače, tak jsem tam chodil
v případě potřeby se připojit na internet nebo dohledat právě v katalogu, tak jsem využíval ty počítače
ve studovně a…ale četnost teda úplně nevím.
Já: Nedokážeš říct. A před tím zkouškovým, když jsi měl ty přednášky, tak to bylo třeba jednou za dva
tři týdny? Dá se to takhle zobecnit nebo jenom….
Respondent: Určitě. Minimálně jednou za tři týdny.
Já: A říkal jsi, že teda jsi na tom navazujícím magisterském studiu, tak by mě zajímalo, jestli jsi na tom
bakaláři chodil do Historického kabinetu častěji nebo ne? Jestli jsi tam potřeboval…
Respondent: V porovnání s tím na navazujícím… No řekl bych, že ano, protože nám tvrdili v bakaláři,
že musíme hodně číst a měli jsme nějaké povinné tituly, co máme přečíst. Ale zase na druhou stranu,
pokud člověk nebyl dostatečně rychlý, tak ho někdo předběhl, takže právě proto jsem využíval i
městskou knihovnu, Národní knihovnu, eventuelně, jako když nebylo zbytí, tak i nějakou regionální
knihovnu. Ale to jenom minimálně. A v tom magisterském, tam jsem samozřejmě taky jako využíval
pro to studium, ale zase záviselo na tom druhu četby, co bylo potřeba. Taky se stalo, že všichni jsme si
chtěli půjčit jednu knihu, takže bylo potřeba využít jinou knihovnu.
Já: Teď navazujeme na to, co jsi říkal. Z jakých důvodů knihovnu navštěvuješ? Půjčuješ si tam ty tituly.
Říkal jsi, že tam chodíš i na ten internet a už teď asi nemáš žádné přednášky?
Respondent: V tomto ročníku ne.
Já: Nemáš. A když jsi je měl, tak jsi chodil mezi přednáškami, jestli jsi tam měl nějaký volný čas,
nějakou mezeru, tak jsi chodil třeba do Hiskabu si ten čas zkrátit nebo ho nějak využít?
Respondent: Zrovna v Hiskabu jsem ten čas nevyužíval, protože to mám kousek od bytu, takže jestli
byla odpolední pauza, tak jsem jel domů, ale v Celetné dole ve studovně, tam jsem trávil právě přestávku
hodinu a půl mezi přednáškami a využíval jsem tam počítač zejména.
Já: Jaké typy literatury, například knihy, učebnice, časopisy nebo i diplomové práce, si z fondu
Historického kabinetu nejvíce půjčuješ nebo půjčoval sis?
Respondent: Asi všechny druhy. Těch diplomových prací minimum teda. Jednak ty novější jsou na
internetu, takže ty se dají procházet jako online. A jinak vlastně těch…vlastně tu literaturu
faktografickou moc ne, teoretické příručky. A ty časopisy, tak v závislosti teda jako na potřebě. Nijak
pravidelně, že bych jako vždycky nové číslo si půjčil a nastudoval.
Já: Jenom výjimečně teda?
Respondent: Výjimečně.
Já: A nějaké sborníky sis taky půjčil? Tam jsou třeba i sborníky z konferencí nebo z různých akcí, tak
ty sis nepůjčoval, to jsi nepotřeboval nikdy...?
Respondent: Pokud mě na to přivedl nějaký odkaz, tak jsem si půjčil i sborník, ale teď si neuvědomuji,
jestli bych si vzpomněl na nějaký titul.
Já: Jsi spokojený s literaturou dostupnou v knihovně?
Respondent: Jsem spokojený a teď, když jsem tam začal pracovat, tak jsem překvapený, co tam všechno
je. (úsměv). Protože vlastně něco by mě ani nenapadlo a někdy jsem šel prostě na jistotu rovnou do
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Národní, a tak nějak vlastně…ten Hiskab má toho ohromné množství, ačkoliv část toho je teda ta starší
ještě z 19. století německy psaná třeba, tak i ta moderní literatura je velmi bohatě zastoupená.
