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S uspokojením musím konstatovat, že se diplomantovi podařilo vyčerpávajícím způsobem 
splnit zadání. Navíc dosáhl vysokého stupně zvládnutí relativně širokého a zejména dnes u 
nás velmi aktuálního tématu. Informační vzdělávání jako nadstavba "počítačové gramotnosti" 
je otázkou dne na všech typech škol. Představil problém informační gramotnosti jako aktuální 
otázku současného stavu postupu i z hlediska státní informační politiky, a to směrem 
k budování národních a prosazování účasti na nadnárodních programech, které se na daný 
okruh látky specializují. Správně vychází z předpokladu, že jde o jeden z nejvýznamnějších 
úseků budování vyspělé demokratické společnosti, který byl bohužel našimi polistopadovými 
vládami poněkud zanedbáván. 

Způsob, jakým se této problematiky autor zhostil, pokládám za zcela zdařilý. Problematiku 
pojednává velice systematicky - od výkladu základních pojmů k představení současné české 
státní informační politiky v rozvoji informační gramotnosti, dále konkrétních programů na 
vysokých a pak i na základních a středních školách, až po situaci na mezinárodním poli. Zde 
bych vyzdvihl, že vybral, kromě Francie, kterou vzhledem kjejím výborným vysokoškolským 
informatizačním programům poněkud postrádám, relevantní představitele národních 
programů, včetně nadnárodních iniciativ evropských. 

K celkově velmi zdařilé práci mám, kromě už vyslovené, jen drobné výtky. Když už 
provádíme výčet programů včetně jejich specifikací, měli bychom důsledně uvádět jejich 
názvy. To nebylo dodrženo např. u programu Západočeské univerzity v Plzni (" .. . řešilajeden 
z centralizovaných ... " - s. 51). Pokud jde o vysokoškolské vzdělávací instituce u nás, 
rozlišují se na univerzity a vysoké školy, a to z různých důvodů, které mají vliv i na způsob 
implementace programů informačního vzdělávání. Proto měl název podkapitoly 3.4.6 dodržet 
dikci správně zvoleného názvu celé kapitoly - tedy ne "na univerzitách", ale na vysokých 
školách, což zahrnuje vysoké školy i univerzity (rozlišujeme vysoké školy univerzitního a 
neuniverzitního typu, včetně soukromých). Vzhledem ke kvalitě a rozsahu práce mu však tyto 
prohřešky nepřipisuji ke snížení celkového hodnocení. 

Oceňuji, že se autor v závěru pokusilo vlastní zhodnocení předpokladů pro další vývoj 
informačního vzdělávání na školách a správně vystihl hlavní zásady a také podmínky, které 
by měly být v české politice jak informační, tak školské, přijaty. 

Diplomant postupoval od počátku tvorby svého díla velmi samostatně a v celém průběhu 
psaní jsem do jeho práce prakticky nezasahoval. Překvapil mne úplností, s jakou celou scénu 
uplatňování informačního vzdělávání na školách pojal. Pokud by se prohloubily partie 
komentující stav implementace vybraných programů v zahraničí, zejména také ve Francii, a 
rozšířily by se hodnotící partie práce, neváhal bych ji přijmout jako rigorózní. 

Vzhledem k těmto skutečnostem a celkovému hodnocení navrhuji oklasifikovat diplomovou 
práci Libora Vacaty stupněm "výborně". 
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