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Název projektu (zkratka)
• Návody pro Národní knihovnu (NapNak)

Logo projektu

Obrázek 1: Logo projektu NapNak

Zadavatel projektu
• Národní knihovna České republiky v Praze (dále jen NK ČR)

Garant
• Mgr. Anna Janíková
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Časové vymezení projektu
• fáze I. — únor až srpen 2012
• fáze II. — září 2012 až únor 2013
• fáze III. — únor 2013 až srpen 2013
• fáze IV. — září 2013 až únor 2014

Realizační tým
Projekt je realizován v rámci předmětů Inovační seminář a Projektové aktivity (v minulosti také v rámci předmětu UBK/KNP02 Terénní projekt) týmem studentů Oddělení
informační vědy na Ústavu informatiky při Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské
univerzity v Opavě (dále jen ÚI FPF SU v Opavě) ve složení:
Současní členové
• Mgr. Anna Janíková – hlavní manažer projektu (4 semestry),
• Bc. Martina Kovářová – studentský manažer projektu, koordinátor, tvorba návodů
(4 semestry: 1 semestr člen týmu, 3 semestry studentský manažer projektu),
• Bc. Denisa Vilhelmová – tvorba návodů (4 semestry),
• Mgr. Kamil Matula – externí konzultant (4 semestry: 1 semestr studentský manažer
projektu, 3 semestry externí konzultant).
Bývalí členové
• Mgr. Petra Hlinková – tvorba návodů, konzultantka (3 semestry),
• Mgr. Adam Trlica – tvorba návodů, konzultant (3 semestry),
• Denisa Hloušková – tvorba návodů, grafika (3 semestry).

