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Abstrakt

Tématem práce je charakteristika současných postupů a trendů v tvorbě a aplikování 

různých programů informační gramotnosti  do celého vzdělávacího procesu. Cílem 

práce  je  snaha  o  zmapování  možností  aplikování  informační  výchovy 

do  vzdělávacího  systému  na  základních,  středních  a  vysokých  školách.  Práce  se 

v úvodu zabývá teoretickými východisky a definuje pojem informační gramotnosti 

pro  potřeby  jejího  praktického  využití.  Dále  se  v práci  klade  důraz  zejména 

na problematiku rozvoje informační gramotnosti v České republice, kde se analyzuje 

stav  státní  informační  a  vzdělávací  politiky  a  uvádějí  se  významné  příklady 

aplikování programů rozvoje informační gramotnosti ve všech vzdělávacích stupních 

s důrazem na univerzity.

Část  práce  je  rovněž  věnována  aktuálnímu stavu rozvoje  informační  gramotnosti 

ve vybraných zahraničních zemích. Jsou zde uvedeny významné aktivity Evropské 

unie,  USA,  Velké  Británie  a  Austrálie.  Práci  uzavírají  příklady  mezinárodní 
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PŘEDMLUVA

Informační gramotnost je relativně mladý termín,  který se začal objevovat v době 

začátku rozvoje informačních technologií a s tím spojené proměny společnosti v tzv. 

společnost informační. Pro její členy by měla být snaha o dosažený určité úrovně 

informační gramotnosti hlavním cílem při začleňování do všech procesů veřejného 

života. Právě proto je velice důležité věnovat pozornost informačnímu vzdělávání na 

úrovní státní informační a vzdělávací politiky a programy na zvyšování informační 

gramotnosti zařazovat do vzdělávacího procesu již od předškolního věku.

Téma práce jsem si zvolil pro jeho propojení se vzdělávací politikou a s tím spojenou 

aktuálně  diskutovanou  otázkou  reformy  školství.  Domnívám  se,  že  informační 

gramotnost  hraje  důležitou  roli  při  aplikování  moderních  výukových  metod  do 

vzdělání,  a  proto  je  potřebné  zmapovat  současný  stav  aktuálních  programů  pro 

zvyšování informační gramotnosti ve všech vzdělávacích stupních.
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Programy  rozvoje  informační  gramotnosti  nevznikají  jako  závazné  normy 

odpovědných vládních orgánů, ale jsou tvořeny „na míru“ v rámci aktivit příslušných 

vzdělávacích a jiných institucí.  Diplomová práce si proto neklade za cíl zmapovat 

veškeré  aktuálně  používané  programy  informačního  vzdělávání,  ale  zaměřuje  se 

na  zásadní  součásti  problematiky  zvyšování  informační  gramotnosti.  Soustředí  se 

zejména  na  problémy  a  řešení  v České  republice,  kde  analyzuje  stav  současné 

informační  politiky  ve  vztahu  k informační  gramotnosti  a  ukazuje  významné 

příklady  programů  rozvoje  informační  gramotnosti  aplikované  na  českých 

základních,  středních  a  především  pak  vysokých  školách.  V práci  jsou  rovněž 

představeny  vybrané  aktivity  Evropské  unie,  USA,  Velké  Británie,  Austrálie 

a mezinárodních organizací.

Rozsah  diplomové  práce  je  96  stran,  v  textu  jsou  v  případě  potřeby  použity 

poznámky pod čarou, vysvětlující použité zkratky a termíny či zdroje, které danou 

problematiku detailněji rozebírají. Zdroje použité v diplomové práci jsou citovány 

podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

ÚVOD

Zvyšování  informační  gramotnosti  obyvatel  patří  mezi  hlavní  aspekty  budování 

moderní informační společnosti. Programy, jejichž dodržování vede k dosažení určité 

úrovně  informační  gramotnosti,  se  v dnešní  době  aplikují  na  všech  stupních 

vzdělávacího systému. Práce si klade za cíl analyzovat nejen významné programy 

informačního  vzdělávání  na  základních,  středních  a  vysokých  školách,  ale  také 

důležitá  doporučení  či  zásady  zpracování,  která  jsou  zahrnuta  v relevantně-

politických dokumentech státní informační politiky v České republice.

V úvodní  kapitole  je  však nejprve nutné důkladněji  se věnovat  definování  pojmu 

informační gramotnost, jehož definice nejsou úplně jednotné. Pro potřeby této práce 

je  určující  představa  informační  gramotnosti  jako  složení  gramotností  funkční 

a počítačové. Obě části jsou podrobněji popsány a jejich správné vymezení je nutné 

pro pochopení a analyzování veřejných dokumentů.
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Druhá  kapitola  se  zabývá  problematikou  státní  informační  politiky  v České 

republice,  která  pojem  informační  gramotnosti  jasně  nevymezuje.  Zásadní 

doporučení pro vytváření programů na zvyšování  informační gramotnosti  je proto 

nutné hledat  v odpovídajících politických dokumentech nejen informační,  ale také 

vzdělávací  politiky.  Na  státní  úrovni  je  vymezen  pouze  pojem  počítačová 

gramotnost, k jejímuž zvyšování vede Národní program počítačové gramotnosti.

Na  koncepce  státní  informační  a  vzdělávací  politiky  v České  republice  navazuje 

konkrétní informační výchova aplikovaná na českých školách. Největší část práce je 

věnována podrobnému znázornění současného stavu zvyšování informační politiky 

na  vysokoškolské  úrovni.  Kromě  obecných  postupů v rámci  celého  systému  jsou 

v práci  představeny  také  konkrétní  příklady  informačního  vzdělávání,  které  se 

používají na různých univerzitách.

Při  budování  informační  společnosti  však  nestačí  zabývat  se  pouze  zvyšováním 

informační gramotnosti na vysokých školách, ale je nutné zahrnout tuto problematiku 

do všech vzdělávacích  stupňů. Ve čtvrté  části  práce je proto pozornost věnována 

programům  rozvoje  informační  gramotnosti  na  základních  a  středních  školách. 

V tomto směru jsou v české republice určující rámcové vzdělávací programy, které 

jsou vydávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V páté  kapitole  jsou  pak  ukázány  některé  vybrané  zahraniční  aktivity  v rozvoji 

informační  gramotnosti.  V rámci  Evropské  unie  jsou  pro  budování  informační 

společnosti a zajišťování schopnosti jejích obyvatel využívat informační technologie 

určující  akční  plány  eEurope  a  různé  vzdělávací  aktivity  či  programy.  Z dalších 

zahraničních aktivit jsou představeny programy v USA, Velké Británii a Austrálii.

V poslední  kapitole  jsou  pak  popsány  hlavní  programy  zvyšování  informační 

gramotnosti  v rámci  mezinárodní  spolupráce.  V tomto  směru  jsou hlavní  zejména 

aktivity  UNESCO.  V rámci  mezinárodní  spolupráce  jsou  rovněž  představeny 

důležité evropské sítě zabývající se informační gramotností.
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ROZVOJE INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI 

1.1 DEFINOVÁNÍ POJMU INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

V posledních letech se ve veřejném životě začal významnou měrou klást důraz na 

informovanost  moderní  společnosti  a  její  schopnost  využívat  informačních 

technologií ke svému vzdělávání i uplatnění v každodenním životě při uspokojování 

informačních potřeb. Velmi zjednodušeně by se tato snaha dala nazvat společenskou 

informační  gramotností.  Tento  termín  má  však  daleko  širší  význam  a  při  jeho 

vymezení  je  nutné  brát  na  zřetel  hned  několik  aspektů.  Teprve  po  přesném 

definování pojmu informační gramotnosti a určením jeho hranic je možné zaměřit se 

na  konkrétní  činnost  veřejných  institucí  v oblasti  rozvoje  informační  gramotnosti 

a  vytváření  různých  programů,  které  si  kladou  za  cíl  navrhnout  doporučené  či 

závazné předpisy a normy pro rozvoj informačního vzdělávání.

15



Cílem této  práce  není  zmapování  historie  vývoje  pojmu informační  gramotnosti, 

který byl poprvé použit už v roce 1974 tehdejším prezidentem Information Industry 

Association, a proto nám jako základ poslouží nejčastěji používaná definice. Ta byla 

zveřejněna  roku 1989 ve  zprávě  Komise  pro informační  gramotnost vytvořené 

v rámci Asociace amerických knihoven (ALA) [31]:

„K  dosažení  informační  gramotnosti  musí  být  jedinec  schopen  rozeznat,  kdy  

potřebuje informace, a dále je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít.  Informačně  

gramotní lidé se naučili jak se učit. Vědí jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti  

pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich další mohli  

učit.  Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání,  protože mohou vždy najít  

informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu.“ 

Nový rozměr dodalo problematice přesného vymezení definice až spojení koncepce 

informační  gramotnosti  a  vzdělávacího  procesu.  Tématem  se  začaly  zabývat 

vzdělávací instituce a asociace, které se snaží prosadit zařazení informační výchovy 

(tj. procesu vedoucího ke zvýšení informační gramotnosti) do studijních programů. 

Jako příklad lze uvést prohlášení U. S. Association of Supervision and Curriculum 

Development  (ASCD),  v němž  se  mimo  jiné  píše:  „Informační  gramotnost, 

schopnost  efektivně  vyhledat,  zpracovat  a  využívat  informace  umožňuje  jedinci 

využívat  příležitosti,  které  nabízí  současná  informační  společnost.  Informační 

gramotnost by měla být součástí vzdělávání každého studenta. ASCD vyzývá školy 

a  univerzity,  aby  zařadily  programy  na  zvyšování  informační  gramotnosti  do 

studijních plánů všech studentů.“ [10]

Problematice informační gramotnosti začal být přikládán velký význam, což dokládá 

i tvrzení z článku dvojice autorů Lenox a Walker: "Dynamicky se měnící prostředí 

informační  společnosti  posledních  dvaceti  let  způsobilo,  že  získání  znalostí 

a dovedností spojených s informační gramotností průběhu formálního vzdělávání se 

stalo nejen nutností, ale i morálním právem." [24] Tímto způsobem tedy bylo jasně 

naznačeno,  že  problematika  informační  gramotnosti  by  již  neměla  být  spojována 

výhradně  s  knihovnami.  Knihovníci  by  si  měli  uhájit  hlavní  roli  při  zavádění 

programů na její zvyšování, ale měli by při jejich vytváření zasáhnout i daleko  za 

hranice samotné knihovny.
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Ke  zvyšování  informační  gramotnosti  je  tedy  nutné  přispívat  formálním 

vzděláváním. Přispívá k tomu především stále více se prosazující téma celoživotního 

vzdělávání,  pro  něž  jsou  znalosti  a  dovednosti  charakterizující  informačně 

gramotného člověka  nezbytné,  a na které  se studenti  musí  připravovat  již  během 

studia ve škole. Stále se ale v odborné literatuře vedou diskuze o různých způsobech 

pojetí této problematiky. Již zmínění autoři Lenox a Walker v tomtéž článku velmi 

důrazně  odmítají  chápání  informační  gramotnosti  jako  samostatné  a  oddělené 

disciplíny. Informační gramotnost tedy nikdy nestojí samostatně, ale naopak všechny 

hlavní zásady s ní spojené by měly prostupovat celým vzdělávacím procesem. Do 

výuky by se tedy měly řadit spíše takové prvky, které samozřejmě podpoří zvyšování 

informační  gramotnosti,  ale zároveň ji také přímo propojí s možností  praktického 

využití.  Informační  gramotnost  tedy  představuje  spíše  princip  než  samostatnou 

disciplínu.

1.2 INFORMAČNÍ GRAMOTNOST VE VEŘEJNÉ POLITICE

Při aplikaci základní definice ALA ve veřejně-politické praxi však narážíme na její 

přílišnou obecnost a nekonkrétnost. Vytváření závazné státní politiky v dané oblasti 

naopak  vyžaduje  formulaci  jednoznačných  doporučení,  kritérií  a  cílů.  Špatné 

vymezení  základních  pojmů  pak  může  vést  například  k nežádoucí  situaci,  kdy 

informační  politika  není  v souladu  s  politikou  vzdělávací.  Konkrétní  definice 

a upřesnění terminologie, která by přesně vyhovovala požadavkům praktické tvorby 

státní  politiky,  v této  oblasti  neexistuje.  Pomocnou  ruku  tak  musíme  hledat 

v definování  podřazeného  pojmu  funkční  gramotnost a  v neposlední  řadě  také 

vymezení obecnějšího termínu klíčových kompetencí.

Informační gramotnost se za těchto okolností musí definovat jako složení několika 

podřazených pojmů. O důležitosti spojení funkční a počítačové gramotnosti píše M. 

Dombrovská ve svých příspěvcích k problematice informační gramotnosti z hlediska 

veřejné  politiky:  „Informační  společnost  je  založená  na  rozvoji  informačních 

a  komunikačních  technologií.  Předpokládá  práci  s  informacemi  a  schopnost  jim 

rozumět.  Tato  dovednost  je  již  dnes  součástí  funkční  gramotnosti,  především 

gramotnosti literární a dokumentové. Práce s informacemi v informační společnosti 
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je do značné míry určovaná příslušnými  technologiemi  a  jejich využitím.  Zdá se 

tedy,  že  řešením  problému  s  definováním  pojmu  informační  gramotnost  by 

z hlediska veřejné politiky mohlo být prosté zahrnutí informačních a komunikačních 

technologií do stávající funkční gramotnosti. Takto je informační gramotnost funkční 

gramotností  v  informační  společnosti:  informační  gramotnost  =  funkční 

gramotnost  +  počítačová  (internetová)  gramotnost.  Při  konkrétním  vymezení 

toho, co obnáší přidaná počítačová a internetová gramotnost, pak můžeme vycházet 

například z požadavků definovaných certifikátem ECDL1. Vzdělávací politika by     z 

hlediska této definice dále rozvíjela především funkční gramotnost a odkazovala se 

na  politiku  informační  ve  věci  gramotnosti  počítačové  a  internetové.  Vzájemný 

odkaz a rozdělení působnosti by byl zárukou součinnosti těchto (a popřípadě dalších 

relevantních) politik.“ [7]

1.2.1 INTEGRACE FUNKČNÍ GRAMOTNOSTI

Funkční  gramotnost patří  mezi  jeden  ze  základních  pojmů  vzdělávací  politiky. 

Původním významem samostatného  pojmu gramotnost  je  pochopitelně  dovednost 

číst a psát; v přeneseném významu znamená gramotnost nějakou konkrétní schopnost 

či  dovednost,  většinou  duševní.  Funkční  gramotnost  pak  znamená  gramotnost  v 

kontextu,  tedy  vztaženou  k  situaci  a  okolnostem,  v  nichž  se  člověk  nachází.  Na 

podzim roku 1994 byl zahájen mezinárodní srovnávací projekt IALS International 

Adult  Literacy  Survey  (IALS)2 a  jeho  druhé  vlny  Second  International  Adult 

Literacy  Survey  (SIALS)  se  na  jaře  roku  1998  zúčastnila  také  Česká  republika. 

Funkční gramotnost byla v rámci tohoto výzkumu definována jako schopnost aktivně 

participovat na světě informací. Vzdělání a funkční gramotnost nejsou totéž. Přístup 

ke  vzdělávání  může  značně  diferencovat  schopnosti  jednotlivých  lidí,  může  jim 

otevřít  cestu  k  aktivní  práci  s  informacemi,  nebo  je  zahltit  sumou  nepotřebných 

poznatků. Funkční gramotnost je koncept, který slouží k měření efektů vzdělávání 

a  formulování  vyplývajících  doporučení  ke  změně nebo úpravě vzdělávacích 

obsahů. V rámci projektu IALS pak byla dále rozčleněna do tří složek: gramotnost 

literární (schopnost nalézt a porozumět informaci z textu), gramotnost dokumentová 

1 Certifikát počítačové gramotnosti (European Computer Driving Licence) viz www.ecdl.cz
2 Mezinárodní studie funkční gramotnosti dospělých
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(schopnost vyhledat a využít přesně definovanou informaci) a numerická gramotnost 

(dovednost manipulovat s čísly). [25]

Součástí funkční gramotnosti je také schopnost dorozumět se v cizím jazyce, a to 

především angličtině, která je v současné informační společnosti jazykem určujícím 

(zejména  v  oblasti  informačních  a  komunikačních  technologií).  Důležité  je,  že 

koncept  funkční  gramotnosti  pracuje  s  přesně  stanovenými  kritérii  a  umožňuje 

formulaci  konkrétních  doporučení.  Jako  takový  představuje  důležitou  (ne  však 

jedinou) součást širšího pojmu informační gramotnosti.

1.2.2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Vedle funkční gramotnosti se paralelně často hovoří o tzv. klíčových kompetencích 

jako integrovaných schopnostech a dovednostech, které lze uplatňovat v rozmanitých 

profesích i v osobním životě. Nejsou vázány na jednotlivé obsahy učiva a uplatňují 

se  především v rámci  obecného základu vzdělání.  Podle  publikace  Lidské  zdroje 

v České republice je rozvoj klíčových kompetencí v informační společnosti prioritní. 

Mezi tyto kompetence patří [25]:

–  komunikativní  dovednosti,  včetně  znalosti  cizích  jazyků;  personální 

a interpersonální dovednosti; 

– schopnost řešit problémy a problémové situace;

– schopnost využívat při řešení problémů matematických postupů;

– schopnost využívat informační technologie, pracovat s informacemi. 

Podle  publikace  České  vzdělání  a  Evropa,  tzv.  Zelené  knihy  české  vzdělávací 

politiky, nové kvalifikace zahrnují [4]:

–  schopnost  se  neustále  učit,  otevřenost  k novým poznatkům;  tvořivost,  pružnost 

a samostatnost;

– schopnost řešit problémy, činit závěry a dovednost syntetizovat;

– sociální dovednosti (zejména schopnost kooperovat a týmově spolupracovat);

– komunikační  kompetence,  včetně jazykové způsobilosti  a schopnosti  předkládat 

zprávy;
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– schopnost všestranně zpracovávat informace;

– širší obecnou vědeckou a technickou vzdělanost;

– porozumění současné společnosti a ekonomice, principům a organizaci podnikání; 

široké pochopení dalších problémů (životní prostředí, sociální problémy, jiné kultury 

apod.). 

