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Naši studenti = studenti kteří vyhledávají naší pomoc. Nejedná se o 
reprezentativní vzorek celé populace. 

• Většina “našich” studentů nemá žádné zkušenosti s vyhledáváním 
kromě Google a nezná repozitáře vysokých škol

• Bakalářská práce je často jejich první zkušenost s akademickým 
psaním
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Studenti a vyučující u nás zjišťují, jaká podpora je možná a začínají to požadovat od svých 
škol. 



Student Learning Centrum: https://slc.berkeley.edu/

- Meet our Peer-staff: https://slc.berkeley.edu/meet-our-team/meet-our-peer-staff

Building a Peer-Learning Service for Students in an Academic Library: 
https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=library_sp

MŠMT: 
➔ Propojování jednotlivých stupňů vzdělávání (SL1A: Proměna 

obsahu vzdělávání - OBLAST 4. P) 
➔ Snížení neúspěšnosti bakalářských studentů 
➔ Internacionalizace vysokoškolského vzdělávání

Strategie 2030+
http://www.msmt.cz/file/51582/

Studijní (ne)úspěšnost

http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/TF/Analyticke_materialy/Studijni_uspesnost_n
a_ceskych_vysokych_skolach_v_roce_2018.

Zároveň stále platí, že úspěšně je ukončena méně než polovina bakalářských studií, u 
posledních kohort lze očekávat úspěšnost cca 40 %. Většina studijní neúspěšnosti je 



přitom koncentrována do prvních ročníků, naopak ve třetím a vyšších ročnících je velmi 
nízká.

http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/TF/Analyticke_materialy/Eurostudent/E_VI_zave
recna_zprava.pdf

nedostatečná sociální integrace 17,2%

zdravotní problémy 9,3%

rodinné problémy 12,9%

nespokojenost s kvalitou výuky 19,6%
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• Komplexní, modulární online kurikulum
• Multimediální obsah
• Vzdálené konzultace
• Odpovídající skutečnému informačnímu chování
• Snižování nerovného přístupu k informacím (regionální, socio-

ekonomické, genderové rozdíly)
• Efektivní využití informačních technologií



Na druhé straně otevřených online služeb jsou služby pro uživatele využívající knihovnu 
fyzicky
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Nenáhodný výběr fotek: 

Studenti si pomáhají navzájem a uzpůsobují prostor. 

Chybí efektivní a “důstojné” prostory pro konzultace (Konzultace v kanclu).

Chybí prostory pro ne-frontální výuku. 

Těšíme se na rozvoj rozvoj služeb a spolupráce podnícené novou AK.