Popis projektu NapNak
Primární a vedlejší cíle projektu
Realizační tým se ve fázích I. až III. primárně zaměřoval na tvorbu audiovizuálních tutoriálů vybraných služeb knihovny a licencovaných elektronických zdrojů poskytovaných
NK ČR. Vytvořené tutoriály (celkem 28) byly úspěšně dokončeny a vyvěšeny na YouTube
kanále NK ČR s prolinkováním na webové stránky NK ČR. Tutoriály by měly sloužit
jako podpora uživatelům při práci s výše zmíněnými službami a zdroji.
Souběžným cílem ve fázích I. až IV. (a jedním z cílů fáze IV.) je prezentace projektu a
Oddělení informační vědy při ÚI FPF SU v Opavě. Prvním způsobem prezentace je krátký
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spot na konci každého tutoriálu. Dále byl projekt představen na konferenci Infokon 2012
v Brně a Studentském workshopu 2013 v Opavě jako jedna z činností oddělení. Nejnověji
je připravován článek pro prezentaci projektu NapNak na konferenci Inforum 2014.
Současným cílem projektu na začátku roku 2014 se stala propagace tutoriálů, která
z velké části závisí na partnerovi NK ČR, avšak v rámci projektu lze tuto snahu aktivně
podpořit. Historie projektu
Projekt vznikl na základě žádosti a domluvy mezi zástupcem NK ČR s odborným garantem projektu, Mgr. Annou Janíkovou, která byla již dříve garantem projektu se stejným primárním cílem aplikovaným na Univerzitní knihovnu Slezské univerzity v Opavě.
Tento projekt byl realizován studenty 3. ročníku bakalářského studia prezenční formy
oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví v rámci Oddělení informační vědy
při ÚI FPF SU v Opavě v semináři kurzu Informační služby knihoven.
Navazujícího projektu NapNak se účastnili také dva studenti, kteří dříve participovali
na projektu pro Univerzitní knihovnu Slezské univerzity v Opavě, a kteří v projektu
NapNak působili také jako lektoři v otázce tvorby a editace tutoriálů. Výchozí projekt
zahrnoval tvorbu celkem 17 tutoriálů.
Během fází I. až III. postupně vzniklo 28 audiovizuálních tutoriálů s hudebním doprovodem, jednalo se o volně dostupné skladby s licencí Creative Commons ze serveru
FreeMusicArchive.org a Last.fm. Během tohoto období byl také vytvořen audiovizuální
spot, který je vložen na konec každého tutoriálu.
Kontrola videí probíhala několikafázově, v poslední fázi ji prováděl zadavatel projektu.
Poté probíhaly opravy tutoriálů, další kontrola a následně byly všechny výstupy nahrány
na YouTube kanál NK ČR a opatřeny odkazem na webové stránky projektu (http:
//napovedy.infoveda.cz/).
Ve fázi IV. byl díky technickým problémům dokončován jeden audiovizuální tutoriál.
V současné době je vytvářen článek o projektu. Mezi klíčové aktivity fáze IV. rovněž patří
kontrola a návrhy prolinkování audiovizuálních tutoriálů s konkrétními způsoby webové
prezentace NK ČR a jejími profily na sociálních sítích.
Partneři a sponzoři projektu
Partnerem projektu NapNak je NK ČR, která plní roli zadavatele a kontrolora kvality vytvořených tutoriálů. Sponzorem je společnost Blueberry software (dále BS), která
poskytla licenci pro aplikaci BB FlashBack Pro, která slouží k vytváření videí a jejich
následné editaci. Jako protislužba byl zveřejněn reklamní banner společnosti BS na oficiálních stránkách ÚI FPF SU v Opavě po dobu jednoho roku. Sponzorem projektu
NapNak je také Ústav informatiky FPF SU v Opavě, který poskytl svůj webový prostor a prostřednictvím kterého byl v minulosti zřízen FTP účet pro potřeby projektu na
serverech Slezské univerzity v Opavě.
Technika a technologie realizace projektu
Každý z členů realizačního týmu pracuje s vlastním zařízení (PC, notebooky). Je používán
program BB FlashBack Pro s licencí poskytnutou společností BS. Původním úložištěm
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audiovizuálních tutoriálů s přístupem ze strany realizačního týmu i NK ČR byl FTP
prostor v rámci serverů SU v Opavě. Vzhledem k problémům způsobeným úpravami
v systému serverů SU v Opavě byl tento účet zrušen a vytvořen účet u webové aplikace
SugarSync, která v základní (free) verzi nabízí 5 GB prostoru. Vzhledem ke změnám
v licenci služeb SugarSync je aktuálně využívána služba Google Drive. Ta nabízí zdarma
v základní verzi 15 GB prostoru. Přístup k tomuto účtu má realizační tým i NK ČR,
která průběžně kontrolovala a komentovala ukázky hotových audiovizuálních tutoriálů
před finálními úpravami. Pro účely realizace projektu bylo NK ČR vytvořeno speciální
uživatelské konto pro přístup ke všem službám a licencovaným elektronickým zdrojům.
Ke komunikaci mezi vedením realizačního týmu a NK ČR se používá běžných služeb
elektronické pošty. Ke komunikaci uvnitř realizačního týmu, ukládání záznamů ze schůzek
a informací o průběhu projektu, byla vytvořena uzavřená skupina na volně dostupné
sociální síti Facebook. Komunikace mezi NK ČR a členy týmu probíhá prostřednictvím
volně dostupné webové aplikace Google Docs.
Klíčové aktivity
Souhrn klíčových aktivit fází I. až IV.
• Činnosti spojené s vytvořením projektového týmu NapNak (logo, rozdělení úkolů
v týmu, teambuildingové aktivity apod.).
• Školení s programem BB FlashBack Pro a vytvoření základních pravidel pro tvorbu
audiovizuálních tutoriálů.
• Tvorba audiovizuálních tutoriálů zaměřených na služby NK ČR.
• Tvorba audiovizuálních tutoriálů licencovaných elektronických informačních zdrojů.
• Kontrola vytvořených tutoriálů.
• Tvorba spotu s informací o projektu a o Oddělení informační vědy při ÚI FPF SU
v Opavě.
• Oprava audiovizuálních tutoriálů zaměřených na služby NK ČR.
• Oprava audiovizuálních tutoriálů podle připomínek NK ČR.
• Oprava spotu s informací o projektu a o Oddělení informační vědy při ÚI FPF SU
v Opavě.
• Výběr hudebního doprovodu pro audiovizuální tutoriály.
• Vkládání spotu do audiovizuálních tutoriálů.
• Vkládání hudebního doprovodu do audiovizuálních tutoriálů.
• Prezentace projektu NapNak na konferenci Infokon 2012 v Brně.
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• Prezentace projektu NapNak na Studentském workshopu 2013 v Opavě.
• Kontrola tutoriálů a návrhy jejich prolinkování na konkrétní stránky webové prezentace a NK ČR a jejich profily na sociálních sítích.
• Zhotovení článku o projektu NapNak pro prezentaci na konferenci Inforum 2014
— shrnutí fází I. až IV.
• Předání 28 audiovizuálních tutoriálů zadavateli NK ČR ve formě DVD.
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