Národní  ústav  pro  výzkum  gramotnosti  v  USA  vymezuje  klíčové  kompetence 

následovně [16]: 

–  Komunikační  dovednosti:  číst  s  porozuměním,  písemně  vyjadřovat  myšlenky, 

aktivně naslouchat, kriticky pozorovat a mluvit tak, aby druzí rozuměli;

–  Rozhodovací  dovednosti:  užívat  matematických  znalostí  k  řešení  problémů 

a komunikaci, činit rozhodnutí, plánovat činnost;

– Interpersonální dovednosti: spolupracovat v týmu, obhajovat své názory a zájmy, 

ovlivňovat a chápat jiné, řešit konflikty a umět vyjednávat, vést druhé;

– Dovednosti  celoživotního  učení:  mít  odpovědnost  za  své učení,  uvědomovat  si 

a  hodnotit  sám  sebe,  učit  se  vlastním  zkoumáním,  užívat  informačních 

a komunikačních technologií. 

Ve vztahu k trhu práce se objevuje také následující vymezení těch kvalifikací, které 

zaměstnavatelé očekávají zejména od absolventů [41]:

– Inovační  kvalifikace:  schopnost pracovat  ve stresu; schopnost  řešení  problémů; 

schopnost pracovat nezávisle; schopnost učit se; ekonomické uvažování.

–  Socio-kulturní  kvalifikace:  schopnost  ústní  komunikace;  schopnost  pracovat 

v týmu; adaptabilita; schopnost písemné komunikace; schopnost tolerance a uznání 

odlišných  názorů.  –  Vůdcovská  kvalifikace:  plánování,  koordinace,  organizování; 

přebírání  odpovědnosti  a  rozhodování;  plánování  času;  iniciativa;  asertivita, 

rozhodnost, vytrvalost; schopnost vyjednávat; schopnost vést.

–  Vědecká  a  výzkumná  kvalifikace:  interdisciplinární  myšlení  a  znalosti;  široké 

všeobecné vědomosti; teoretické vědomosti v konkrétní vědní disciplíně.

–  Instrumentální  kvalifikace:  schopnost  práce  na  počítači;  plynulá  komunikace 

v cizím jazyce. 
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Klíčové  kompetence  do  značné  míry  přesahují  definovanou  funkční,  resp. 

informační gramotnost,  ale na rozdíl  od ní se těžko vymezují  a měří.  Ve všech 

zmíněných vymezeních klíčových kompetencí se však v různých podobách objevuje 

všechno, co zahrnuje funkční, resp. informační gramotnost. Proto je lze považovat za 

součást  či  podmnožinu  klíčových  kompetencí  a  naopak  tyto  klíčové  kompetence 

můžeme (v jistém smyslu) považovat za pojem funkční, resp. informační gramotnosti 

nadřazený. Při zkoumání konkrétních programů rozvoje informační gramotnosti se 

nabízí otázka, zda je možné rozvíjet klíčové kompetence ve výuce na všech stupních 

škol.  Jelikož  jsou  vymezeny  značně  obecně  a  jejich  rozvoj  je  podmíněn  rovněž 

výchovou v rodině a životními zkušenostmi, zahrnout je do výuky všechny se zdá 

být téměř nemožné. Klíčové kompetence  nelze vyučovat stejně, jako ostatní běžné 

předměty. U každého jedince je lze pouze rozvíjet v rámci komplexního vzdělávání, 

a to nejen toho základního, ale taktéž celoživotního. [8]

1.3 POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

Práce  s  informacemi  v  informační  společnosti  je  do  značné  míry  určovaná 

příslušnými  technologiemi  a  jejich  využitím.  Schopnost  používat  informační 

a komunikační technologie nejlépe vystihuje výraz ICT3 gramotnost. Ale protože se 

v  praxi  jedná  zejména  o  práci  s  počítačem (a  internetem,  nebo  lépe  řečeno  sítí 

obecně), byl zaveden pojem počítačová gramotnost. Tato počítačová gramotnost je 

základnou pro rozvoj funkční gramotnosti, přičemž počítače (a internet) jsou a vždy 

zůstanou pouze nástrojem. Pojmy informační gramotnost a počítačová gramotnost se 

přesto  občas  nesprávně  zaměňují,  přitom  informační  gramotnost  obsahuje  širší 

význam  a  schopnost  využívání  informačních  technologií  je  pouze  její  nedílnou 

součástí. K pojmu internetová gramotnost je třeba dodat, že je poněkud zavádějící. 

Jedná se totiž o schopnost internet použít – jako nástroj, a nikoliv o schopnost na 

internetu vyhledat informace (což je součástí dokumentové gramotnosti). Navíc by 

bylo přesnější mluvit o pojmu síťová gramotnost jako o schopnosti použít k práci 

nejen internet, ale také např. firemní intranet apod. Proto není pro potřeby vymezení 

informační  gramotnosti  nutné  pojem  internetová  gramotnost  rozlišovat  a  lze  jej 

považovat za součást počítačové gramotnosti, kam logicky patří.

3 Information and Communication Technologies – Informační a komunikační technologie

21



1.4 KRITÉRIA VYTVÁŘENÍ PROGRAMŮ NA ZVYŠOVÁNÍ INFORMAČNÍ 
GRAMOTNOSTI

Vytvořením  obecných  kritérií  pro  vytváření  vhodných  programů  na  zvyšování 

informační gramotnosti se mimo jiné zabývala pracovní skupina vytvořená v rámci 

Asociace  vysokoškolských  a  vědeckých  knihoven4,  která  je  součástí  Americké 

knihovnické  asociace  (ALA).  Jako  výsledek  její  práce  v tomto  směru  vznikl 

dokument  Standardy  kompetencí  v  rámci  informační  gramotnosti  pro  vyšší 

vzdělávání5 [12]. Dokument obsahuje šest skupin standardů, z nichž H. Landová [18] 

vybírá několik důležitých příkladů:

1. Informačně gramotný student je schopen určit rozsah informací, které potřebuje.

– Definuje a formuluje svou informační potřebu.

– Je schopen identifikovat různé typy potenciálních informačních zdrojů.

– Uvědomuje si hodnotu a význam získání potřebných informací.

– Přehodnocuje povahu a rozsah svých informačních potřeb.

2. Informačně gramotný student efektivně a účelně vyhledává potřebné informace.

– Volí nejvhodnější metody a informační systémy pro získání potřebných informací.

– Vytváří a používá efektivní strategie pro vyhledávání.

– Vyhledává informace pomocí široké škály metod.

– Je schopen vyladit vyhledávací strategii, pokud je to zapotřebí.

– Získává, zaznamenává a organizuje informace a jejich zdroje.

3. Informačně gramotný student kriticky hodnotí získané informace a jejich zdroje 

a zařazuje je do svého poznatkového fondu a systému hodnot.

– Zná a využívá různá kritéria pro hodnocení informací a jejich zdrojů.

– Porovnává nové poznatky s poznatky již dříve získanými  a  na základě toho je 

i hodnotí.

– Je schopen rozhodnout, zda je nutná změna původního dotazu.

4. Informačně gramotný student samostatně nebo jako člen určité skupiny efektivně 

využívá informace k dosažení daného cíle.

4 Association of College and Research Libraries (ACRL)
5 Information Literacy Competency Standards for Higher Education
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– Konkrétní cíle pro tento bod by měly být stanoveny v rámci konkrétních kurzů 

v závislosti na potřebách jednotlivých oborů.

5. Informačně gramotný student se orientuje v problematice ekonomických, právních 

a společenských aspektů práce s informacemi a informace získává a využívá legálně 

a v souladu s etickými zásadami.

– Má přehled o etických, právních a společensko-ekonomických otázkách spojených 

s informačními technologiemi a prací s informacemi.

– Bere v úvahu informační zdroje jako nástroj pro komunikaci výsledků práce.

2. SOUČASNÁ ČESKÁ STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA V ROZVOJI 
INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI

2.1 RELEVANTNÍ VEŘEJNĚ-POLITICKÉ DOKUMENTY

V českém prostředí se pojem informační gramotnost objevuje v relevantních veřejně-

politických dokumentech. Jedná se zejména o  Státní informační politiku (1999), 

Koncepci  státní  informační  politiky  ve  vzdělávání  (2000),  Národní  program 

rozvoje vzdělávání (2001) a  Státní informační a komunikační politiku e-Česko 

2006 (2004). 

Státní informační politika je původní zastřešující politikou v informační společnosti. 

Zabývá se osmi prioritními oblastmi, jichž se rozvoj informační společnosti dotýká, 

přičemž  na  informační  gramotnost  poukazuje  jako  na  jednu  z  nich.  Samotnou 

informační  gramotnost  definuje  jako  ovládnutí  práce  s  informacemi  s  využitím 

informačních a komunikačních technologií. Obecně se informační politika v oblasti 

vzdělávání zaměřuje především na rozvoj gramotnosti počítačové. Základním cílem 

v  rámci  této  priority  je  ovládnutí  práce  s  informačními  a  komunikačními 
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technologiemi  studenty i  učiteli.  Ani  rámcově však v sobě nezahrnuje  požadavek 

rozvoje informačních aspektů funkční gramotnosti (resp. klíčových kompetencí).

Naproti  tomu  Národní  program  rozvoje  vzdělávání,  který  je  určující  vzdělávací 

politikou, hovoří zejména o rozvoji všech složek gramotnosti funkční. Ve svém znění 

však nereflektuje rozvoj informační společnosti ani důležitost práce s informačními 

a  komunikačními  technologiemi.  Text  sice  hovoří  o  proměnách  společnosti 

a  prudkém  rozvoji  informačních  a  komunikačních  technologií,  ale  zaměřuje  se 

výhradně na proměny vzdělávacího systému, který má maximálně rozvíjet potenciál 

každého  jedince,  nutnost  celoživotního  vzdělávání  nebo  přeměnu  tradiční  školy 

v instituci odpovídající novým požadavkům znalostní společnosti. Přehlíží tedy fakt, 

že  současná  společnost  je  především  společností  informační,  jejíž  fungování  je 

založeno  na  zpracovávání  informací  s  pomocí  informačních  a  komunikačních 

technologií.  Oproti  Státní  informační  politice  ovšem  hovoří  také  o  klíčových 

kompetencích, které samotnou informační gramotnost přesahují.

Koncepce  státní  informační  politiky  ve  vzdělávání  je  rozpracováním  informační 

politiky  v  konkrétní  oblasti.  Navzdory  současnému  chápání  obecného  pojmu 

informační  gramotnosti  jako  spojení  gramotnosti  funkční  a  počítačové,  definuje 

informační  gramotnost  jako  gramotnost  v  podstatě  počítačovou.  Naopak  funkční 

gramotnost  staví  jako  pojem  nadřazený,  k jehož  rozvoji  přispívají  informační 

a komunikační technologie.  Dále zdůrazňuje nutnost rozvoje poznávacích procesů 

a  práce  s informacemi.  Informační  gramotnost  definovaná  Koncepcí  státní 

informační politiky ve vzdělávání se zabývá především technickými aspekty. [5]

Aktuální  úkoly  vlády  v  oblasti  informační  politiky  se  soustřeďují  na  budování 

elektronických  služeb  veřejné  správy,  pokračování  liberalizace  sektoru 

elektronických  komunikací,  podporu  vysokorychlostního  přístupu  k  internetu,  na 

pokračování legislativního zakotvení informační společnosti,  zvyšování informační 

gramotnosti  občanů  a  podporu  rozvoje  elektronického  podnikání.  Tyto  úkoly 

obsahuje  vládní  usnesení  č.  265  z  roku  2004  nazvané  Státní  informační 

a  komunikační  politika.  Jedná se o strategický dokument  vlády v oblasti  rozvoje 

informační společnosti do roku 2006, který reflektuje úzkou provázanost informační 

společnosti a telekomunikací, a vytváří tak společný rámec. Hlavním východiskem 
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při  tvorbě  dokumentu  byl  Akční  plán  EU  eEurope  20056,  který  je  součástí  tzv. 

Lisabonské  strategie  v  oblasti  informační  společnosti.  I  zde  se  o  informační 

gramotnosti  hovoří  zejména  v jejím  omezeném  významu  z hlediska  využívání 

informačních a komunikačních technologií.

2.1.1 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA

Základním  cílem  státní  informační  politiky  je  vybudovat  a  rozvíjet  informační 

společnost,  a  tím  vytvořit  předpoklady  zejména  pro  zlepšení  kvality  života 

jednotlivých občanů, zefektivnění státní správy a samosprávy a zkvalitnění podpory 

rozvoje podnikání. V dokumentu Státní  informační politika [37] se hovoří o  osmi 

prioritních  oblastech  státní  informační  politiky.  První  z nich  je  informační 

gramotnost,  jejímž  cílem  je  dosažení  informační  gramotnosti  všech  občanů  jako 

nezbytného předpokladu pro rozvoj a uplatnění osobnosti v 21. století. Píše se v ní, 

že informační společnost je spojena s novými, vyššími požadavky na vzdělávání, ale 

zároveň  i  s  novými  prostředky,  které  naopak  vzdělávací  systém  může  efektivně 

využívat.  Mezi  typické  požadavky patří  obecná „počítačová  gramotnost“,  nutnost 

celoživotního  vzdělávání,  časté  rekvalifikace  apod.  Na  druhé  straně  prostředky 

informačních technologií nabízejí nové, efektivnější metody – distanční vzdělávání, 

multimediální techniky aj.

Základním předpokladem k tomu, aby se informační a komunikační technologie staly 

běžnou součástí života společnosti, je podle tohoto dokumentu napojení škol všech 

typů  na  informační  infrastruktury.  „Internet  jako  celosvětová  síť  propojující  sítě 

umožňuje  vysoce  efektivní  počítačový  kontakt  mezi  účastníky  a  dává  možnost 

otevřeného  přístupu  k  velkému  objemu  informací,  jeho  ovládání  proto  musí  být 

součástí všeobecného vzdělání moderního člověka, stejně jako orientace v získaných 

informacích a schopnost posouzení zdrojů  a věrohodnosti  informací.  Stanovených 

cílů  lze  dosáhnout postupným připojováním škol všech úrovní a typů  k internetu 

a začleněním využití jeho prostředků do výuky.“ [37]

Za  nejdůležitější  strategický  cíl  koncepce  je  třeba  považovat  ovládnutí  práce 

s informacemi s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT) jak 

6 Viz kapitola 5.1.2
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studenty,  tak i  učiteli  a integraci  ICT do výuky v souladu s  osnovami  předmětů. 

Podle dokumentu je nutné se zaměřit i na vzdělávání zaměstnanců  veřejné správy, 

veřejnosti a špičkových odborníků – spolutvůrců informační společnosti.

„Souběžně s klasickými formami vzdělávání na školách různých stupňů a zaměření 

je žádoucí podporovat i formy novější - celoživotní vzdělávání, distanční vzdělávání, 

rekvalifikace - přispívajících jak k rozvoji vzdělanosti společnosti, tak i k pracovní 

flexibilitě  obyvatelstva.  Uplatňování  elektronických  učebnic  a  učebních pomůcek, 

multimédií,  virtuálních  laboratoří,  digitálních  knihoven  umožní  zefektivnit  výuku 

a  podpoří  sebevzdělávání,  čímž  se  uvolní  prostor  pro  rozvoj  myšlení,  kreativity 

a tvůrčích schopností.“ [37] Státní informační politika si v tomto směru klade za cíl 

podporovat publikování učebních textů, studentských prací i projektů v elektronické 

formě  prostřednictvím  internetu.  Všem  studentům  by  tak  podle  ní  měl  být 

poskytován  přístup  k  elektronické  poště  a  WWW  s  cílem  v  co  největší  míře 

zapojovat  studenty  do  aktivit,  které  směřují  k  integraci  informačních 

a komunikačních technologií do činnosti instituce.

Součástí  dokumentu  je  také  harmonogram  realizace  vybraných  úkolů  státní 

informační politiky. V oblasti informační gramotnosti bylo naplánováno na rok 1999 

zahájení procesu k dosažení veřejné informovanosti (mediální kampaň aj.) a program 

vzdělávání  státní  správy a  samosprávy (zejména  pracovníků  legislativních  útvarů 

a zákonodárců). Rok 2000 pak měl přinést přípravu procesu vzdělávání a certifikace 

znalostí občanů o využití informačních technologií (certifikují licencované komerční 

organizace),  vzdělávání  a  certifikace  lektorů  a  podporu  výzkumných/vývojových 

programů  v  oblasti  uplatnění  informačních  technologií  (zejména  vysoké  školy). 

V roce 2001 měla proběhnout realizace certifikace, příprava certifikace jako součásti 

základního vzdělání a konečně zavedení internetu do každé školy, knihovny, pošty 

atd. Z dnešního pohledu pak lze konstatovat, že plán se v zásadě podařilo splnit.

2.1.2 NÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo  školství  mládeže  a  tělovýchovy  se  zabývá  rozvojem  informační 

gramotnosti  v rámci  své  tzv.  Bílé  knihy,  nebo-li  Národního  programu  rozvoje 

vzdělávání  v České  republice.  V  tomto  dokumentu  se  zmiňuje  zejména  funkční 
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gramotnost  a  klíčové  kompetence  v návaznosti  na  rozvoj  informačních 

technologií. Vláda si v něm klade za cíl vypracovat nový státní program vzdělávání 

a  rámcové  vzdělávací  programy,  které  vymezí  výstupní  kompetence  absolventů 

vzhledem  k  novým  nárokům.  Vzdělávací  programy  ve  středním  vzdělávání 

zdůrazňují tyto úkoly [27]:

1.  Zajišťovat  připravenost  mladých  lidí  pro celoživotní  učení.  Střední  vzdělávání 

vytváří  základy  pro  celoživotní  učení  tím,  že  poskytuje  mladým  lidem potřebné 

nástroje a motivaci, stimuluje zvídavost, rozvíjí schopnosti pracovat s informacemi, 

připravuje  pro aktivní  účast  na  životě  společnosti,  učí  zdravému způsobu života, 

poskytuje hodnotovou orientaci.

2. Podporovat zaměstnatelnost mladých lidí v průběhu celého života. Schopnost najít 

si  zaměstnání  v  průběhu celého  života  závisí  nejenom na  tom,  zda  člověk  získá 

odpovídající kvalifikaci, ale především na tom, zda je vybaven dostatečně širokým 

všeobecným  a  obecně  odborným  základem  vzdělání  a  klíčovými  kompetencemi, 

které jsou nezbytné pro pracovní uplatnění a které umožňují snadnější rekvalifikace. 