Já: Chci se zeptat jenom jestli je hodně titulů, dejme tomu v posledním půlroce třeba, nebo roce, které
v tom Hiskabu nenajdeš? Které ve fondu ta knihovna nemá a musíš teda do těch jiných knihoven? Je to
teď poslední dobou často nebo je to méně?
Respondent: No, to, co považuji jako prameny pro svou práci, tak je větší šance, že budou v Národní
knihovně, která vlastně sbírala různé, nebo ten fond doplňuje různými způsoby. Ale teď naposledy jsem
si půjčoval v Hiskabu statistické příručky, které bych tam úplně neočekával, ale buď...nevím, jak jsem
na ně narazil, asi jsem přes ten souborný katalog zjistil, že to máme i jako jednak na filozofické a jako
bonus přímo v Hiskabu.
Já: Napadá Tě něco, co v knihovně postrádáš, například vybavení ve studovně nebo nějakou službu?
Respondent: Přímo v Hiskabu nebo v jakékoli knihovně?
Já: V Hiskabu.
Respondent: V Hiskabu. Tak to vlastně…
Já: Jestli bys uvítal třeba víc exemplářů u nějakých titulů, ať už to bylo třeba na tom bakaláři, když jste
si po přednášce měli něco půjčit?
Respondent: Tak u některých titulů by se to opravdu hodilo, kdy teda jako sedmdesát lidí potřebuje
přečíst jednu tu samou knihu a celá Praha, teda v těchto třech velkých knihovnách má deset a celá Praha
patnáct, třeba, tak pak záleží na tom, jak jsou studenti, co jsou mimo Prahu, schopní jako navštívit svoji
knihovnu, což já jsem přes týden nebyl a o víkendu nefungovala, takže to nebylo můj případ. A což jsou
teda takový ty základní…ta povinná literatura, co je doporučovaná při přednáškách, nebo je vyžadovaná.
A z hlediska vybavení asi mi tam nic neschází. Možná že by neuškodilo právě jako informovat studenty,
co všechno v tom fondu je. Že jako si, jestliže, nějak jako zpopularizovat, že ty dějiny techniky se tam
nacházejí a objevil jsem tam i nějaké inventáře z Národního archivu, které ovšem nejsou aktualizované
jako v tom Národním archivu, takže ne vždy jako odpovídají realitě, ale jako základní přehled, a to by
mě taky vůbec nenapadlo, že tam bude, jakože bude inventář někde úplně mimo archiv.
Já: Dobře, takže nějakým způsobem propagovat ten fond nebo…
Respondent: No, nebo mít někde nějakou přehledovou tabulku nebo….
Já: Informovat čtenáře, co tam je, jo. Vím, že na stránkách jednak teda Hiskabu a jednak i na Facebooku
bývají ty novinky.
Respondent: Novinky, ano.
Já: Takže bys uvítal něco podobného?
Respondent: Pro ty ležáky (úsměv), co tam jsou už sto let, ale přesto jsou zajímavé.
-poděkování
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Rozhovor č. 9 – Hana
Já: Jaký stupeň studia studuješ?
Respondent: Jsem ve druhém ročníku bakalářského stupně studia na oboru historie.
Já: Jaká oblast dějin Tě zajímá?
Respondent: Momentálně se věnuji ranému novověku a budu asi i psát bakalářku na raný novověk, ale
také mě zajímá přelom 19. a 20. století.
Já: Co Tě motivuje k hledání a zjišťování informací?
Respondent: Tak hlavně studium, když člověk musí vlastně získávat knížky a když jde na zkoušku, tak
prostě potřebuje získat nějaké knížky, potřebuje zjistit, jaké knihy potřebuje a tak. Takže studium.
Já: A ještě nějaké osobní zájmy?
Respondent: Tak osobní zájmy se v podstatě shodují se studiem, takže u mě to není moc rozdílné.
Já: Jaké zdroje nejčastěji využíváš ke zjišťování nebo ověřování informací? Například Google,
Wikipedii.
Respondent: Tak samozřejmě Google, Wikipedii a co se týče knih, tak nějaké katalogy na internetu,
nevím, jak se to teď jmenuje; když hledám nějakou knížku …
Já: Souborný katalog, myslíš?
