
Výroční zpráva o činnosti KLK SKIP za rok 2018 

 

Hlavním cílem činnosti Klubu lékařských knihoven (KLK) je rozšířit vzdělávací nabídku o 

témata nejen tzv. měkkých kompetencí, jako je efektivní komunikace, kreativita, flexibilita, 

zákaznická orientace, výkonnost, samostatnost, řešení problémů, plánování a organizace 

práce, proaktivní přístup či odolnost vůči stresu. 

Činnosti v Klubu lékařských knihoven jsou zaměřeny především na prohlubování dovedností 

a rozšiřování znalostí knihovníků, kteří působí v oblasti služeb ve zdravotnických a 

vzdělávacích zařízeních. Klub se spolupodílí na přípravě a organizování e-learningových 

kurzů, cestou elektronického učení je zvyšována vzájemná odborná informovanost.  

 

Členská základna 

Ke dni 19. 11. 2018 bylo registrováno 25 členů KLK ze všech regionů ČR.  

 

Činnost klubu 

Členové Klubu a další zájemci se účastnili třech školicích akcí. První proběhla 15. 2. 2018 

pod názvem „Sdílení a spolupráce v digitálním světě“, zúčastnilo se ji 15 posluchačů. Ti měli 

možnost seznámit se s možnostmi spolupráce při tvorbě textových dokumentů s důrazem na 

jejich následné sdílení se zaměřením na Google dokumenty a demonstrovat možnosti sdílení 

dokumentů pomocí různých nástrojů a jejich archivaci v on-line prostředí. 

 

Druhou akcí byl e-learning s názvem „Medicínské informace pro knihovny 2018: systémy a 

nástroje pro vyhledávání“, který úspěšně absolvovalo 39 účastníků v průběhu 21. 05. – 29. 06. 

2018. Kurz nabídnul 6 modulů, které byly zaměřeny na zpracování rešeršního požadavku, 

problematiku digitálních knihoven, vyhledávání v Google a v portálu Knihovny.cz a 

samozřejmě vyhledávání přes portál Medvik. 

 

Třetí akcí byl seminář „Kritické myšlení a přijímání informací“, který se konal 2. 10. 2018 

v rámci Týdne knihoven. Cílem jednodenního semináře bylo seznámit účastníky s technikami 

a metodami kritického myšlení, předat znalosti jak zlepšovat jejich kritické myšlení. Tradiční 

podzimní vzdělávací setkání bylo zaměřeno na zlepšení vlastního kritického myšlení, které 

umožní vést k lepším rozhodnutím na základě práce s informacemi a je také důležitou 

dovedností napříč obory. 

Semináře se účastnilo 23 posluchačů ze zdravotnických a akademických knihoven. V 

hodnocení semináře se účastníci shodli na známce „ výborná“ pro lektora, jako přínos bylo 

hodnoceno hlavní nosné téma semináře a to zamyšlení, i možná diskuse, co to je RQ 

(racionální kvocient). Nakolik si každý z účastníků uvědomuje své vlastní možnosti 

schopnosti umění „ měnit se“ a připouštět revizi předkládaných informací, nelze pochopitelně 

na semináři měřit. Vyjádřeno poznámkou jednoho z účastníků „…Pokusím se použít některé 

nástroje a spirály komunikace a budu doufat, že budu mít vyšší RQ …“. Známkou 2,3 byla 

hodnocena náročnost tématu, což dokládá potřebu tréninků kritického myšlení (KM). V 

diskusi se potvrdila potřeba seznamovat se a trénovat metody KM i pro oblast validace 

věrohodných informací pro zdraví a nemoc, což je jedno z nových témat zdravotní 

gramotnosti. 

 

 

Výbor Klubu se sešel 5. června 2018 v Knihovně Lékařské fakulty UP v Olomouci a sejde se 

11. 12. 2018 v NLK v Praze.  Členové Klubu se podílejí na poradenství v rozšiřujících se 

aktivitách pro podporu zdravotní gramotnosti občanů.  

 



Informace a diskusní prostor 

Informace pro členy klubu jsou zveřejňovány na: 

http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven 

a v elektronickém časopisu Lékařská knihovna. 
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