Nedílnou součástí vzdělávacích programů bude i profesní orientace a úvod do světa 

práce.

3. Rozvíjet široký všeobecný a obecně odborný základ vzdělání. Obsah vzdělávání 

bude rozšířen o oblast evropské dimenze, což představuje především podporu výuky 

cizích jazyků a multikulturního vzdělávání. Dále se rozvine výchova k demokracii 

a k aktivnímu občanství a významné podpory se dostane také práci s informacemi 

a informačními technologiemi a výchově k tvorbě a ochraně životního prostředí. V 

odborném vzdělávání bude kladen důraz na obecně odborné vzdělávání, založené na 

aplikovaném  zvládnutí  příslušného  okruhu  všeobecného  vzdělání  a  základního 

odborného vzdělání ve zvoleném odborném směru.

4.  Uplatnit  všeobecně  použitelné,  tzv.  klíčové  kompetence.  Zahrnují  schopnosti, 

dovednosti,  postoje,  hodnoty  a  další  charakteristiky  osobnosti,  které  umožňují 

člověku jednat adekvátně a efektivně v různých pracovních a životních situacích. K 

podpoře jejich rozvoje by měla přispět také změna stylu výuky ve školách, protože 

kompetence jsou založeny na aktivitách, nikoli pouze na vědomostech. Patří k nim 
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např.: komunikace, rozvoj schopnosti učit se, sociální kompetence, řešení problémů, 

práce s informačními technologiemi.

V dokumentu  se  dále  píše,  že  státní  program  vzdělávání  a  rámcové  vzdělávací 

programy  určí  na  úrovni  státu  požadovanou  úroveň  klíčových  kompetencí, 

všeobecný základ vzdělání  a v odborném vzdělávání  také obecně odborný základ 

vzdělání.  Tím  budou  dána  pravidla  a  obsahový  rámec  pro  tvorbu  školních 

vzdělávacích  programů,  zajišťujících  srovnatelnost  získávaného  vzdělání 

a  soudržnost  celého  systému.  Školy  budou  v  tomto  rámci  autonomní  při  tvorbě 

vlastních vzdělávacích programů. Podle Bílé knihy vyžadují nové nároky informační 

společnosti především poskytnout většímu počtu mladých lidí vyšší úroveň vzdělání 

(maturitní a vyšší) a celkově zvýšit zejména úroveň všeobecného vzdělávání. Tuto 

potřebu  dokládají  např.  i  výzkumy  tzv.  funkční  gramotnosti,  které  poukazují 

na poměrně nízkou úroveň všeobecných kompetencí u mnoha absolventů, zejména 

učebních oborů.

2.1.3 KONCEPCE STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKY VE VZDĚLÁNÍ

Usnesení vlády č 525/199 z roku 1999 (bod III.3.)  nazvaný jako Koncepce státní 

informační  politiky ve vzdělávání  navazuje na materiál  Státní  informační  politika 

(SIP),  deklarující  jako  jednu  z  významných  priorit  podpory  rozvoje  informační 

společnosti  v  ČR  informační  gramotnost  všech  občanů.  Ta  je  základním  cílem 

Koncepcí  navrhovaných  opatření,  která  mohou  v  tvořící  se  globální  informační 

společnosti 21. století napomoci uplatnění občanů ČR nejen v domácím prostředí, ale 

i v konkurenčním prostředí mezinárodního trhu práce. Dokument chápe informační 

gramotnost  v podstatě  jako  schopnost  využívat  informační  a  komunikační 

technologie a  opomíjí  její  daleko  širší  záběr.  Ten  naopak  přisuzuje  gramotnosti 

funkční, když tvrdí že „funkční gramotnost, jejíž podstatou je pochopení (tedy nejen 

zapamatování)  sdělovaného  a  schopnost  využít  poznaného  v  dalších  aplikacích, 

nabývá  ve  vzdělávání  stále  většího  významu.  Nezbytným  předpokladem  funkční 

gramotnosti na přelomu 3. tisíciletí je informační gramotnost, jejímiž hlavními rysy 

je  schopnost využít  informační zdroje,  informační a komunikační technologie 

pro zvýšení efektivity práce i života.“ [15]
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V dokumentu  se  tvrdí,  že  progresivně  rostoucí  objem  informací  není  bez  ICT 

zvladatelný a schopnost čelit zahlcení informacemi je omezená. Tyto skutečnosti pak 

posouvají  znalost  ICT  a  schopnost  jejich  využívání  na  úroveň  rovnocennou 

s ostatními znalostními složkami komplexně chápané gramotnosti,  jako jsou čtení, 

psaní  a počítání.  Funkční  gramotnost  je  zde považována za jedno z významných 

kritérií připravenosti jedince na podmínky života a práce v informační společnosti. 

Funkční gramotnost je možno chápat jako indikátor lidské schopnosti orientovat se 

v relevantních informacích a úspěšně s nimi nakládat.

Koncepce přisuzuje funkční gramotnosti tři základní polohy [15]: 

–  Literární  gramotnost  je  schopnost  nalézt  a  porozumět  informaci  z  textů,  které 

nejsou určeny jako primární informační zdroje (eseje, komentáře, novinové úvodníky 

apod.).

– Dokumentová  gramotnost  je naopak schopnost  nalézt  a porozumět  informacím, 

obsaženým v konkrétním dokumentu (jízdní řád, rozvrh, žádost o vydání dokladu 

atd.)  a  schopnost  jak  na  ně  adekvátně  reagovat  (doplnit  chybějící  údaje,  vyplnit 

formulář, poradit s dopravním spojením atp.).

–  Kvantitativní  gramotnost  je  schopnost  manipulovat  s  čísly,  včetně  schopnosti 

aplikovat  ve  správném  pořadí  matematické  operace  na  číselné  údaje  obsažené 

v  předložených  materiálech  a  též  schopnost  tyto  údaje  a  výsledky  provedených 

operací správně interpretovat.

V dokumentu  dále  stojí,  že  informační  gramotnost  (zde si  musíme pod použitým 

pojem  představit  gramotnost  počítačovou)  je  nutným  předpokladem  funkční 

gramotnosti  na  přelomu  3.  tisíciletí  nejen  v  ČR  a  EU,  ale  i  kdekoliv 

v globalizovaném světě. „Jejím hlavním rysem je schopnost využívat informačních 

zdrojů,  informačních  a  komunikačních  technologií  pro  zvýšení  efektivity  práce 
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i  života. Její součástí je i nezbytná jazyková připravenost zaměřená především na 

celosvětově uznávaný komunikační jazyk ICT – angličtinu.“ [15] K dosažení těchto 

cílů  je  podle  dokumentu  nezbytné  změnit  vzdělávací  proces  v  České  republice 

a  přizpůsobit  ho  potřebám  informační  společnosti.  V  oblasti  působení  Státní 

informační  politiky  to  znamená  především  zabezpečit  adekvátní  informační 

gramotnost  vzdělávajících  (pedagogové,  knihovníci  či  lektoři  dalšího vzdělávání), 

vytvořit odpovídající informační infrastrukturu vzdělávání, v jejímž rámci potřebné 

změny  mohou  probíhat,  a  zajistit  integraci  ICT  do  všech  složek  vzdělávacího 

procesu. 

„K  dosažení  alespoň  základní  informační  gramotnosti  všech  občanů  a  jejího 

udržování na potřebné úrovni je nutné trvale zajistit získávání ICT dovedností jako 

integrální součásti vzdělávání všech stupňů a všech forem. Celoživotní vzdělávání 

musí v oblasti graduální zabezpečit  informační gramotnost všech žáků a studentů, 

v  oblasti  dalšího  vzdělávání   vytvořit  nediskriminovaný  přístup  k  získávání 

informační  gramotnosti  zohledňující  specifické  potřeby  a  možnosti  jednotlivých 

komunit  obyvatel  ČR:  tj.  pedagogů,  lektorů  DV,  knihovníků,  pracovníků veřejné 

správy  a  ostatních  státních  zaměstnanců,  handicapovaných  občanů  (zdravotně, 

věkově,  sociálně,  dopravní  dostupností),  obyvatel  handicapovaných  regionů 

(s  vysokou  nezaměstnaností  v  důsledku  restrukturalizace  hospodářství,  dopravní 

dostupností) a občanů v produktivním i postproduktivním věku.“ [15]

Koncepce  rovněž  obsahuje  návrh  opatření,  jejichž  realizací  se  má  dosáhnout 

informační gramotnosti všech občanů. Tato opatření se týkají zejména zabezpečení 

nejnutnějšího  vybavení  ICT  do  každé  školy  i  knihovny  a  dále  zabezpečení 

vzdělávání  především  těch,  kteří  budou  odpovědni  za  vzdělávání  všech  dalších 

komunit  občanů  v  ČR  –  tj.  pedagogů,  knihovníků,  lektorů  dalšího  vzdělávání 

a rovněž pracovníků veřejné správy i ostatních občanů (i se speciálním zřetelem na 

podporu handicapovaným občanům a  regionům se zhoršenou socioekeonomickou 

situací).  Návrhy se  týkají  také nutnosti  zapojit  multimediální  nástroje  a  produkty 

podpory vzdělávání,  zavádění  ICT do výuky nebo zajištění  právních  aj.  opatření 

nezbytných  pro  vytvoření  prostředí  podporujícího  konkrétní  kroky  na  cestě 

k informační gramotnosti.
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2.1.4 STÁTNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POLITIKA

Vláda České republiky se ve snaze maximálně využít obrovský potenciál moderních 

informačních a komunikačních technologií rozhodla v roce 2004 nově definovat cíle 

státu v oblasti tzv. informační společnosti a v oblasti telekomunikací a formulovat 

novou strategii  státu  pro nadcházející  období  s  výhledem do roku 2006.  Na 

rozdíl  od  původního  přístupu,  kdy  byly  koncepce  v  obou  oblastech  zpracovány 

samostatně  (formou  dokumentů  „Státní  informační  politika“  a  „Národní 

telekomunikační  politika“),  se  vláda  rozhodla  respektovat  úzkou  provázanost 

a  všeobecný  trend  konvergence  obou  těchto  oblastí  a  vytvořit  jeden  společný 

strategický  a  koncepční  dokument  s  názvem  Státní  informační  a  komunikační 

politika – e-Česko 2006.

Nový  dokument  se  na  rozdíl  od  svého  předchůdce  zaměřuje  na  čtyři  prioritní 

oblasti státní informační a komunikační politiky. Podle významnosti druhou oblastí 

je  informační vzdělanost,  která  zahrnuje  především problematiku  „informatizace 

škol“ a problematiku informační gramotnosti, e-learningu a řešení problému digital 

divide.  „Cílem vlády je  rozšíření  základní  počítačové  gramotnosti  během čtyř  let 

alespoň  na  polovinu  naší  populace.  Základním  nástrojem  v  této  věci  je  kromě 

systematické  podpory  informační  vzdělanosti  na  všech  stupních  škol  i  Národní 

program počítačové  gramotnosti,  jehož  cílem je  umožnit  začátečníkům osvojit  si 

základní dovednosti při práci s počítačem. Program je realizován ve spolupráci se 

soukromým sektorem. Prioritou vlády je rovněž rozšiřování ICT ve školství, jež je 

součástí  Státní  informační  politiky  ve  vzdělávání.  Vhodné  využívání  moderních 

technologií ve výuce umožní žákům zvládnout učivo za kratší čas a zlepší schopnosti 

zpracování informací.“ [36]

Informační  gramotností  je  v dokumentu  míněna  schopnost  uvědomit  si 

a  formulovat  své  informační  potřeby,  orientovat  se  v  informačních zdrojích, 

vyhledat informace prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, 

tyto  informace  vyhodnotit  a  využít  při  řešení  konkrétní  životní  situace  či 

odborného  úkolu.  Vláda  v něm  považuje  rozvoj  informační  gramotnosti  za 

důležitou  podmínku  řešení  současných  problémů  v  oblasti  ekonomické  i  sociální 

a dalšího rozvoje celé  společnosti  i  její  ekonomiky,  kultury a celkové prosperity. 

31



Zároveň si uvědomuje, že informační gramotnost bude čím dál významnější součástí 

celkové vzdělanosti a bude čím dál více rozhodovat o kvalitě života celé populace 

i o možnostech uplatnění jednotlivců.

Za hlavní překážky na cestě k co nejvyšší informační gramotnosti vláda v dokumentu 

považuje [36]:

– nedostatečnou motivaci a nízké povědomí o možnostech ICT,

– obavu z prvních začátečnických kroků, z údajné složitosti a náročnosti,

– nízkou dostupnost ICT produktů (zejména počítačů) a služeb (zejména připojení 

k internetu), danou jejich relativně vysokou cenou vzhledem ke kupní síle obyvatel,

– omezenou dostupnost možností, jak informační gramotnost získat a udržet si ji. 

Významnou příležitost, jak učinit informační gramotnost dostupnější, spatřuje SIKP 

v technologiích a službách tzv. e-learningu a obecně ve vzdělávacím software. Proto 

hodlá podporovat jejich nasazení a využití jak ve sféře školství, knihoven a veřejné 

správy,  tak i  při  vzdělávání  nejširších vrstev obyvatelstva.  Vzhledem k rychlému 

vývoji  v  oblasti  ICT  však  není  získání  informační  gramotnosti  jednorázovou 

záležitostí,  ale  má  kontinuální  charakter.  Proto  musí  být  součástí  systému 

průběžného  celoživotního  vzdělávání.  Za  základní  článek  celého  systému 

celoživotního  vzdělávání  považuje  stát  školy,  které  musí  poskytovat  základy 

informační gramotnosti všem svým absolventům. Kromě toho by měl být využíván 

vzdělávací  potenciál  škol  i  k  šíření  informační  gramotnosti  mezi  dospělou  částí 

populace (formou kurzů pro veřejnost). Rovný přístup k tradičním i elektronickým 

informačním zdrojům pro oblast vzdělávání, výzkumu, vývoje a podnikání by pak 

měly zajistit knihovny.

Ve  SIKP se  za  další  významný  článek  celého  systému  považují  také  vzdělávací 

aktivity  soukromého  sektoru.  Tyto  aktivity  jsou  podporovány  na  principu  PPP 

(Public-Private  Partnership),  jejichž  příkladem  je  Národní  program  počítačové 

gramotnosti (NPPG)7, organizovaný a spolufinancovaný Ministerstvem informatiky. 

Tento  projekt,  který  je  určen  úplným  začátečníkům,  je  považován  za  základ 

7 Viz kapitola 2.2
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celoživotního  vzdělávání  v  oblasti  počítačové  gramotnosti.  Vedle  této  základní 

úrovně se však nesmí zapomínat ani na vzdělávací programy vyšší úrovně.

Zajímavým  bodem  programu  je  taktéž  možnost  motivování  nejširších  vrstev 

obyvatelstva  k  získání  a  udržení  vyšší  informační  gramotností  ekonomickými 

stimuly,  které  by snížily  existující  bariéry a  usnadnily  lidem jejich  vlastní  snahy 

vedoucí k získání či prohloubení informační gramotnosti. Za jednu z možných forem 

se  považuje  daňové  zvýhodnění  nákupu  počítačů  pro  použití  v  domácnostech 

a  daňové  zvýhodnění  domácího  přístupu  k  internetu.  Vláda  dále  považuje  za 

nezbytné,  aby  existovala  možnost  objektivního  hodnocení  dovedností  a  znalostí 

v oblasti počítačové gramotnosti. Za základ zde považuje systém certifikací ECDL. 

V cílovém stavu by součástí kvalifikace vybraných zaměstnanců veřejné správy měla 

být počítačová gramotnost včetně příslušné certifikace.

Státní  informační  a  komunikační  politika  ve  svém textu  představuje  také  hlavní 

úkoly a cíle v oblasti informatizace vzdělávacích institucí [36]:

–  průběžně  do  konce  roku 2006:  dokončit  připojení  všech  vzdělávacích  institucí 

(včetně knihoven) k internetu.

–  průběžně:  dokončit  vybavení  vzdělávacích  institucí  ICT,  s  cílem  dosáhnout 

a  udržet  alespoň evropský průměr  vybavenosti  (u  škol  zejména  v počtu žáků na 

počítač, počtu učitelů na počítač, počítačů na školu a učebnu).

–  průběžně:  podporovat  vytvoření  odpovídající  nabídky  výuky  informační 

gramotnosti  a  příležitostí  pro  elektronické  vzdělávání  jako  součásti  celoživotního 

vzdělávání.

–  průběžně:  zvyšovat  rychlost  přístupu k  internetu  vzdělávacích  institucí  s  cílem 

dosáhnout alespoň evropského průměru v rychlosti přístupu.

– průběžně: systematicky zvyšovat informační gramotnost pracovníků vzdělávacích 

institucí (učitelů a knihovníků).

–  průběžně:  zvyšovat  schopnost  škol  využívat  ICT,  technologie  e-learningu 

a vzdělávacího software, včetně jejich zavádění do výuky.

Dále si stanovila hlavní úkoly a cíle v oblasti informační gramotnosti, e-learningu a 

řešení problému digital divide [36]:
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– do roku 2006: rozšířit základní počítačovou gramotnost (na úrovni NPPG) alespoň 

na polovinu obyvatelstva.

– do roku 2006: dosáhnout základní certifikace počítačové gramotnosti u vybraných 

vedoucích a odborných pracovníků veřejné správy.

– do konce roku 2004: zvážit zavedení daňového zvýhodnění pro pořízení domácího 

počítače a domácího přístupu k internetu.

– průběžně: vytvářet programy na rozvíjení všech složek informační gramotnosti.

2.2 NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI

Počítačová gramotnost je podle definice uvedené v úvodní kapitole nedílnou součástí 

gramotnosti informační, avšak na rozdíl od ní je  pevně zakotvena do české státní 

informační  politiky.  Podpora  počítačové  gramotnosti  je  jednou  z  priorit 

Ministerstva informatiky, jehož kompletní agenda přešla v roce 2007 do kompetencí 

Ministerstva  vnitra.  S  cílem umožnit  široké  veřejnosti  naučit  se  základům práce 

s počítačem a internetem a pomoci  překonat strach z nových technologií  zahájilo 

ministerstvo v únoru 2003 Národní program počítačové gramotnosti (NPPG)8.

NPPG je založen na praktických dvouhodinových kurzech, během kterých účastníci 

postupně  zvládnou  v  doprovodu  zkušených  lektorů  ovládání  počítače,  připojení 

k  internetu,  základy  vyhledávání  na  internetu  a  práci  s  elektronickou  poštou. 