Respondent: No, Souborný katalog, ale pak samozřejmě Google a Wikipedie jsou hlavní plus ještě
seznamy literatury, co dostáváme.
Já: A ten Google používáš proto, že se snadno ovládá, dává ti hodně výsledků?
Respondent: Tak člověk tam v podstatě zadá, co potřebuje a vyjede v podstatě co nejrozmanitější
skladba knih. Takže člověk si vybere, co potřebuje.
Já: A ta Wikipedie, co říkáš vlastně na tu důvěryhodnost těch informací?
Respondent: Samozřejmě člověk u toho musí trochu kriticky přemýšlet, jestli to jako dává smysl nebo
já se hodně koukám na to, jaké jsou tam zdroje pod tím nebo z čeho citují, protože z toho se dá poznat,
jestli je to náhodně napsané nebo to má nějaký reálný podklad.
Já: Využíváš jenom českou verzi té Wikipedie nebo koukáš i na jiné jazyky?
Respondent: Ne ne, i anglickou. Německy neumím, takže anglickou (úsměv).
Já: Využíváš i například nějakou tištěnou encyklopedii jako například Britannicu nebo jedna slečna
říkala i Ottův slovník?
Respondent: Ne, bohužel.
Já: Všechno na internetu.
Respondent: Jsem internetové dítě. (smích obě dvě)
Já: Znáš a používáš třeba Google Scholar nebo Google Books?
Respondent: Ne.
Já: Ne a proč nevyužíváš?
Respondent: Protože je neznám.
Já: Kde vyhledáváš tištěné a elektronické zdroje?
Respondent: Tak tištěné zdroje, jelikož pracuju v knihovně, tak člověk se tak jako lépe vyzná, takže
přes ten katalog UK vyhledávám nebo přes katalog Národní knihovny; tam také chodím.
Já: A přes ten katalog Národní knihovny myslíš ten souborný?
Respondent: Ano.
Já: Jo, protože oni mají ještě svůj katalog jenom pro tu jejich knihovnu.
Respondent: Tak oba.
Já: Takže oba.
Respondent: Oba.
Já: Jak vyhodnocuješ, zda je daný tištěný nebo elektronický zdroj pro Tebe relevantní? Například
v případě knihy se podíváš na obsah, přečteš si úvod a závěr, …?
Respondent: Tak já jsem ještě nepotřebovala ve svém studiu vlastně vyhledávat moc knížky, jako co
se týče mé vlastní práce. Psala jsem jednu seminárku, takže u té jsem si hledala zdroje sama. Jinak
dostáváme seznamy literatury, kterých se většinou držím. Ale u té práce, když si samozřejmě hledám
nějakou knížku, tak hodnotím obsah, hodnotím … i občas to třeba projedu nebo vzadu používám jmenný
nebo slovní rejstřík, jestli tam to slovo, které potřebuji, jestli tam je a kde se vyskytuje.
Já: Teď mě ještě napadlo k tomu Soubornému katalogu; používáš ho proto, že ti nabízí tu informaci o
tom, že ta knížka je v různých knihovnách?

29

Respondent: Právě. Když to máme, tak si to půjčuji tady v Historickém kabinetu, protože to mám
samozřejmě nejblíž a člověk samozřejmě to má tak jako po ruce. Ale když to nemáme tady, tak třeba
jedu do Národní knihovny, kde jsou ty knížky.
Já: Využíváš elektronické zdroje Filozofické fakulty? Pokud ano, jaké a jak často a pokud ne, z jakého
důvodu je nevyužíváš?
Respondent: Tak spíš ne. Protože zaprvé jsem tomu ještě moc nepřišla na kloub. V tomhle jsem trošičku
taková, že mám raději knížky než internet. Potřebuji to mít na papíře. Ale samozřejmě jsem si vědoma
toho, že má filozofická fakulta možnost těch elektronických zdrojů, těch knih, že jsou některé
naskenované nebo že si člověk může dole (v Knihovně Jana Palacha, pozn. autorky) půjčit čtečku, ale
zatím jsem to nevyužila.
Já: Všechno bylo v té tištěné podobě?