Na rozdíl od obdobných kurzů poskytovaných komerčními subjekty nabízí Národní 

program Ministerstva informatiky cenově dostupné kurzy určené široké veřejnosti 

a zejména starší generaci,  která k počítači  a internetu nemá snadný přístup. Cena 

dvouhodinového kurzu činí 100,- Kč.

2.2.1 VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Česká  informační  politika  se  v rozvoji  počítačové  gramotnosti  snaží  zajistit 

celoplošné  vysokorychlostní  připojení  k internetu.  Dne  26.  ledna  2005  na  svém 

zasedání  vláda  schválila  na  návrh  Ministerstva  informatiky  Národní  politiku  pro 

vysokorychlostní  přístup9.  Její  součástí  je  mimo  jiné  i  ustanovení  tzv.  dotačního 

8 Viz www.micr.cz/nppg.html
9 Text dostupný na www.micr.cz/files/2060/NBBS.pdf
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titulu na rozvoj vysokorychlostního přístupu, do něhož stát vloží finance ve výši 1 % 

výnosu z privatizace Českého Telecomu.

Z prostředků tohoto dotačního titulu budou spolufinancovány infrastrukturní projekty 

z  oblasti  metropolitních  a  místních  sítí,  při  čemž  podmínkou bude vždy finanční 

spoluúčast  regionu  (kraje)  a  realizátora  projektu  a  otevřený  přístup  operátorů 

k infrastruktuře. Z dotačního titulu budou také spolufinancovány projekty z oblasti 

obsahu a služeb pro vysokorychlostní přístup. Prioritně budou podporovány projekty, 

které budou stimulovat požadavky na vysokorychlostní přístup rozdílných uživatelů 

(např.  zdravotnictví,  školství,  samosprávné  orgány,  komerční  subjekty  apod.) 

v konkrétních územích a které budou zajišťovat vyšší ekonomický efekt investic.

Ministerstvo  informatiky  založilo  odborné  Fórum  pro  vysokorychlostní  přístup 

k  internetu,  které  bude  posuzovat  předkládané  projekty  a  schválenou  politiku 

rozpracovávat.  Na Portálu veřejné správy10 navíc vznikl Národní vysokorychlostní 

server, soustřeďující informace o vysokorychlostním přístupu na území celé České 

republiky.

Národní politika pro vysokorychlostní přístup klade důraz na podporu rozvoje on-

line služeb pro vysokorychlostní přístup ze strany státu, a to v oblasti vzdělávání, 

kultury,  zdravotnictví  a  veřejné  správy  a  identifikuje  hlavní  příčiny  pomalého 

rozvoje broadbandu v České republice: nedostatečná dostupnost vysokorychlostního 

připojení zejména mimo velká města,  nepříznivý poměr mezi cenou a kupní silou 

obyvatel,  nízká  kvalita  nabízených  služeb,  které  nemají  garantovaný  charakter, 

a  nedostatečná  nabídka  služeb  i  obsahu  a  z  ní  plynoucí  nedostatečná  motivace 

uživatelů pořídit si vysokorychlostní připojení k internetu.

Proto stát nepovažuje za účelné přímo zasahovat do činnosti soukromých operátorů 

nebo sám budovat a provozoval přenosové sítě. Stát má být tvůrcem legislativního 

prostředí a regulátorem, poskytovatelem služeb e-governmentu, velkým odběratelem 

vysokorychlostního  připojení  a  konečně  poskytovatelem  přímé  podpory.  Přímá 

podpora má zůstat nástrojem mimořádným a zaměřeným v první řadě na dvě oblasti: 

10 Viz portal.gov.cz
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podporu rozvoje obsahu a služeb vysokorychlostního přístupu a podporu projektů 

přístupových sítí v méně obydlených oblastech.

Definice vysokorychlostního internetu, se kterou Národní politika pracuje, je: takový 

druh přístupu uživatelů k poskytovaným zdrojům a službám, který koncové uživatele 

neomezuje  v  tom,  co  a  jak  hodlají  dělat,  kdykoli  to  chtějí  dělat.  Pro  rok  2005 

považuje  schválený  dokument  za  minimální  hranici  vysokorychlostního  přístupu 

nominální rychlost 256 kilobitů za sekundu.

2.2.1 BEZPEČNOST

V rámci  podpory počítačové  gramotnosti  pamatuje  státní  politika také na důležitá 

bezpečnostní  opatření.  Národní  strategie  informační  bezpečnosti  ČR11 byla 

vypracována  na základě  úkolu,  který je  stanoven v dokumentu  Státní  informační 

a komunikační politika – e-Česko 2006. Vláda schválila Národní strategii informační 

bezpečnosti usnesením č. 1340 dne 19. 10. 2005.

Národní strategie informační bezpečnosti ČR si klade za cíl zvýšit důvěru občanů 

a  subjektů  komerční  i  nekomerční  sféry v informační  společnost,  zlepšit  celkové 

řízení  informační  bezpečnosti,  rozvíjet  znalosti  o  informační  bezpečnosti,  zlepšit 

mezinárodní  spolupráci,  shromáždit  a  doporučit  nejlepší  praxi  pro  oblast  řízení 

informační  bezpečnosti,  zajistit  základní  lidská  práva  při  používání  informačních 

a komunikačních technologií a podporovat konkurenceschopnost české ekonomiky. 

Strategie  formuluje  snahy  vlády  ČR  zavést  cíle  a  směr  informační  bezpečnosti 

do praxe. Strategie vytváří společnou platformu pro zabezpečení informací veřejné 

správy, subjektů komerční i nekomerční sféry a jednotlivých občanů.

11 Text dostupný na www.micr.cz/files/2705/04_NSIB_CR_v0_8__3_.pdf
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3. PROGRAMY ROZVOJE INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH 
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

3.1 INFORMAČNÍ VÝCHOVA JAKO CESTA K     INFORMAČNÍ   
GRAMOTNOSTI

Z relevantních  veřejně-politických  dokumentů  je  jasně  patrné,  že  česká  státní 

informační  politika  nijak  konkrétně  neřeší  problematiku  zvyšování  informační 

gramotnosti  na vysokých  školách.  Studium na vysoké  škole  přitom klade  vysoké 

nároky  na  práci  s  informacemi,  informačními  zdroji  a  technologiemi.  Studenti 

přicházejí  z  nižších vzdělávacích  institucí  často nedostatečně  připraveni  a  úroveň 

jejich informační gramotnosti je nízká. Ke zlepšení této situace informační politika 

přímo  vybízí,  ovšem  realizace  konkrétních  programů či  plánů  zůstává  čistě 

v kompetenci konkrétních vysokých škol. Snaha o řešení problematiky zvyšování 

informační  gramotnosti  studentů  pak  v drtivé  většině  pochází  z aktivit 

vysokoškolských  knihoven,  které  se  snaží  být  garantem  různých  forem 

vzdělávacích  kurzů.  Jejich  aplikace,  která  je  víceméně  založena  na  principech 

dobrovolnosti,  však  může  narážet  na  neochotu  vedení  univerzit  či  konkrétních 

pracovníků jejich ústavů aplikovat  informační  gramotnost  do své výuky.  Dobrým 

příkladem  v tomto  směru  může  být  například  Jihočeská  univerzita  v Českých 

Budějovicích, kde nutnost zahrnutí informační gramotnosti do výuky pochází přímo 

z nařízení vedení školy.

Prostředkem k dosažení určité úrovně informační gramotnosti  by se měla stát tzv. 

informační  výchova.  Metodika  informační  výchovy  a  definování  cílů  i  různých 
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forem  výuky  patří  mezi  klíčová  témata,  jimiž  se  zabývají  nejen  knihovníci 

a  informační  pracovníci  v praxi,  ale  i  teoretikové  v oblasti  informační  vědy. 

Specifickým  problémem jej  informační  výchova  v prostředí  vysokých  škol,  které 

jsou posledním článkem vzdělávacího řetězce, jenž může přispět k přípravě studentů 

na celoživotní vzdělávání, orientaci ve stále se zvyšujícím objemu informací, jejich 

hodnocení a využívání k řešení různých studijních či výzkumných účelů. Zařazování 

různých forem informační  výchovy do vysokoškolského studia je zcela  v souladu 

s trendy, které v této sféře vzdělávacího systému očekáváme. Schopnost poskytnout 

studentům vzdělání v této oblasti by měla být i jedním z kritérií hodnocení kvality 

jednotlivých vysokých škol.

Vysoké školy jsou v probíhající snaze o reformu školství  nuceny přizpůsobit své 

studijní plány a postupně do nich začleňovat informační výchovu, která mění styl 

výuku  zařazením  metod  kritického  myšlení  a  učení  založeném  na  informačních 

zdrojích. Studenti se musí naučit nejen informace získat, ale také je hodnotit, musí 

být schopni identifikovat své informační potřeby a vytipovat informační zdroje, které 

budou těmto potřebám odpovídat. Velká pozornost při reformě vyššího vzdělávání 

musí  být  věnována  úloze,  jakou  by  měly  zastávat  knihovny,  které  představují 

nedílnou součást struktury vysoké školy. Knihovna by měla hrát nejen důležitou roli 

prostředníka k přístupu ke zdrojům primárních dokumentů, ale především by měla 

být odrazovým můstkem při vstupu do světa informací.

3.2 AKTIVITY VYSOKOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN V     ROZVOJI INFROMAČNÍ   
GRAMOTNOSTI

Důležitou roli tedy plní na vysokých školách knihovny, které na základě zkušeností 

s uživateli / studenty poskytují zpětnou vazbu pro výukové programy zaměřené na 

rozvoj informační gramotnosti a často se na těchto programech rovněž podílejí. Za 

účelem zkvalitnění fungování vzájemné spolupráce knihoven a snahy o koncepční 

řešení problematiky rozvoje vzdělávání vznikla  Asociace knihoven vysokých škol 

České  republiky (AKVŠ).  Ustavující  konference  Asociace,  nad  kterou  převzal 

záštitu rektor Českého vysokého učení technického v Praze, se konala na ČVUT 13. 
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června 2002 a zakládajícími členy se stalo 21 veřejných vysokých škol. Hlavními cíli 

asociace jsou následující body12:

–  zastupovat  vysokoškolské  knihovny  při  takových  jednáních,  která  se  týkají 

koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému

– hájit a prosazovat zájmy vysokoškolských knihoven při jednáních s organizacemi 

z  oblasti  vzdělávacích,  komunikačních  a  informačních  technologií,  zejména 

s producenty a distributory informačních zdrojů

–  vytvořit  základnu  pro  spolupráci  (rozvoj,  vzdělávání,  zvyšování  kvality,  řešení 

odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni.

3.2.1 ODBORNÁ KOMISE PRO INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ  
GRAMOTNOST

Pro rozvoj informační gramotnosti  na vysokých školách se stalo zásadním zřízení 

Odborné  komise  pro  informační  vzdělávání  a  informační  gramotnost  na 

vysokých školách (IVIG). Komise byla založena z iniciativy pracovníků knihoven 

ČVUT.  Záměr  vytvořit  pracovní  skupinu  pro  informační  výchovu  vznikl  na 

Celostátní  poradě  vysokoškolských  knihoven  1999  v  Ostravě,  kterou  pořádala 

Oborová sekce pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol. Východiskem 

záměru byla Koncepce informační výchovy na ČVUT [38].

Práce skupiny byla zahájena v únoru 2000 založením uzavřené řízené elektronické 

konference Výchova. Byly stanoveny cíle, způsob řízení a styl práce. Vytvořen byl 

také adresář zúčastněných knihoven a přehled jejich činností  v oblasti  informační 

výchovy. Původní pracovní skupina se po založení Asociace v roce 2002 stala jednou 

z jejích odborných komisí. V odborné komisi je v současnosti zastoupeno  patnáct 

českých a moravských vysokých škol. Své zástupce v ní mají i tři veřejné knihovny 

(Národní  knihovna ČR, Státní  technická  knihovna a  Moravská zemská knihovna) 

a Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Mezi aktivity AKVŠ a potažmo její komise IVIG patří i pořádání odborného 

12 Zdroj: www.akvs.cz
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semináře  Informační  vzdělávání  a  informační  gramotnost  v  teorii  a  praxi 

vzdělávacích institucí.

Hlavní cíle Odborné komise IVIG jsou následující13:

– podporovat aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informační výchovy, která 

přispěje k informační gramotnosti studentů i dalších uživatelů

–  vytvořit  zázemí  pro  pracovníky  knihoven,  kteří  s  informační  výchovou  teprve 

začínají, usnadnit jim tvorbu jejich koncepce

 

–  sdílet  zkušenosti  získané  v  přípravě  i  provádění  informační  výchovy  ve  všech 

jejích formách (vstupní prohlídky knihoven, přednášky, školení, kurzy, výuka reálná 

i virtuální, tištěné i elektronické informační materiály)

– přispět k začleňování informační výchovy do učebních programů vysokých škol 

a být oporou či argumentem při jednání s akademickými funkcionáři

– spolupracovat při vytváření on-line kurzů informační výchovy, které budou nejen 

výukovým zdrojem pro uživatele, ale i modelem pro ty, kdo se informační výchovou 

zabývají

–  udržovat  přehled  o  stavu  informační  výchovy  a  informační  gramotnosti  na 

vysokých školách u nás i v zahraničí.

3.3 KONCEPCE ROZVOJE INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI NA VŠ

V současné době pro uplatnění všech cílů komise IVIG schází potřebné teoretické 

zázemí. Už v roce 2003 na pravidelném semináři IVIG zazněla výzva ke spolupráci 

na  vytvoření  Koncepce  rozvoje  informační  gramotnosti  na  vysokých  školách 

(Koncepce IVIG). Tento projekt je zaměřen především na vysokoškolské knihovny 

a  jejich  praktickou  činnost,  při  čemž  v dlouhodobém  záměru  by  měl  obsáhnout 

rovněž knihovny středních a základních škol. Při vzniku tohoto záměru se vychází 

13 Zdroj: knihovny.cvut.cz/ivig
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z předpokladu,  že  rozvoj  informační  gramotnosti  na  vysokých  školách  následně 

ovlivní i celkovou úroveň informační gramotnosti v České republice.

Podle  M.  Dombrovské  [9]  je  Koncepce  IVIG  zamýšlena  jako  návrh  informační 

politiky  v  oblasti  vysokoškolského  vzdělávání,  který  povede  k  systémovým 

změnám ve výuce v oblasti informační výchovy a přípravy. To by mělo mít také 

za  následek  proměnu  Koncepce  státní  informační  politiky  ve  vzdělávání.  Návrh 

Koncepce IVIG zohledňuje aktuální stav a trendy informační výchovy a přípravy na 

posledním stupni v systému vzdělávacích institucí,  které jsou jednou z posledních 

možností systémově působit na rozvoj informační gramotnosti. Koncepce IVIG bude 

zároveň  sloužit  jako  nezbytný  teoretický  podklad  pro  práci  vysokoškolských 

knihoven v rámci jejich působení na rozvoj informační gramotnosti vysokoškolských 

studentů. 

Konkrétní  znění  Koncepce  IVIG  bude  podle  předsedkyně  komise  IVIG  PhDr. 

Ludmily  Tiché14 připraveno  již  v letošním  roce.  V současné  době  se  pracuje 

na  přípravě  několika  klíčových  podkladů  pro  vznik  nové  koncepce.  Mezi  tyto 

aktivity  patří  analýza  současného  stavu  informační  gramotnosti,  její  metody, 

problémy  a  srovnání,  a  to  jak  v České  republice,  tak  i  v zahraničí.  Důležitým 

východiskem se rovněž stanou pilotní průzkumy na vysokých školách a také zjištění 

a  analýza  aktuálních  trendů  v informačním  vzdělávání  ve  světě.  Součástí  nové 

koncepce bude taktéž definice informační gramotnosti, v určujícím znění pro potřeby 

informační výchovy na vysokých školách. Výchozími strategickými dokumenty pro 

vznik koncepce se stanou Boloňská deklarace (1999), Státní informační politika ve 

vzdělávání  (1999),  Statí  informační  a komunikační  politika e-Česko 2006 (2004), 

Strategie celoživotního učení ČR (2006), Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 

2004 – 2010 (2004) a Dlouhodobý záměr pro oblast vysokých škol 2006 – 2010.

3.3.1 KONCEPCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY NA ČVUT

Nová Koncepce IVIG by měla rovněž do jisté míry vycházet  také z již existující 

Koncepce  informační  výchovy  na  ČVUT (1999),  která  patří  mezi  interní 

dokumenty v oblasti informačního vzdělávání na Českém vysokém učení technickém 

14 Zdroj: osobní konzultace
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v Praze.  Jejím  cílem  je  zavedení  informační  výchovy,  která  naučí  uživatele 

vyhledávat a efektivně využívat všechny dostupné informační zdroje, ale také služby 

knihoven. V akademickém prostředí se podle tohoto dokumentu připojuje ještě další 

úkol:  vytvořit  u  studentů  návyk  pravidelného  sledování  odborné  literatury  a  její 

využití  při studiu a psaní odborných textů. Koncepce dále obsahuje analýzu stavu 

informační  výchovy  na  ČVUT  i  v zahraničí  a  pochopitelně  vlastní  koncepci 

informační výchovy, která je založena na trendech moderní informační výchovy ve 

světě  a  na  zkušenostech  získaných  při  této  činnosti  na  strojní  fakultě  ČVUT. 

Hlavním cílem by tedy mělo být vytvoření systému informační výchovy hierarchicky 

propracovaného podle kategorií uživatelů, resp. podle jejich informační gramotnosti. 

Informační  výchova  by  se  měla  stát  součástí  jak  výuky,  tak  distančního 

a celoživotního vzdělávání.  Měla by využívat  možností  moderních  informačních 

a  komunikačních  technologií,  a  to  jak  ve  zpřístupňování  textů  obsahujících 

terminologii,  popisy  a  návody  k jednotlivým  informačním  systémům,  zdrojům 

a  službám,  tak  i  výukové  programy  pro  samostatnou  práci  uživatelů.  Takto 

koncipovaná informační výchova by se měla stát součástí virtuální univerzity. [38]

Dokument  taktéž  představuje  možné  formy  informační  výchovy.  Patří  mezi  ně 

tištěné informace a instrukce, výuka ve formě přednášek a cvičení u počítačů, kurzy 

na jednotlivá  témata  informační  výchovy,  téma informační  výchovy v odborných 

předmětech, akreditované předměty věnované výhradně informační výchově, školení 

k  práci  s  konkrétním  informačním  pramenem  a  přednášky  o  konkrétních 

informačních  službách  a  produktech  službách  s ukázkami.  V rámci  zvyšování 

informační gramotnosti je též nutná podpora samostatné práce uživatelů s využitím 

výpočetní techniky,  tzn. přinést studijní materiály v elektronické formě, nabídnout 

informační  zdroje  v  lokální  síti,  videoprogramy,  multimediální  programy  (práce 

s určitými informačními zdroji) a testovací programy (informační gramotnost). [38]

Informační  výchova by podle koncepce měla obsahovat  základní  pojmy z oblasti 

vědeckých  informací,  informačních  systémů,  klasické  i  moderní  informační 

technologie,  internet  a  intranet  i  využívání  dostupných  informačních  zdrojů 

(možnosti versus schopnosti).  Nutné je taktéž zaměřit se na využívání speciálních 

druhů dokumentů (patenty,  normy a jinou šedou literaturu),  informace o službách 
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knihoven, seznamy literatury v odborných textech,  bibliografický záznam a citace 

podle platných norem, citační rejstříky a autorská práva. [38]

3.4 PŘÍKLADY INFORMAČNÍ VÝCHOVY NA ČESKÝCH VYSOKÝCH 
ŠKOLÁCH

V současné době se na většině vysokých škol v České republice aplikuje informační 

výchova  různými  způsoby.  A  to  jak  přímo  do  výuky,  tak  i  formou  různých 

specializovaných  kurzů,  které  mohou  mít  podobu  virtuálních  lekcí  nebo 

akreditovaných seminářů. V následující části si představíme nejzajímavější aktivity 

vedoucí ke zvyšování informační gramotnosti na vybraných vysokých školách.

3.4.1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Knihovny Českého vysokého učení technického, zejména fakulta strojní, připravují 

své  aktivity  v rámci  informačního  vzdělávání  podle  svého  plánu  Koncepce 

informační  výchovy  na  ČVUT,  který  byl  představen  v předchozí  kapitole. 

V současné době se připravuje nové aktualizované znění, jež upraví a doplní stávající 

text v souladu s novými zahraničními trendy. Informační výchova na ČVUT funguje 

jednak v menší míře aplikovaně přímo ve výuce konkrétních odborných předmětů, 

ale také ve větší míře formou samostatných kurzů. Knihovny nabízejí čtyři základní 

možnosti informační výchovy15:

1. V první řadě se jedná o tzv. kurz informační výchovy [11], jehož cílem je on-line 

formou  naučit  uživatele  vyhledávat  a  využívat  efektivně  informační  zdroje,  znát 

a používat služby knihoven. V akademickém prostředí se v něm připojuje další úkol: 

vytvořit návyk pravidelného sledování odborné literatury a umět využít její znalost 

při studiu a psaní odborných textů. Jedná se o jakási částečně interaktivní on-line 

kurz  vystavený  na  webových  stránkách  knihoven,  kde  si  mohou  studenti  sami 

nastudovat  základy  práce  s informacemi  a  posléze  si  je  ověřit  v krátkém  testu. 

Samotný kurz je rozdělen do tří stupňů podle míry obtížnosti.  1. stupeň uživatele 

seznámí  se  základními  pojmy oblasti  odborných  a  vědeckých  informací  tak,  aby 

věděl např., co je signatura nebo co je meziknihovní výpůjční služba. Dozví se zde 

o různých typech informačních pramenů, způsobu jejich vyhledávání v knihovnách 

či  na  síti  a  jaké další  služby mu poskytnou  knihovny či  informační  instituce.  2. 

15 Podrobněji na knihovny.cvut.cz
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stupeň  se  zabývá  obecnou  problematikou  dokumentografických  databází  jako 

významného  informačního  zdroje,  dále  přibližuje  možnosti  získávání  dalších 

informačních  zdrojů  v  prostředí  internetu.  Informuje  rovněž  o  psaní  a  úpravě 

odborných  textů  a  o  tom,  jak  správně  psát  citace.  Poskytuje  také  informace 

o problematice  autorských  práv a  jejich  ochraně.  Poslední  stupeň kurzu je  určen 

pokročilým  uživatelům,  kteří  se  chtějí  dovědět  více  o  užitečných  informačních 

zdrojích pro jednotlivé obory, kteří si chtějí vytvářet osobní databázi informačních 

zdrojů  a  dokumentů  nebo  se  seznámit  s  konkrétními  vědeckými  odbornými 

společnostmi. 1. stupeň byl podpořen grantem FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol) 

a 3. stupeň interním grantem ČVUT. 

2.  Druhou  formu  zvyšování  informační  gramotnosti  studentů  představují 

nepravidelné semináře  o  elektronických  informačních  zdrojích.  Termíny 

takovýchto  seminářů  se  přímo  nevypisují.  Studenti  i  pedagogové si  mohou  sami 

dohodnout termín, rozsah i obsah semináře. Semináře jsou organizovány v různých 

termínech a místech tak, aby všichni studenti i pracovníci ČVUT měli možnost se 

jich účastnit.  Příkladem může být  např.  aktuální  odborný seminář  nazvaný:  Práce 

s citačními databázemi – podpora hodnocení tvůrčí činnosti.

3. Fakulta strojní jako třetí možnost nabízí informační výchovu ve výuce, v jejímž 

rámci  vypisuje  vždy v letním semestru každého akademického roku pro studenty 

všech ročníků volitelný předmět nazvaný Informační zdroje. Studenti jsou v něm 

postupně  seznámeni  se  základními  pojmy z oblasti  informační  gramotnosti,  např. 

jaké jsou informační zdroje, druhy a typy dokumentů, referenční zdroje, databáze, 

katalogy OPAC apod. Kurz dále podává informace o knihovnách a jejich službách 

(pořádací systémy a selekční prvky, souborné katalogy, rozdíly mezi katalogy atd.) a 

databázích dostupných v sítích ČVUT (druhy databází, přístupy        k nim, způsoby 

vyhledávání,  rešerše,  strategie  zadávání  dotazu,  relevance,  on-line  přístup  do 

bibliografických  a  citačních  databází,  vyhledávání  ve  Web  of  Science,  JCR, 

ProQuest,  PCI,  MathSci,  online  přístup  do  plných  textů  v  databázích  časopisů 

Elsevier  Science  Direct,  Link  Springer,  John  Wiley,  Academic  Press  atd.). 

Následným  bodem  je  seznámení  studentů  s možnostmi  získávání  primárních 

dokumentů podle výsledků rešerší  z bibliografických databází,  adresáře knihoven, 

katalogy zahraničních  knihoven nebo informační  brány.  Kurz seznamuje studenty 

44



taktéž s technickými normami, patenty, vynálezy, průmyslovými vzory, ochrannými 

známkami  a  pochopitelně  možnostmi  jejich  vyhledávání  ve  veřejně  přístupných 

patentových  databázích.  Neopomíjí  ani  novodobé vyhledávací  nástroje  v prostředí 

internetu.  Důležitou  částí  odborného  semináře  je  schopnost  správně  používat 

bibliografické  citace,  tedy  citování  v  odborném  textu,  tvorba  seznamu  použité 

literatury a bibliografického záznamu podle platných norem s ohledem na autorský 

zákon  a  autorskou  etiku.  Obdobná  varianta  tohoto  kurzu  v anglickém  jazyce  se 

nazývá  Information  Literacy  Course,  což  je  ovšem  povinný  předmět  pro  4. 

semestr studia v angličtině.

5. Poslední aktivitou v rámci zvyšování informační gramotnosti je tzv.  Univerzita 

třetího  věku.  Ústřední  knihovna  Fakulty  strojní  nabízí  v  rámci  celoživotního 

vzdělávání – Univerzity třetího věku – kurz  Informačně gramotný občan. Cílem 

kurzu  je  přispět  ke  zvýšení  informační  gramotnosti  účastníků  a  rozšířit  jejich 

schopnost plně využívat informačních a komunikačních prostředků společnosti 21. 

století.  Kurz je zaměřený na znalost informačních zdrojů dostupných na Internetu, 

dovednost k práci s nimi a schopnost hodnotit  je a využívat  v různých životních 

situacích. Předpokladem je základní znalost práce s počítačem a Internetem. Výuka 

je  rozdělena  do  čtyřech  modulů,  v nichž  jsou  účastníci  postupně  seznámeni 

s možnostmi hledání práce a případné rekvalifikace, dalšími možnostmi vzdělávání, 

dostupností  různých  úřadů elektronickou formou a právními  a  morálními  aspekty 

využívání informací.

3.4.2 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Problematikou zvyšování informační gramotnosti na Masarykově univerzitě v Brně 

se zabývají zejména knihovny Pedagogické a Filozofické fakulty. Jejich aktivity se 

v tomto  směru  zaměřují  na  moderní  podobu  e-learningu.  Hlavní  devizou  e-

learningu,  jakožto  nové  formy vzdělávání,  která  těží  z  moderních  informačních 

technologií, je obecně snadná dostupnost, efektivita a kontrola nad organizací času 

(účastník kurzu není  k ničemu nucen,  může studovat,  kdy chce a jakým tempem 

potřebuje).  Nevýhodou je  nulová  či  omezená  komunikace  s  lektorem a ostatními 

účastníky. 
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Masarykova univerzita se tedy vydala cestou  integrace e-learningu do studijního 

informačního  systému.  Takto  se  rozhodla  na  základě  dobrých  zkušeností 

s kvalitním informačním systémem. Již od roku 2002 byly v informačním systému 

Masarykovy univerzity (IS MU) vyvíjeny nástroje pro ukládání dokumentů. Jejich 

masové  využití  souviselo  především  s  vystavováním  studijních  materiálů 

v předmětech a odevzdáváním úloh a prací studenty. Bezprostředně poté následovala 

diskusní fóra, která se velmi rychle rozšířila do výuky. V roce 2004 byl platformou 

pro  e-learning  zvolen  IS  MU.  Hlavním  důvodem  pro  tuto  volbu  byla  záruka 

kvalitního  rozvoje  systému  jako  celku  a  schopnosti  rozvoje  jednotlivých  agend 

přesně dle potřeb uživatelů i  univerzity.  Spolehlivost  a kvalita  IS MU byla navíc 

ověřována od roku 1998 v širokém prostředí devíti různých fakult a čtyřiceti tisíc 

uživatelů.  Jedním  ze  zásadních  požadavků  na  e-learning  v  IS  MU  bylo,  aby  e-

learningové  agendy  vyhověly  různým  pedagogickým  přístupům  a  specifickým 

potřebám fakult.

E-learning v IS MU na Masarykově univerzitě má několik zásadních výhod. V první 

řadě je to  ekonomická výhodnost a to díky centralizaci vývoje v jednom systému, 

která je pro univerzitu ekonomicky výhodnější, než rozvoj a provoz více systémů, 

nebo  decentralizace  na  jednotlivé  fakulty.  Studenti  i  učitelé  mají  elektronickou 

i administrativní podporu studia/výuky v jednom systému, kterému důvěřují a který 

znají, přičemž kurzy jsou automaticky zavedeny bez nutnosti zásahu správce nebo 

učitele,  vč.  dalších  nastavení  (učitelé,  cvičící,  prerekvizity  a  jiné  předpoklady. 

Zvyšování  komfortu  e-learningu  představuje  využívání  komunikačních  nástrojů 

(např.  e-maily,  vývěsky)  a  administrativních  nástrojů  (aktuální  seznamy studentů 

z  „proměnlivého“  stavu  v  období  registrace  a  zápisu,  zadávání  hodnocení 

prostřednictvím  poznámkových  bloků,  automatické  udělování  bodů  hromadně 

z písemných zkoušek skenováním, systém přihlašování na zkoušky a další). Tvorba 

probíhá  na  základě  vlastního  vývoje  a  obsahuje  ojedinělou  nabídku  nástrojů 

v  testovací  agendě  tzv.  Odpovědníky  a  nabízí  množství  různých  funkcionalit  – 

úměrné  množství  fakult  a  rozdílnosti  učitelů,  oborů.  Vývoj  probíhá  dle  podnětů 

uživatelů – je k dispozici kvalitní uživatelská podpora. E-learningová svépomoc pro 

studenty  představuje  identické  možnosti  agend,  jako  mají  učitelé,  tzn.  vkládání 

studijních materiálů,  zakládání  testovacích  otázek,  diskusních vláken apod. Portál 

obsahuje semestrální historie kurzů, přičemž každý kurz je semestrálně závislý a má 
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svoji historii, všechny lze snadno dohledat a studenti se mohou vracet k materiálům 

ze starších nebo neaktuálních kurzů. Existuje také možnost sdílet části kurzů ve více 

předmětech  (lze  využít  sdílení  materiálů  odkazováním  nebo  vzájemným 

zpřístupněním části  kurzů). Celý systém se vyznačuje velkou mírou spolehlivosti, 

bezpečnosti  a  trvalou  dostupností.  Obsahuje  také  unikátní  službu  pro  odhalování 

plagiátů (nejen pro závěrečné práce, ale i pro odevzdávané úlohy, odpovědi v testech 

a dalších dokumentech).

S e-learningem může každý člen MU jednoduše začít  třeba vystavením studijních 

materiálů  v  elektronické  podobě  nebo  vytvořením  interaktivní  osnovy  vlastního 

kurzu.  Je-li  pokročilejším  uživatelem  IS  MU,  může  vyzkoušet  i  další  aktivity. 

Ve všech případech získá možnost  nechat  se inspirovat dostupným seznamem již 

realizovaných  aktivit  ve  výuce.  Seznam  shrnuje  dosavadní  zkušenosti  pedagogů 

z různých fakult a oborů na Masarykově univerzitě. Hlavní bránu do e-learningových 

kurzů představuje  přehledný webový portál16, kde lze nalézt podrobné informace 

a všechny dostupné aktivity a kurzy. V rámci e-learningových aktivit má Filosofická 

fakulta MU vlastní portál ELF17, určený pro vytváření a publikování elektronických 

výukových kursů v prostředí internetu. Vstup do něj mají pouze studenti a pracovníci 

kateder,  ale  vybrané  materiály  jsou  zpřístupněny každému  návštěvníkovi  portálu. 

Základem  systému  ELF je  svobodně  šiřitelný  systém  pro  správu  elektronických 

kursů  Moodle18.  Ten  zase  spadá  do  aktivit  knihovny  Pedagogické  fakulty  MU. 

Příkladem  výukového  kurzu,  jehož  cílem  je  přispět  ke  zlepšení  informační 

gramotnosti, je  předmět nazvaný Jak pracovat s odbornými informacemi. Jeho 

obsah  podporuje  samostatnou  práci  s  informacemi,  zejména  praktické  zjišťování, 

vyhledávání, zpracování informačních zdrojů ke studiu, výuce a výzkumu.

Na loňském pravidelném semináři o informační gramotnosti IVIG 2006 představili 

zástupci knihovny pedagogické fakulty Masarykovy univerzity aktuální vizi přípravy 

specializovaného  Kurzu  práce  s informacemi [17].  Jedná  se  vlastně 

o experimentální snahu vytvořit plně multimediální výukový kurz určený studentům, 

který  napomáhá  ke  zvyšování  jejich  informační  gramotnosti.  Základ  pro  tvorbu 

tohoto  kurzu  se  stal  prudký  vývoj  e-learningu  na  MU,  vypsání  projektu 

16 is.muni.cz/elportal
17 www.phil.muni.cz/elf
18 moodlinka.ped.muni.cz
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multimediální  podpora  studia  a  následné  financování  realizace  vybraných  kurzů. 

Hlavní  myšlenkou  realizace  projektu  je  vytvoření  multimediálního  interaktivního 

kurzu určeného pro všechny studenty MU, který je plně distanční. Jedná se o video-

prezentaci doplněnou o zvukový komentář, která kromě samotného předmětu výuky 

(např. způsoby citování odborné literatury ve vědeckých pracích) obsahuje i různé 

úkoly a autotesty, v nichž si student může sám prověřit své znalosti. Struktura kurzu 

je složená z osmi základních částí  – definování problému a práce s tématem, kde 

informace hledat, jak je hledat, elektronické informační zdroje a jejich využití pro 

život, vyhledávací nástroje na internetu, hodnocení informací a informační etika, jak 

správně citovat a jak uspět se seminární a diplomovou prací.

3.4.3 UNIVERZITA PARDUBICE

Vysokoškolská  knihovna  na  univerzitě  v Pardubicích  prošla  dlouhým  vývojem 

a  v současné  zmodernizované  podobě  splňuje  požadavky  kladené  na  informační 

instituci  ve  třetím  tisíciletí  a  je  vyhovujícím  zázemím  pro  vědecko-výzkumnou 

a  vzdělávací  činnost  na  vysoké  škole.  Knihovna  provozuje  systém  pro 

zpřístupňování  databází  a  multimédií  na  CD-ROM  a  řadu  databází 

zpřístupňuje on-line. Uživatelé mají k dispozici počítačové studovny, multimediální 

PC, skener, černobílé i barevné tiskárny a samoobslužné kopírky. Ve videostudovně 

mají možnost pracovat s výukovými programy (především pro matematiku a jazyky) 

na  videokazetách.  V  roce  2003  byl  implementován  komplexní  automatizovaný 

knihovnický  systém  Daimon,  který  umožnil  další  rozšíření  knihovnických 

a  informačních  služeb  prostřednictvím  webu.  Knihovna  se  pochopitelně  taktéž 

věnuje informačnímu vzdělávání studentů.19

V rámci  celoživotního  vzdělávacího  programu  představuje  univerzitní  knihovna 

ve  spolupráci  s filozofickou  fakultou  tzv.  univerzitu  třetího  věku i  odborné 

semináře pro akademickou obec a veřejnost. V rámci těchto odborných seminářů je 

výuka zaměřena na oblast informačního vzdělávání, které představuje prohlubování 

informační gramotnosti, práci s elektronickými informačními zdroji z různých oborů, 

pokročilé vyhledávání na internetu a schopnost správně citovat použité dokumenty. 

Semináře se věnují popisu a seznámení se všemi elektronickými informačními zdroji, 

19 Podrobnější informace na www.upce.cz/knihovna
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které  knihovna  Univerzity  Pardubice  nabízí  (odvětvové  analýzy  společnosti 

EuroAnalysis,  EPIS  –  Ekonomicko-Právní  Informační  Systém,  EconLit,  DSI 

Campus  Solution,  EIU  ViewsWire,  ExpressExec,  ProQuest  5000,  EBSCO,  resp. 