Respondent: Všechno jsem v podstatě získala tady z knihovny (smích).
Já: Preferuješ tištěné nebo elektronické verze zdrojů a proč? Na to už jsi částečně odpověděla, že
preferuješ ty tištěné zdroje. Tak z jakých důvodů to máš raději? Lépe se ti to pamatuje? Lépe se v tom
orientuješ?
Respondent: Já si to ráda podtrhávám, i když teď myslím jako své kopie, ne jako knížky (smích). To
ne, ale když dostanu nějaký jako vytištěný materiál, tak si v tom ráda podtrhávám a dělám poznámky.
Ale nevím, mně přijde, že když koukám dlouho do obrazovky, tak potom bolí oči. Tak mám raději, když
si to tak člověk může listovat a je to takové příjemnější pro mě.
Já: Navštěvuješ pravidelně nějaké webové stránky věnující se novinkám nebo zprávám z oboru?
Respondent: Asi ne. Asi ne, no.
Já: Někdo zmínil Facebook, jak sleduje různé ústavy nebo jiné instituce.
Respondent: Tak to asi jo. Facebook jo, ale že bych jako nějak cíleně vyhledávala informace, co se děje
v oboru, to spíš ne.
Já: Ani v žádných časopisech? Tištěných.
Respondent: Tak já odebírám časopis Dějiny a současnost a tam jsou občas recenze knih, tak z tohohle
tištěného média se občas něco dozvím, ale jako jinak …
Já: Cítíš se někdy informačně přehlcená? Pokud ano, jak se snažíš v přemíře informací zorientovat?
Respondent: Tím myslíš jako studiem nebo …
Já: No, jakýmikoliv informacemi a trošku to vztahuji i na vyhledávání různých titulů, když si zadáš do
katalogu knihovny nějaké předmětové heslo, na které chceš vyhledat různé tituly, a vyhodí ti to klidně
i několik desítek těch titulů, tak jak bys to potom třeba třídila?
Respondent: Jak říkám, já se hodně řídím podle těch seznamů té literatury. Takže pokud bych dostala,
pokud mám jenom heslo, tak se snažím najít knížku podle toho, tak se budu řídit základními kritérii,
jako je jak moc to odpovídá tomu, co hledám, v podstatě jak je to dlouhé, to si představím, že člověk na
to kouká… že bych si spíš vybrala… i když obsahově bych vybrala tu hodnotnější knihu, ale tak když
člověk potřebuje něco rychle přečíst, tak člověk kouká i na to, jak je to tlusté. A asi se budu snažit najít
co nejbližší knížku, kterou hledám.
Já: Takže bys co nejvíce specifikovala ten dotaz?
Respondent: Asi spíš jo, asi kdybych zadala jedno heslo, tak bych mezitím … tak bych se cítila
přehlcená. Takže raději budu zadávat více hesel, víc kritérií, abych to vyselektovala.
Já: Jaké knihovny kromě Historického kabinetu navštěvuješ? Říkala jsi tu Národní knihovnu.
Respondent: Národní knihovnu, Historický kabinet, Knihovnu Jana Palacha a městskou knihovnu, ale
tu už jsem nenavštívila od té doby, co pracuji tady. Takže tyhle tři.
Já: Jak často navštěvuješ knihovnu Historického kabinetu? Mimo to, když jsi na tom výpůjčním pultu.
Respondent: Já si většinu věcí odnesu ve své pracovní době, takže mimo svoji pracovní dobu sem moc
nechodím, protože vždycky si to vyřídím buď před, nebo po, když sem člověk jde. Když hledám knížku
nějakým lidem, tak si to projdu a vezmu si nějakou knížku, která by se mi mohla hodit. Takže mimo
pracovní dobu sem moc nechodím. Kdybych to měla vzít zpětně, tak jsem sem nechodila pravidelně, to
nemůžu říct, ale vždycky, když jsem si zarezervovala nějakou knížku, tak jsem si sem pro ni došla.
V době zkouškového to mohlo být jednou až dvakrát týdně podle frekvence. Ale to bude asi další tvoje
otázka, jestli se sem chodím učit.