EIFL Direct), i základům vyhledávání a formulaci rešeršního dotazu. Kurz obsahuje 

také  praktické  ukázky  vyhledávání  v  konkrétních  databázích.  Knihovna  rovněž 

nabízí možnost přípravy a zorganizování jakéhokoli semináře z oblasti aplikované 

informační vědy (tzn. praktické metody vyhledávání a získávání a vyhodnocování 

informací) nebo podporu při strategii a realizaci rešerší.

Další aktivitou pardubické univerzitní knihovny je  povinně volitelný předmět pro 

studenty 1. ročníku bakalářského oboru Informační technologie nazvaný Informační 

zdroje a jejich využívání. V kurzu se studenti seznámí se základy informační vědy, 

historií  knihoven  a  jejich  současnou  podobu,  zpracováním  dokumentu  (jmenný 

a  věcný  popis),  sekundárními  informačními  zdroji  (např.  katalogy,  bibliografie) 

a dostupností informací na internetu společně s možností jejich vyhledávání pomocí 

předmětových  katalogů,  vyhledávácích  strojů  a  portálů.  Předmět  také  seznamuje 

studenty  s  informačními  středisky  a  databázovými  centry,  druhy  databází, 

teoretickými principy vyhledávání, specializovanými informačními zdroji pro oblast 

práva,  státní  správy  a  samosprávy,  Evropskou  unii  a  pro  oblast  firemních 

a  ekonomických  informací.  Představuje  některé  polytematické  a  oborové 

elektronické informační zdroje, elektronické formy periodik, vyhledávací služby nad 

plnými texty, patentové databáze, databáze norem a jiné speciální informační zdroje. 

Součástí kurzu je rovněž příprava a realizace rešerše.

V rámci programu pro zvyšování informační gramotnosti je na Univerzitě Pardubice 

nabízen i  volitelný seminář ukončený zápočtem, nazvaný  Informační zdroje pro 

společenské  vědy.  Cílem  tohoto  předmětu  je  seznámit  studenty  se  spektrem 

moderních  elektronických  informačních  zdrojů  v  oblasti  společenských  věd 

(bibliografické  a  plnotextové  databáze,  zdroje  faktografických  informací, 

elektronická  periodika)  a  naučit  je  tyto  zdroje  efektivně  používat.  Pozornost  je 

věnována výběru zdrojů pro zpracování závěrečné vysokoškolské práce, hodnocení 

kvality zdroje, formulaci rešeršního dotazu a zpracování výsledků včetně správného 

citování dokumentů. Zajímavostí je, že v rámci internetových výukových materiálů 

pro  potřeby  toho  semináře  se  odkazuje  na  on-line  kurz  knihovny  Vysoké  školy 
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báňské-Technické  univerzity  Ostrava,  nazvaného  Jak  zpracovávat  bibliografické 

citace.

V rámci  informačního  vzdělávání  nabízí  univerzitní  knihovna  kromě  klasických 

informačně  zaměřených  seminářů  také  on-line  výukové  prezentace.  V nich  se 

mohou  studenti  formou  obsáhlých  Power  Point  prezentací  sami  seznámit 

s aktuálními  oborovými  informačními  zdroji  a  jejich dostupností.  Prezentace  jsou 

zaměřeny na elektronické informační zdroje pro Fakultu restaurování, elektronické 

informační  zdroje  pro ekonomické vědy a  elektronické  knihy Oxford Scholarship 

Online – filozofie a religionistika. Na internetových stránkách knihovna taktéž nabízí 

podrobné  manuály  ke  zpřístupňovaným  databázovým  systémům  (např.  ASPI, 

KNOVEL, Web of Science, EconLit a dalších).

3.4.4 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Česká zemědělská univerzita  (ČZU) v Praze přebudovala univerzitní  knihovnu do 

moderní podoby rozsáhlého Studijního a informačního centra20, které se mimo jiné 

snaží  i  o  zvyšování  gramotnosti  studentů  i  pedagogů.  Toto  centrum  svými 

informačními  službami  podporuje  především pedagogickou  a  vědeckovýzkumnou 

činnost univerzity a posluchačům pomáhá při plnění studijních úkolů. Skládá se ze 

třech  částí.  Základní  knihovna nabízí  svým  uživatelům  studijní  a  odbornou 

literaturu,  zpřístupňuje  česká  i  zahraniční  odborná  periodika,  provozuje  studovny 

a čítárnu a zajišťuje přístup k internetu a kopírovací služby. Oddělení sekundárních 

informací  a  rozvoje spravuje  přístup  k  odborným  databázím  a  elektronickým 

časopisům,  zpracovává  rešerše  pro  pedagogy,  vědecké  pracovníky,  doktorandy 

a  diplomanty,  zajišťuje  vzdělávání  uživatelů  a  konzultace  v  oblasti  práce 

s informacemi,  zajišťuje  také  provoz  výpočetní  techniky  SIC  a  její  modernizaci 

a podílí se na řešení grantů a zavádění nových služeb a technologií. Oddělení služeb 

a propagace natáčí vlastní výukové videopořady, provádí sestřihy a dabingy pořadů 

nahraných z televizního a satelitního vysílání, zajišťuje fotoslužby a grafické práce 

pro  celou  univerzitu,  podílí  se  na  vydávání  propagačních  materiálů  a  zajišťuje 

prezentaci univerzity na výstavách.

20 Homepage: www.sic.czu.cz
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V rámci  projektů  informačního  vzdělávání  vyvíjí  Studijní  a  informační  centrum 

několik aktivit.  V první řadě to jsou  semináře pro studenty všech ročníků, které 

jsou určeny zejména těm,  kteří  začínají  zpracovávat  své bakalářské či  diplomové 

práce. Semináře se věnují práci s informačními zdroji, jež jsou studentům na ČZU 

v Praze k dispozici, ale i problematice autorské etiky (např. citování). Seminář tedy 

seznámí  studenty  s typologií  informací  a  informačních  zdrojů,  druhy  databází, 

podrobněji  se  zaměřuje  na  databáze  dostupné  v informačním centru   ČZU (např. 

EnviroNetBase,  Environmental  Sciences  &  Pollution  Management  Database 

(ESPM),  Biological  Abstracts,  Zoological  Records,  CAB  Abstracts  či  Web  of 

Knowledge),  upřesňuje  základy  rešeršních  strategií  v  daných  databázových 

systémech a představuje možnosti získání plných textů vybraných dokumentů. Krom 

toho se podrobně věnuje citační etice a základním pravidlům citování informačních 

zdrojů.

Na letošní rok (2007) chystá Studijní a informační centrum ČZU spuštění  on-line 

poradenské služby. Projekt je zaměřen na vytvoření portálu sloužícího k podpoře 

rozvoje  informační  gramotnosti  studentů  univerzity.  Nové  webové  rozhraní  by 

umožnilo zajišťovat efektivnější informační podporu a poradenství zejména v oblasti 

zpracování  bakalářských  a  diplomových  prací  získávání  informací  potřebných 

ke studiu. V rámci  portálu budou zpřístupněny také výukové materiály,  odpovědi 

na  časté  dotazy  i  sekce  umožňující  on-line  komunikaci  uživatelů  s  konzultanty. 

Ve  svém  důsledku  povede  zavedení  systému  „On-line  poradenských  služeb 

Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze“ ke zvýšení 

informační gramotnosti studentů a pedagogů ČZU a umožní jim tak lepší orientaci 

v dnešní informační společnosti. Projekt je v souladu s Aktualizací koncepce reformy 

vysokého školství a s cíli Dlouhodobého záměru ČZU pro období 2006 – 2010.

3.4.5 SPOLUPRÁCE UNIVERZITNÍCH KNIHOVEN V ROZVOJI INFORMAČNÍ 
GRAMOTNOSTI

V  roce  2006  Univerzitní  knihovna  Západočeské  univerzity  v  Plzni  řešila  jeden 

z  centralizovaných  rozvojových  projektů zaměřený  na  rozvoj  informační 

gramotnosti studentů, tj. na jejich znalosti a zkušenosti v oblasti práce s informacemi. 

Rozvojový projekt  byl  zaměřen  na  výměnu  dobré  praxe  mezi  vysokými  školami 
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a  vedle  Univerzitní  knihovny  ZČU  (hlavní  řešitel)  na  něm  spolupracovaly  ještě 

Ústřední  knihovna  Pedagogické  fakulty  Masarykovy  univerzity  v Brně  (PdFMU) 

a  Studijní  a  informační  centrum  České  zemědělské  univerzity  v Praze  (ČZU). 

Výsledný  rozvojový  projekt  byl  nazván  Zvyšování  informační  gramotnosti 

studentů a sdílení dobré praxe mezi vysokými školami (ČZU, PdFMU, ZČU).

Hlavní cíle tohoto projektu představovaly  čtyři hlavní body: 1. sdílení informací, 

výukových  materiálů  a  zkušeností  z  oblasti  zvyšování  informační  gramotnosti 

studentů,  2.  ve  spolupráci  s  pedagogy  příprava  výukových  akcí,  které  umožní 

zapojení  výuky  informační  gramotnosti  do  jednotlivých  vědních  oborů  nebo 

předmětů,  3. příprava elektronických opor pro výuku a 3. zajištění konzultací  pro 

studenty.  V závěrečné  zprávě  [34]  se  uvádějí  výsledky  aplikace  projektu  na 

jednotlivých školách. Během realizace proběhlo celkem 68 vzdělávacích akcí, jichž 

se zúčastnilo 5340 studentů. Další studenti absolvovali e-learningový kurz PdFMU. 

Výukové materiály pro vyučující byly vystaveny na webové stránce systému Moodle 

(PdF MU). Všichni účastníci získali přístup do systému a mohou je nadále využívat. 

Materiály jsou zde rozdělené podle tématu a formy (přednáška, cvičení, test, apod.).

V rámci projektu byly vytvořeny nové elektronické opory pro studenty – průvodce 

elektronickými  informačními  zdroji  v  oblasti  humanitních  a  společenskovědních, 

technických, přírodovědných a zemědělských oborů. Tyto materiály jsou vystaveny 

na  samostatné webové stránce  www.sic.czu.cz/eiz a zároveň doplněny do přehledu 

elektronických  informačních  zdrojů  (EIZ)  dostupných  na  vysokých  školách  ČR 

eiz.zcu.cz.  Na  všech  vysokých  školách  byly  pro  studenty  vyhlášeny  konzultační 

hodiny.  Pracovníci  knihoven běžně zodpovídají  dotazy studentů  týkající  se všech 

činností práce s informacemi, přičemž speciální konzultační hodiny jsou zaměřené na 

rozsáhlejší dotazy, porady a konzultace – ať již se týkají studijních úkolů, přípravy 

závěrečné kvalifikační práce apod.

Závěrečná zpráva rozvojového projektu rovněž analyzuje dílčí výsledky, dosažené na 

jednotlivých  vysokých  školách.  Knihovna  Západočeské  univerzity  analyzovala 

požadavky fakult  o  možnostech  a  představách výuky informační  gramotnosti  pro 

studenty, navázala systematickou komunikaci s pracovišti, které mají o informační 

výchovu zájem, včetně těch, kde dosud žádná spolupráce neprobíhala a připravila 
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akreditaci předmětu Informační výchova, přičemž v lednu 2007 byl předložen návrh 

na akreditaci samostatného předmětu, o nějž projevily zájem Fakulta aplikovaných 

věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta pedagogická a Ústav umění a designu. Dále 

připravila  blok  sedmi  výukových  lekcí  pro  studenty  prvních  ročníků  a  doplnila 

knihovní fond tištěnými i elektronickými informačními zdroji, které jsou k dispozici 

studentům  ve  studovnách  a  půjčovnách  knihovny.  V  oblasti  elektronických 

informačních  zdrojů  byly  plně  nebo  částečně  hrazené  licence  bibliografických 

a faktografických databází (TamTam, Firemní monitor, Proquest, Literature Online, 

Euroanalysis,  Digital  Library,  Refworks,  Safari  Tech  Books,  E-brary, 

Manuskriptorium).  Knihovna  se  v rámci  projektu  zaměřila  také  na  propagaci 

informační  výchovy  na  webových  stránkách  a  na  dalších  materiálech  knihovny 

a inovaci dosavadních výukových podkladů i tvorbu nových materiálů.

Knihovna pedagogické  fakulty  Masarykovy univerzity  v první  řadě zkontaktovala 

všechny katedry fakulty s cílem zapojit je do tohoto projektu. V tomto směru také 

konala  informační  schůzky  a  průběžné  zasílání  aktuálních  informací  k EIZ 

vyučujícím,  kteří  projevili  o  projekt  zájem  (upřesnění  konkrétní  podoby 

informačních lekcí ve vyučování). Dále zajistila propagaci informačního vzdělávání 

(lekcí)  prostřednictvím  elektronické  komunikace,  informačních  letáků,  webových 

stránek  knihovny a  e-learningového  vzdělávání,  stanovila  individuální  konzultace 

studentů  (cca  50  studentů  –  rešerše,  formy  citování,  práce  s  oborovými 

elektronickými  informačními  zdroji),  zprovoznila  on-line  chat  v  rámci 

e-learningových  kurzů,  elektronický  formulář  pro  dotazy  a  připomínky  na  webu 

knihovny a další možnost konzultací přes e-mail. Knihovna taktéž inovovala stávající 

e-learningové  kurzy  RING  a  Jak  pracovat  s  informacemi21 a  započala  práce  na 

novém multimediálním kurzu ve spolupráci s FF MU.

Studijní  a  informační  centrum České  zemědělské  univerzity  navázalo  či  rozšířilo 

spolupráci se třemi ze čtyř fakult ČZU, rozšířilo a inovovalo sekci „Vzdělávání“ na 

webových stránkách SIC22 a zavedlo nový typ semináře pro studenty, kteří pracují na 

bakalářské  či  diplomové  práci.  Semináře  nazvaného  „Hledání  informací“  se 

v několika termínech zúčastnilo celkem 114 studentů ze všech fakult ČZU v Praze. 

21 Dostupný na moodlinka.ped.muni.cz
22 Viz www.sic.czu.cz/?r=1556
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Knihovna se taktéž snažila o širší propagaci vzdělávacích aktivit SIC ČZU v Praze, 

vytvořila  kontaktní  e-mailovou  adresu  pro  dotazy  na  informační  pracovníky, 

připravila návrh informačního letáku pro uživatele knihovny a zpracovala podklady 

pro vytvoření letáku seznamujícího s problematikou plagiátorství.

3.4.6 SHRNUTÍ STAVU INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI NA UNIVERZITÁCH

Rozvoj informační gramotnosti na českých vysokých školách se podle mého názoru 

ubírá  správným  směrem.  Zejména  díky  aktivitám  univerzitních  knihoven  se  na 

většině  vysokých  škol  začala  problematice  informační  výchovy  studentů  věnovat 

velká  pozornost.  K  přechodu  na  moderní  způsoby  vyučování,  které  vycházejí 

z informační vzdělanosti studentů, vedou podle mě následující kroky: 1. V první řadě 

je důležité přetvořit knihovnu v moderní vzdělávací a informační centrum (podobně 

jako např.  na ČZU), v níž  mají  studenti  možnost  vyhledávat  informace  z obsáhlé 

škály  databází  a  jiných  informačních  zdrojů.  2.  Knihovna  a  univerzita  musí 

spolupracovat na tvorbě výukových seminářů či kurzů, zaměřených na informační 

výchovu  studentů.  3.  Jako podporu  informačního  vzdělávání  je  nutné  zprovoznit 

různé  on-line  kurzy,  které  mohou  mít  např.  formu e-learningu  (podobně jako na 

Univerzitě  Pardubice).  Domnívám  se,  že  konkrétní  podoba  vzdělávacích  kurzů 

a seminářů by pak měla být tvořena buď na základě pevně stanovené koncepce, nebo 

na základě výměny zkušeností jednotlivých univerzitních knihoven.
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4. PROGRAMY ROZVOJE INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH 
ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

4.1 ZÁKLAD VE     STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITICE  

Problematika zvyšování informační gramotnosti na českých základních a středních 

školách je do značné míry řešena v rámci státní informační a vzdělávací politiky. 

Základní  východiska  řešení  této  problematiky  jsou  zakotvena  ve  dvou  hlavních 

dokumentech  vzdělávací  politiky  –  Koncepci  státní  informační  politiky 

ve  vzdělávání  a  v  Národním  programu  rozvoje  vzdělávání  v České  republice. 

Z těchto dokumentů následně vycházejí konkrétnější rámcové vzdělávací programy, 

jejichž  součástí  je  zaměření  na  rozvoj  informační  gramotnosti  a  informačních 

technologií na základním a středním stupni vzdělávání.

Podle  Koncepce  SIP bylo  v České republice  ve školním roce  1998/1999 celkem 

4 976 základních škol s více než 67 tis. pedagogů a celkem 1 415 škol středních 

s více než 35 tis. pedagogy [15]. Do uvedených počtů byly zahrnuty i všechny školy 

speciální  a  umělecké,  střední  odborné  školy  i  všechny  druhy  učilišť.  Stavem 

vybavenosti ICT na základních a středních školách se zabýval mezinárodní výzkum 

SITES23,  který  za  ČR  zpracovával  Ústav  pro  informace  ve  vzdělávání  (ÚIV)24. 

SITES sledoval  požadované  položky na  vzorku 650 základních  a  středních  škol. 

Z výsledků tohoto průzkumu vyplývá, že vybavenost středních škol byla podstatně 

lepší než škol základních,  u obou typů škol však existovaly výrazné rozdíly mezi 

jednotlivými školami a procento nevybavených škol bylo stále velmi vysoké. Velmi 

nepříznivá byla situace v připojení na internet. Dostupná statistická data odhalila do 

té doby nekoncepční a ve své podstatě nahodilý přístup k vybavování  základních 

a středních škol ICT i k integraci ICT do výuky.

Na základě toho průzkumu byl navržen program na zvyšování vybavenosti škol ICT, 

který byl jako součást informační gramotnosti zakotven v Koncepci SIP. Informační 

gramotnost obsahuje podle tohoto dokumentu několik zásadních rysů, které však do 

plné  míry  nekorespondují  s komplexním vymezení  tohoto  pojmu v první  kapitole 

23 Second Information Technology in Education Study
24 Homepage: www.uiv.cz
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této  práce.  V první  řadě  je  to  tedy  schopnost  používat  počítač  a  jeho  periferie 

(tiskárnu,  scanner  atd.)  jako  pracovní  nástroj  pro  psaní  textů,  provádění 

matematických,  především  aritmetických  operací,  pro  řešení  jednoduchých 

praktických  problémů  s  použitím  běžného  aplikačního  programového  vybavení 

zhruba  na  úrovni  základního  zvládnutí  kancelářských  systémů  a  schopnost 

vytisknout  připravené  nebo  získané  texty.  Dále  se  jedná  o  schopnost  pochopit 

strukturu textu a vytvořit jednoduchý multimediální dokument, schopnost používat 

počítač  zapojený  do  počítačové  sítě  pro  posílání  a  přijímání  elektronické  pošty 

včetně výměny multimediálních dokumentů a pro vyhledávání na internetu pomocí 

webových prohlížečů, schopnost orientovat se ve vlastním výpočetním systému (tj. 

práce  se  soubory,  uchovávání  dat,  základy  práce  s  operačním  systémem  apod.), 

schopnost  vyhledání  a  filtrování  informací,  schopnost  orientace  se  v  různých 

formách  předložených  informací  a  schopnost  vybrat  a  následně  použít  informace 

potřebné k řešení konkrétních problémů [15]. 

Pro  jednotlivé  stupně  vzdělávací  soustavy  rozšiřuje  Koncepce  SIP  tuto  definici 

následujícím způsobem [15]: 

–  Základní školy – Jejich absolvování je povinné, absolventi musí být informačně 

gramotní  minimálně  dle  výše  uvedené  specifikace  a  to  včetně  základů  práce 

s internetem v případě, že kapacita připojení školy to umožní.

–  Střední  školy –  Absolventi  by nad rámec „minimální“  informační  gramotnosti 

měli být schopni zvládnout obecné zásady používání a vhodnosti nasazení ICT na 

řešení konkrétních úkolů, uvědomit si rizika a omezení, spojená s používáním ICT, 

rozpoznat jednoduché závady na svém počítači a jeho programovém vybavení, znát 

principy algoritmizace úloh (nikoliv nutně jakýkoliv konkrétní programovací jazyk) 

a  být  schopni  sestavit  algoritmus  řešení  konkrétní  úlohy.  Dále  by  měli  používat 

aplikační programové vybavení a z nabídky různých programů vybrat ten, který je 

vhodný  pro  řešení  problému  (nepředpokládá  se  schopnost  nalézt  nejvhodnější 

program,  pouze  použitelný),  využívat  internet  pro  získávání  informací  i  pro 

prezentaci  vlastních  sdělení  (dokázat  působit  jako  pasivní  i  aktivní  uživatelé 

internetu) a přihlásit se, aktivně působit v elektronických konferencích a podobných 

prostředích  komunikace  více  osob.  Studenti  musí  získat  základní  zkušenosti 
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s týmovou prací v rámci školního, mimoškolního, republikového či mezinárodního 

projektu,  komunikovat  prostřednictvím  celosvětové  sítě  a  měli  by  být  schopni 

vytvářet a předávat složitější multimediální dokumenty.

Uvedená míra informační gramotnosti na úrovni střední školy doplněná o funkční 

gramotnost  odpovídající  úrovně  již  podle  Koncepce  SIP  postačí  jako  základ 

orientace v informační společnosti [15]. 

Konkrétnější dopad na podobu informačního vzdělávání na základních a středních 

školách přináší  klíčový dokument  české vzdělávací  politiky –  Národní program 

rozvoje vzdělávání  v ČR (tzv.  Bílá kniha).  Ten si  klade za cíl  dosáhnout vyšší 

kvality a funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, 

které budou odpovídat požadavkům informační a znalostní společnosti, udržitelného 

rozvoje, zaměstnanosti a potřebám aktivní účasti na životě demokratické společnosti 

v  integrované  Evropě  a  které  budou  zároveň  respektovat  individuální  odlišnosti 

a životní podmínky účastníků vzdělávání [27]. 

V rámci  transformace  vzdělávacího  systému  se  začala  prohlubovat  vzájemná 

provázanost mezi cíli, obsahem vzdělávání a kompetencemi, přičemž důraz je kladen 

na  získání  klíčových  kompetencí.  Jde  o  novou  orientaci  vzdělávání:  naučit  se 

poznávat  –  zvládnout  metody,  jak  se  učit,  jak  využívat  nové  informační 

a komunikační  technologie,  jak se vyhnout  zahlcení  povrchními informacemi,  ale 

naučit se informace zpracovávat, měnit je ve znalosti a aplikovat, umět kriticky 

myslet  a  hodnotit.  Značné  důsledky  má  širší  uplatnění  a  zejména  pedagogické 

využívání  informačních  technologií.  V  souladu  se  státní  informační  politikou  je 

podporován rozvoj  kompetencí  žáků na  všech  stupních škol,  kteří  mají  efektivně 

využívat  prostředků  informačních  a  komunikačních  technologií  při  vzdělávání 

i v osobním a později pracovním životě. Školám jsou postupně vytvářeny podmínky, 

aby  mohly  využívat  ICT  k  modernizaci  metod  a  forem  výuky,  včetně  podpory 

rozvoje kompetencí učitelů v této oblasti.

V  souladu  s  novými  principy  kurikulární  politiky,  zformulovanými  v  Národním 

programu  rozvoje  vzdělávání  v  ČR  a  zakotvenými  v  zákoně  č.  561/2004  Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský 
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zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů 

pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou 

úrovních  –  státní  a  školní (viz  obr.  1).  Státní  úroveň  v  systému  kurikulárních 

dokumentů  představují  Národní  program  vzdělávání  a  rámcové  vzdělávací 

programy (dále  jen  RVP).  Národní  program  vzdělávání  vymezuje  počáteční 

vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé 

etapy – předškolní,  základní  a střední vzdělávání  – a právě v nich je představena 

konkrétní podoba výuky informačních a komunikačních technologií v návaznosti na 

zvyšování  informační  gramotnosti  studentů.  Školní  úroveň  představují  školní 

vzdělávací  programy  (dále  jen  ŠVP),  podle  nichž  se  uskutečňuje  vzdělávání  na 

jednotlivých školách. Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i 

školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i 

nepedagogickou veřejnost [33]. 

Obr. 1: Systém kurikulárních dokumentů [24]

Legenda:  RVP PV – Rámcový  vzdělávací  program pro  předškolní  vzdělávání;  RVP ZV – Rámcový vzdělávací  program 

pro základní vzdělávání a příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s 

lehkým mentálním postižením (RVP ZV–LMP); RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání; RVP 

SOV – Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání.

* Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – Rámcový vzdělávací 

program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně další.
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4.2 RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Zvyšování  informační  gramotnosti  na  základních  a  středních  školách  je  přímo 

zaneseno  do  rámcových  vzdělávacích  programů,  které  vznikají  pod  patronátem 

Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy.  Informační  vzdělávání  je  v nich 

zahrnuto především formou aplikování  ICT pro potřeby vyučování,  program však 

pamatuje  rovněž  na získávání  informací  z relevantních  zdrojů  a  jejich  aplikování 

ve studiu.  Rámcové vzdělávací  programy vycházejí  z  nové  strategie  vzdělávání, 

která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem 

a  uplatnění  získaných  vědomostí  a  dovedností  v  praktickém  životě.  Vycházejí 

z koncepce celoživotního učení, formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou 

pro  všechny  absolventy  jednotlivých  etap  vzdělávání  a  podporují  pedagogickou 

autonomii  škol a profesní odpovědnost učitelů  za výsledky vzdělávání.  Jednotlivé 

školy si podle zásad stanovených v příslušném rámcovém programu a podle svých 

možností připravují uzpůsobené školní vzdělávací programy. Pro tvorbu ŠVP mohou 

školy využít tzv.  Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů, který je 

vytvářen  ke  každému  RVP.  Manuál  seznamuje  s  postupem tvorby  ŠVP a  uvádí 

způsoby zpracování jednotlivých částí ŠVP s konkrétními příklady.

V současné době jsou hotovy a schváleny dva aktuálně platné rámcové vzdělávací 

programy – pro předškolní vzdělávání (2004) a pro základní vzdělávání (2005). Na 

konci roku 2006 proběhlo veřejné připomínkové řízení k chystanému Rámcovému 

vzdělávacímu programu pro gymnázia, který by měl vejít v platnost během letošního 

roku. Zbylé rámcové programy se teprve připravují.

4.2.1 RVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rámcový program pro základní vzdělávání [33] určuje rámec vzdělávacích oblastí 

v rámci klíčových kompetencí a funkční gramotnosti.  Mezi jednu ze vzdělávacích 

oblastí patří rovněž okruh Informační a komunikační technologie, který umožňuje 

všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární 

dovednosti  v  ovládání  výpočetní  techniky  a  moderních  informačních  technologií, 

orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při 

dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si 
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základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační 

a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 

1.  a  2.  stupni.  Získané  dovednosti  jsou  v  informační  společnosti  nezbytným 

předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní 

i zájmové činnosti.

Zvládnutí práce s výpočetní technikou, zejména rychlého vyhledávání a zpracování 

potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje podle 

RVP  VZ  realizovat  metodu  „učení  kdekoliv  a  kdykoliv“,  vede  k  žádoucímu 

odlehčení  paměti  při  současné  možnosti  využít  mnohonásobně  většího  počtu  dat 

a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní 

učební  texty  a  pomůcky.  Dovednosti  získané  ve  vzdělávací  oblasti  Informační 

a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou 

škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech 

celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího 

obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí 

všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. [33]

Vzdělávání  v  dané  vzdělávací  oblasti  směřuje  k  utváření  a  rozvíjení  klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k poznání úlohy informací a informačních činností 

a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Dále ho vede 

k  porozumění  toku  informací,  počínaje  jejich  vznikem,  uložením  na  médium, 

přenosem,  zpracováním,  vyhledáváním a  praktickým  využitím,  rozvíjí  schopnosti 

formulovat  vlastní  požadavek  a  využívat  při  interakci  s  počítačem  algoritmické 

myšlení,  porovnávat  informace  a  poznatky  z  většího  množství  alternativních 

informačních  zdrojů,  a  tím  dosahovat  větší  věrohodnosti  vyhledaných  informací 

a  společně  s  tím  využívat  výpočetní  techniku,  aplikační  i  výukový  software  ke 

zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce. Oblast vede 

žáka  také  k  tvořivému  využívání  softwarových  a  hardwarových  prostředků  při 

prezentaci výsledků své práce, pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku 

simulace  a  modelování  přírodních  i  sociálních  jevů a  procesů,  respektování  práv 

k duševnímu vlastnictví při využívání SW, zaujetí odpovědného, etického přístupu 

k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či v jiných médiích a k šetrné 

práci s výpočetní technikou.
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Na prvním stupni zavádí  RVP VZ v rámci  předmětu Informační  a  komunikační 

technologie tyto okruhy výuky [33]:

Základy práce s počítačem

Od předmětu se očekává, že žák po jeho absolvování využívá základní, standardní 

funkce  počítače  a  jeho  nejběžnější  periferie,  respektuje  pravidla  bezpečné  práce 

s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady a chrání data před 

poškozením, ztrátou a zneužitím.

Učivo: 

– zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky

– základní  pojmy informační  činnosti  – informace,  informační  zdroje,  informační 

instituce

– struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení

– operační systémy a jejich základní funkce

– seznámení s formáty souborů (doc, gif)

– multimediální využití počítače

–  jednoduchá  údržba  počítače,  postupy  při  běžných  problémech  s  hardware 

a software

Vyhledávání informací a komunikace

Od předmětu se očekává, že žák po jeho absolvování při vyhledávání informací na 

internetu  používá  jednoduché a  vhodné cesty,  vyhledává  informace  na  portálech, 

v  knihovnách  a  databázích  a  komunikuje  pomocí  internetu  či  jiných  běžných 

komunikačních zařízení.
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Učivo:

–  společenský  tok  informací  (vznik,  přenos,  transformace,  zpracování,  distribuce 

informací)

– základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)

– metody a nástroje vyhledávání informací

– formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy

Zpracování a využití informací

Od předmětu se očekává, že žák po jeho absolvování pracuje s textem a obrázkem 

v textovém a grafickém editoru.

Učivo:

– základní funkce textového a grafického editoru

Na  druhém stupni  zavádí  RVP VZ v rámci  předmětu  Informační  a  komunikační 

technologie tyto okruhy výuky [24]:

Vyhledávání informací a komunikace

Od předmětu se očekává, že žák po jeho absolvování ověřuje věrohodnost informací 

a informačních zdrojů a posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost.

Učivo:

– vývojové trendy informačních technologií

–  hodnota  a  relevance  informací  a  informačních  zdrojů,  metody a  nástroje  jejich 

ověřování

– internet
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Zpracování a využití informací

Od  předmětu  se  očekává,  že  žák  po  jeho  absolvování  ovládá  práci  s  textovými 

a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací, uplatňuje 

základní  estetická  a  typografická  pravidla  pro  práci  s  textem a  obrazem,  pracuje 

s  informacemi  v  souladu  se  zákony  o  duševním  vlastnictví,  používá  informace 

z  různých  informačních  zdrojů  a  vyhodnocuje  jednoduché  vztahy  mezi  údaji 

a rovněž zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické 

a multimediální formě.

Učivo:

– počítačová grafika, rastrové a vektorové programy

– tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce

– prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)

– ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika“ [33]

4.2.2 RVP PRO GYMNÁZIA

Připravovaný  Rámcový  program pro  gymnázia [32]  je  koncipován  podobných 

způsobem,  jako RVP pro základní  vzdělávání  a  rovněž  se  soustředí  na uplatnění 

klíčových kompetencí ve výuce. Stejně tak obsahuje vzdělávací oblast  Informační 

a komunikační technologie, která navazuje na oblast ICT v základním vzdělávání 

zaměřenou  na  zvládnutí  základní  úrovně  informační  gramotnosti,  tj.  na  dosažení 

znalostí  a  dovedností  nezbytných  k  využití  výpočetní  techniky  pro  komunikaci 

a práci s informacemi v digitální podobě. Oblast ICT na gymnáziu prohlubuje u žáka 

schopnost využívat informační technologie, informační zdroje a aplikační i výukový 

software s cílem dosáhnout lepší orientace v množství informací. Posiluje schopnost 

využívat výpočetní techniku při řešení úloh s využitím pokročilých funkcí k přípravě 

na vyučování  a k dalšímu vzdělávání  a má tak usnadnit  transformaci  dosažených 

poznatků  v  systematicky  uspořádané  vědomosti.  Výpočetní  technika  a  moderní 

technologie  zkvalitňují  a  urychlují  dostupnost  časově  i  prostorově  rozptýlených 

informací  a  umožňují  získané  informace  dále  obsahově  i  graficky  zpracovávat. 
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Usnadňují komunikaci mezi jednotlivci a institucemi, zvyšují dostupnost vzdělávání 

žákům a usnadňují orientaci v dynamicky se rozvíjejícím digitálním světě.

Vzdělávání  v  dané  vzdělávací  oblasti  směřuje  k  utváření  a  rozvíjení  klíčových 

kompetencí  tím,  že  vede  žáka  k  porozumění  jazyku  používajícímu  ikony 

a  piktogramy,  využívání  moderních  informačních  technologií  (on-line  vzdělávání, 

spolupráce na zahraničních projektech) ke vzdělávání, vytváření pozitivních postojů 

k potřebám informační společnosti a uvědomění si a respektování negativních vlivů 

moderních  informačních  a  komunikačních  technologií  na  společnost  a  na  zdraví 

člověka.  V žákovi  rozvíjí  schopnost  tvořivého  využívání  spektra  možností 

komunikačních technologií a jejich kombinací k rychlé a efektivní komunikaci. Vede 

jej k získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a odlišování informačních 

zdrojů  věrohodných  a  kvalitních  od  nespolehlivých  a  nekvalitních,  k  poznání 

nejdůležitějších  zákonů  a  norem  týkajících  se  práce  s  informacemi  a  výpočetní 

techniky, k respektování duševního vlastnictví, copyrightu, zásad správného citování 

článků  a  publikací  přečtených  autorů  a  také  k  využívání  výpočetní  techniky  pro 

zvýšení  efektivnosti  své  činnosti,  k  dokonalejší  organizaci  práce  a  k  týmové 

spolupráci na úrovni školní, republikové a mezinárodní. [32]

RVP pro gymnázia zavádí v rámci předmětu Informační a komunikační technologie 

tyto  okruhy  výuky  [32]  (nutno  poznamenat,  že  právě  předmět  ICT  se  dočkal 

v připomínkovém  řízení  nejvíce  požadavků  na  úpravu,  takže  se  jeho  podoba 

v konečně fázi ještě změní, nicméně principy zůstanou zachovány):

Digitální technologie

Od předmětu se očekává, že žák po jeho absolvování ovládá a využívá dostupnou 

výpočetní techniku,  software a hardware. Při práci s výpočetní technikou využívá 

teoretické  poznatky  o  funkcích  jednotlivých  složek  hardwaru  a  softwaru  a  řeší 

efektivně problémové situace na počítači.

Učivo:

– hardware – funkce počítače, jeho částí a periferií, podstata reprezentace dat
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– software – funkce operačních systémů a programových aplikací

– informační sítě – typologie sítí, internet, síťové služby a protokoly

– digitální svět – moderní technologie a možnosti jejich využití

–  údržba  a  ochrana  informací  v  počítači  –  správa  souborů  a  složek,  komprese, 

antivirová ochrana, firewall

– bezpečnost práce s výpočetní technikou

Zdroje a vyhledávání informací, komunikace

Od předmětu se očekává,  že žák po jeho absolvování využívá dostupných služeb 

informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci a vlastnímu vzdělávání, 

využívá  nabídku  informačních  a  vzdělávacích  portálů,  encyklopedií,  knihoven, 

databází a výukových programů, posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost,  relevanci 

a věrohodnost informačních zdrojů a informací a využívá informační a komunikační 

služby v souladu se stávajícími etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky.