Já: Ano, to je další otázka (úsměv). Z jakých důvodů knihovnu navštěvuješ?
Respondent: Tak učit se sem nechodím, protože se raději učím doma, takže jsem se tu vlastně nikdy
neučila. A navštěvuji ji z důvodu, že je tady dobrý výběr fondu, uspokojující. Najdu tady všechno, co
potřebuji. Takže ji využívám hlavně k tomu půjčování knih.
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Já: A když máš pauzu mezi přednáškami, tak jdeš sem třeba na tu chvíli třeba si sednout jenom k tomu
počítači? Nebo vůbec ne?
Respondent: Ne, protože jsem členka studentské rady Filozofické fakulty, takže spíš trávím čas dole
na studentské radě. Kdybych neměla možnost chodit dolů, tak asi tady si sednu, protože si sem můžu
dát věci, ale jelikož máme dole tu místnost, tak sem vlastně nepotřebuji tolik to … mám už tady zázemí.
Já: Jaké typy literatury, například knihy, učebnice, časopisy, sborníky nebo diplomové práce, si z fondu
Historického kabinetu nejvíce půjčuješ?
Respondent: Tak asi knížky. Myslím tím … Jak byl ten výběr?
Já: Cokoliv. Jestli spíš knížky nebo jsou to časopisy?
Respondent: Asi spíš knížky, protože časopisy využívám jenom, když si najdu článek v těch zdrojích
na internetu nějaký článek, který by se mi hodil, tak potom jdu pro konkrétní časopis. Že bych si
půjčovala časopisy jen tak, tak to ne. Prostě jdu vždycky po konkrétním článku. A sborníky ty taky;
vždycky, když potřebuji nějaký článek ze sborníku, tak sáhnu po tom sborníku, ale že bych si ho
půjčovala domů, tak to taky ne. Takže spíš knihy.
Já: A ty diplomkové práce sis našla v tom online depozitáři nebo sis tady někdy půjčovala ty starší
výtisky?
Respondent: Půjčovala jsem si nedávno jeden starší výtisk kvůli mé diplom … ne (smích) kvůli mé
seminární práci, takže to jsem si tady našla ještě starší výtisk. Ty digitalizované jsem už taky kvůli
zkoušce využila. Takže záleží na tom, jestli to už je na internetu nebo tady, že jo.
Já: Jo, to jsem vlastně zapomněla se zeptat u těch elektronických zdrojů, jestli si někdy vyhledávala
nějaké digitalizované dokumenty nebo …
Respondent: Ano.
Já: … takové věci. To jsi dohledávala?
Respondent: Ano, dohledávala jsem jednu bakalářskou práci.
Já: Jsi spokojená s literaturou dostupnou v knihovně? Už jsi zmínila, že ten výběr je tu hodně velký.
Respondent: Možná některé tituly by tu mohly být vícekrát. Třeba teď na hospodářské dějiny jsme si
měli každý přečíst kapitolu z knihy Pivo, zbraně a tvarůžky od doktorky Stelleové a ten výtisk je tu
jenom jednou, takže se na něj vytvořila docela dlouhá čekací fronta, a pak jsme si jí s kamarádkou …
kamarádky si ji koupily, takže jsme to vyřešily takhle. Ale některé tituly by tu mohly být vícekrát a
některé jsou tu vícekrát a přijde mi to trochu zbytečné, ale to není na mně (úsměv).
Já: To souvisí vlastně i s poslední otázkou. Napadá Tě něco, co v knihovně postrádáš, například
vybavení ve studovně nebo nějaká služba? Nebo i ty počty exemplářů, to bys teda uvítala u některých
titulů více exemplářů, co máte vlastně do té školy …
Respondent: … a my už jsme to tady s kolegyní probíraly, že jí nosí lidi návrhy, co by se mohlo
dokupovat, takže to si myslím, že tady funguje. A jinak mi tu nechybí žádná služba nebo tak, protože
ostatní knihovny když tak pokryjí to, co mi Historický kabinet nepřináší nebo nedá. Ale chodím
výhradně sem a občas si půjčím něco zezdola, ale to je tak vše.
-poděkování
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