Učivo:

– informace – relevance, hodnota informace, životnost, rozptyl informací, impaktový 

faktor, informační zdroje

–  sdílení  odborných  informací  –  diskusní  skupiny,  elektronické  konference, 

e-learning

– informační hygiena, etika, legislativa – ochrana autorských práv a osobních údajů

Zpracování a prezentace informací

Od  předmětu  se  očekává,  že  žák  po  jeho  absolvování  zpracovává  a  prezentuje 

výsledky  své  práce  s  využitím  pokročilých  funkcí  aplikačního  softwaru 

a multimediálních technologií a aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů.
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Učivo:

–  aplikační  software  pro  práci  s  informacemi  –  textové  editory,  tabulkové 

kalkulátory,  grafické editory,  prezentační software, grafická a typografická úprava 

dokumentu a jeho struktura

– tvorba a publikování webových stránek

5. ZAHRANIČNÍ AKTIVITI V ROZVOJI INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI

5.1 INICIATIVY EVROPSKÉ UNIE

Jedním  ze  základních  principů  Evropské  unie  je  rozvoj  mnohonárodnostního 

prostředí  a  různých  kultur  jako  základu  kompetitivní  výhody  proti  srovnatelným 

celkům – především Japonsku a Spojeným státům. Z toho důvodu je oblast školství 

ve značné míře ponechána v pravomoci jednotlivých států a Evropská komise se 

snaží  pouze odstraňovat  bariéry,  které  mezi  jednotlivými  systémy vzdělávání  leží 

tak, aby byl otevřen prostor pro maximální mobilitu žáků, studentů i jejich učitelů. 

ICT  hrají  v  této  souvislosti  klíčovou  roli  jako  jeden  z  prostředků  postupného 

sbližování, usnadnění komunikace (rychlost, flexibilita, různorodost vyměňovaných 

materiálů  a  v  neposlední  řadě  i  nízká  cena)  a  tím vytvoření  prostoru  pro  snazší 

spolupráci přes hranice jednotlivých států.

Tzv. ”Prodiho iniciativa”, nejnovější panevropská aktivita v této oblasti je iniciativa 

předsedy Evropské komise Prodiho s názvem ”eEurope: An Information Society For 

All” a s deseti prioritními oblastmi: ”Evropské mládí v digitálním věku”, ”Levnější 

internet”,  ”Urychlení  elektronického  obchodu”,  ”Rychlý  internet  pro  vědce 

a studenty”, ”Smart Cards”, ”Rizikový kapitál pro high-tech SME”, ”Přítomnost pro 

handicapované”, ”Zdravotní péče on-line”, ”Inteligentní doprava”, ”Vláda on-line”.

Vzdělávací programy Evropské unie představují specifický, velice účinný nástroj, 

pomocí něhož Evropská unie podporuje spolupráci mezi jednotlivými účastnickými 

zeměmi včetně zemí kandidátských. Zároveň usiluje o spolupráci mezi vzdělávacím 

sektorem a  světem práce,  výzkumem  a  vývojem či  ekonomickou  sférou  obecně. 

Česká  republika  se  v  letech  2000–2006  zúčastnila  tří  vzdělávacích  programů 
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Evropské unie:  Socrates II,  Leonardo da Vinci II  a Mládež.  Vytvořit  organizační 

a finanční podmínky pro tuto účast se stalo zásadním úkolem Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, příslušných agentur, vzdělávacích institucí i jednotlivců.

Na  lisabonském summitu  v  březnu  2000  schválila  Evropská  rada  strategický  cíl 

přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

znalostní ekonomiku schopnou udržitelného růstu, s rozšiřujícím se počtem lepších 

pracovních míst  a s posílenou sociální  soudržností.  Podpora budování  informační 

společnosti  je přitom chápána jako jeden ze stěžejních kroků pro dosažení  těchto 

cílů.  Následně byly vypracovány ambiciózní  strategie  a akční plány pro rozvoj 

evropské informační společnosti:

– Akční plán členských zemí eEurope 2002,

– Akční plán kandidátských zemí eEurope+ 2003,

– Akční plán členských zemí eEurope 2005.

Česká  republika  se  v  roce  2001  připojila  k  akčnímu  plánu  eEurope+  2003, 

společnému  závazku  kandidátských  států  EU  v  oblasti  rozvoje  informační 

společnosti,  který  vznikl  jako  reakce  na  akční  plán  členských  států  EU eEurope 

2002.  V  následujícím  období  se  Česká  republika  soustředí  na  naplňování  cílů 

Akčního plánu eEurope 2005.

5.1.1 VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ POLITIKY EU

Důležitou součástí vzdělávací a informační politiky Evropské unie je tzv. Boloňský 

proces,  jenž  lze  považovat  za  výsledek  a  pokračování  jednak  řady  evropských 

konferencí,  jednak  určitých  politických  rozhodnutí  směřujících  k  vytvoření 

Evropského  vysokoškolského  prostoru  do  roku  2010.   Východiska  Boloňského 

procesu se nacházejí  v Sorbonnské Deklaraci o harmonizaci výstavby evropského 

vysokoškolského  systému,  kterou  v  květnu  1998  podepsali  ministři  školství  čtyř 

zemí: Francie, Německa, Itálie a Velké Británie. Sorbonské deklarace obsahuje tři 

hlavní principy:
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–  Usnadnit  jak  mobilitu  studentů  v  evropském  prostoru  a  jejich  začlenění 

do evropského trhu práce, tak mobilitu učitelů.

–  Zlepšit  mezinárodní  transparentnost  studijních  programů a  uznávání  kvalifikací 

tím, že se bude postupně směřovat k společnému rámci kvalifikací a studijních cyklů.

– Podporovat návrat  ke studiu nebo jeho pokračování  na téže nebo jiné instituci, 

ve škole nebo v rámci evropské mobility.

O  rok  později  (v  červnu  1999)  byla  podepsána  Boloňská  deklarace  Evropský 

vysokoškolský prostor, která byla do značné míry inspirována Sorbonskou deklarací. 

Její nové rysy spočívají kromě některých obsahových aspektů především v rozšíření 

počtu účastníků debaty: tehdy deklaraci podepsalo 29 států (15 členských států EU, 

3 země ESVO – Island,  Norsko a Švýcarsko – a 11 kandidátských zemí)  a byly 

zapojeny instituce jako Evropská komise, Rada Evropy a sdružení univerzit, rektorů 

či evropských studentů. Boloňské deklarace rozšířila počet hlavních principů na šest:

– Usnadnit srozumitelnost a srovnatelnost kvalifikací.

– Zavést systém studia založený na dvou hlavních cyklech.

– Zavést kreditní systém jako je ECTS25.

– Rozvíjet opatření na podporu mobility studentů, učitelů a vědeckých pracovníků.

– Podporovat evropskou spolupráci v zajišťování kvality.

– Podporovat evropský rozměr vysokého školství (pokud jde o přípravu studijních 

programů a spolupráci mezi institucemi).

V  květnu  2001  se  v  Praze  konala  konference,  která  zahrnovala  tytéž  kategorie 

účastníků,  mezi  nimiž  bylo  33  signatářských  zemí  (nově  přistoupily  Chorvatsko, 

Kypr, Lichtenštejnsko a Turecko). Cílem konference bylo zhodnotit dosažený pokrok 

(zvláště  na  základě  národních  zpráv)  a  určit  hlavní  principy,  kterými  by  se  měl 

Boloňský  proces  řídit  v  příštích  letech.  Pražská  konference  potvrdila  potřebu 

sledovat cíle vytyčené Boloňskou deklarací, zdůraznila však význam tří zvláštních 

bodů:

– Celoživotní učení.

25 European  Credit  Transfer  Systém  –  systém  přidělování,  přenosu  i  akumulace 
akademických kreditů, který usnadňuje mobilitu a uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních 
vysokých školách.
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– Zapojení vysokoškolských institucí a studentů jako aktivních partnerů.

– Potřeba zvýšit přitažlivost Evropského vysokoškolského prostoru.

Berlínská konference konaná v září 2003 byla velmi důležitou etapou Boloňského 

procesu. Po připojení sedmi nových signatářských zemí (Albánie, Andorra, Bosna 

a  Hercegovina,  Makedonská  republika,  Rusko,  Srbsko  a  Černá  Hora,  Vatikán) 

se  do  něj  zapojilo  40  zemí.  Proces  dále  získal  nový  impuls  tím,  že  stanovil 

střednědobé  priority  uvedené  v  komuniké  podepsaném  19.  září  2003.  Berlínská 

konference  stanovila  tři  střednědobé  priority,  jichž  má  být  dosaženo  do  roku 

2005):

– Zahájit zavádění dvoustupňového strukturovaného studia.

– Automaticky poskytovat všem studentům zdarma dodatek k diplomu v některém 

z hlavních evropských jazyků.

– Zavést národní systém pro zajištění kvality.

S výhledem na Bergenskou konferenci (květen 2005) požádali ministři evropských 

zemí v Berlíně Bologna Follow-up Group, aby připravila podrobné zprávy o postupu 

a zavádění prioritních cílů obsažených v komuniké.  Během této poslední etapy se 

může dalšími signatáři  Boloňského procesu stát  pět  států  (Arménie,  Ázerbájdžán, 

Gruzie,  Moldávie  a  Ukrajina).  Ve  snaze  zlepšit  propojení  Evropského 

vysokoškolského prostoru s Evropským výzkumným prostorem zahrnulo Berlínské 

komuniké mezi Boloňské reformy též zavádění doktorského cyklu.

5.1.2 eEUROPE 2005: INFORMAČNÍ SPOLEČNOST PRO VŠECHNY

Cílem tohoto  akčního  plánu  je  zajistit  příznivé  prostředí  pro  soukromé  investice 

a vytváření nových pracovních příležitostí, zvýšit produktivitu, modernizovat veřejné 

služby a dát každému příležitost stát se členem globální informační společnosti. 

Program eEurope 2005 je proto zaměřen na podnícení rozvoje bezpečných služeb, 

aplikací  a  obsahové  náplně  založených  na  široce  dostupné  širokopásmové 

infrastruktuře.

Pokrok v rámci eEurope 2002:
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– penetrace internetu v domácnostech se zdvojnásobila

– telekomunikační rámec zaveden

– ceny internetu spadly

– téměř všechny podniky a školy jsou připojeny

– Evropa má nyní nejrychlejší akademickou páteřní síť

– právní rámec elektronického obchodu z větší části zaveden

– k dispozice je více on-line služeb veřejné správy

– obecné zásady přístupnosti internetu byly přijaty a doporučeny v členských zemích

Akční  plán  eEurope  2005  naváže  na  akční  plán  eEurope  2002,  který  podpořila 

Evropská rada ve Feiře v červnu 2000. eEurope 2002 je součástí lisabonské strategie 

přeměny  Evropské  unie  na  znalostní  ekonomiku  se  zlepšenou  zaměstnaností 

a  sociální  soudržností  do  roku  2010.  Doplnila  ji  iniciativa  eEurope+  zahájená 

kandidátskými  zeměmi  v  reakci  na  výzvu  Evropské  rady  k  přijetí  lisabonské 

strategie. S cílem vytvořit znalostní ekonomiku se eEurope 2002 zaměřil na rozšíření 

připojení k internetu v Evropě. Aby připojení vedlo k růstu, je třeba jej promítnout 

do  hospodářských  aktivit,  což  je  také  jedním  z  úkolů  eEurope  2005.  Rozvoj 

obsahové  náplně,  služeb  a  aplikací  a  zavádění  za  nimi  stojící  infrastruktury  je 

převážně úkolem trhu. Proto se akční plán soustředí na oblasti,  kde může veřejná 

politika  přinést  přidanou  hodnotu  a  přispět  k  vytváření  pozitivního  prostředí  pro 

soukromé  investice.  eEurope  tak  patří  mezi  symboly  politiky  Evropské  unie  pro 

rozvoj informační společnosti. Nicméně je třeba jej přizpůsobit třem požadavkům:

1.  Širokopásmová  technologie  transformuje  internet  a  otevírá  nové  možnosti 

interaktivním multimediálním službám, které lze realizovat pouze při velmi vysoké 

rychlosti  přenosu.  eEurope 2005 se pokusí podnítit  pozitivní  zpětnou vazbu mezi 

modernizací  infrastruktury  jak  širokopásmové,  tak  víceplatformové,  a  rozvojem 

služeb.

2. Na úrovni Evropy, jednotlivých států či regionů už je realizována řada opatření na 

podporu  znalostní  ekonomiky.  Většina  členských  států  má  národní  akční  plán 

politiky  informační  společnosti,  řada  z  nich  se  nechala  inspirovat  eEurope  2002. 
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Činnosti  v  rámci  eEurope  2005 by proto  měly  jít  za  rámec  stávajících  koncepcí 

a představovat opravdový rozdíl.

3. eEurope 2005 v sobě musí mít zabudovánu flexibilitu a měla by stanovit možnost 

střednědobého  přehodnocení  činnosti,  aby  bylo  možné  zajistit  hladké  začlenění 

nových členů do akčního plánu.

Aby bylo  možné  tyto  požadavky splnit,  je  akční  plán  eEurope  založen  na  dvou 

skupinách činností, které se navzájem podporují a vytvářejí pomyslný kruh. První se 

vztahuje na služby, aplikace a obsahovou náplň a týká se jak veřejných služeb, tak 

elektronického  obchodu,  a  druhá  je  zaměřena  na  související  širokopásmovou 

infrastrukturu  a  problematiku  bezpečnosti.  Cíle  eEurope 2005 jsou takové,  že  do 

roku 2005 by Evropa měla mít následující moderní on-line veřejné služby:

– e-government

– služby e-vzdělávání

– služby e-zdravotnictví

– dynamické prostředí pro elektronický obchod a jako prostředek umožňující shora 

uvedené:  širokou  dostupnost  širokopásmového  přístupu  s  konkurenceschopnými 

cenami a bezpečnou informační infrastrukturu.

Pro  rozvoj  informační  gramotnosti  je  důležitá  právě  oblast  e-vzdělávání. 

V návaznosti  na  plnění  cílů  eEurope  2002  je  většina  škol  členských  států  EU 

připojena  k internetu  a  probíhají  práce  na  poskytování  vyhovujícího  přístupu 

k  němu  a  multimediálním  zdrojům  školám,  učitelům  a  studentům.  V  Barceloně 

stanovila  Evropská rada cíl  zajistit  do konce roku 2003 poměr  15 žáků na jeden 

počítač pro vzdělávací účely on-line ve školách v EU. Transevropské sítě propojující 

národní výzkumné a vzdělávací sítě byly podstatně modernizovány, ale doposud je 

na  ně  připojeno  málo  škol.  Komise  přispěla  na  financování  některých  z  těchto 

činností  prostřednictvím Programu IST,  iniciativy  e-vzdělávání  a  dalších  činností 

koordinovaných  v  rámci  akčního  plánu  e-vzdělávání.  K  opatřením  EU  patřila 

podpora poskytování zařízení, spolupráce a výměna zásad správné praxe, vzdělávání 

učitelů, pedagogický výzkum a rozvoj obsahové náplně a služeb e-vzdělávání.
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Do konce roku 2005 si členské státy měly dát za cíl, aby všechny školy a univerzity 

měly  přístup  k  internetu  pro  vzdělávací  a  výzkumné  účely  prostřednictvím 

širokopásmového připojení. Muzea, knihovny, archivy a podobné instituce, které 

v e-vzdělávání  hrají  klíčovou roli,  by také měly být  připojeny k širokopásmovým 

sítím. Komise také přijala návrh na konkrétní program e-vzdělávání. Ten se zaměřil 

na  realizaci  cílů  akčního  plánu  e-vzdělávání  z  pohledu  vzdělávacího  systému 

a probíhal v letech 2004-2006. Plán si klade za cíl zřídit virtuální studijní areály pro 

všechny  studenty.  Do  roku  2005  tak  měly  členské  země  za  podpory  programů 

eLearning  (e-vzdělávání)  a  eTEN26 zajistit,  aby  všechny  univerzity  nabízely 

studentům a vědeckým pracovníkům on-line přístup s cílem maximalizovat kvalitu 

a efektivitu vzdělávacího procesu a aktivit.

Důležitou  snahou  je  také  vznik  počítačově  podporovaného  systému  spolupráce 

univerzit s výzkumem. Komise zahájila výzkumné a pilotní činnosti s cílem umožnit 

nasazení  celoevropských  počítačově  podporovaných  sítí  a  platforem  založených 

na  vysoce  výkonných  počítačových  infrastrukturách  a  technologiích.  Ty  umožní 

společnou práci zaměřenou na vyřešení komplexních problémů a virtuálního přístupu 

ke  vzdělávacím  zdrojům  a  výpočetní  kapacitě  po  celé  Evropě  a  jejich  sdílení. 

Důležitá  je  také  rekvalifikace  pro  znalostní  společnost.  Členské  země  by  měly 

zahájit,  bude-li  třeba,  za  použití  strukturálních  fondů  a  s  podporou  Komise, 

provádění  činností,  kterými  by poskytly  dospělým (např.  nezaměstnaným,  ženám 

vracejícím se na trh  práce atd.)  hlavní  dovednosti.  K hlavním dovednostem patří 

základní práce s počítačem (počítačová gramotnost) a dovednosti vyššího řádu, jako 

je  týmová  práce,  řešení  problémů,  projektové  řízení  atd.)  potřebné  ve  znalostní 

společnosti. Tyto činnosti využijí možností nabízených e-vzděláváním.

5.1.3 VYBRANÉ INICIATIVY EU V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ICT

26 Viz kapitola 5.1.3
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Eurydice

www.eurydice.org

Eurydice  je  institucionální  síť,  která  sbírá,  sleduje,  zpracovává  a  šíří  spolehlivé 

a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací  politice 

v  celé  Evropě.  Výsledky  její  práce  jsou  určeny  zejména  těm,  kdo  se  účastní 

politického rozhodování v oblasti vzdělávání na úrovni jak evropské či národní, tak 

i  regionální  či  místní.  Informační  výstupy  sítě  Eurydice  jsou  přístupné  i  široké 

veřejnosti  díky  tištěným  publikacím  vystaveným  také  na  internetu.  Zaměřují  se 

v první řadě na  strukturu a organizaci vzdělávání v Evropě. Publikace Eurydice 

nabízejí popis národních systémů vzdělávání,  tematické srovnávací analýzy a také 

statistické údaje a ukazatele.

Síť  Eurydice  byla  založena  Evropskou  komisí  v  Bruselu  roku  1980.  Skládá  se 

z evropského oddělení  zřízeného  v  Bruselu  a  z  oddělení  národních  vzniklých  při 

ministerstvech školství ve všech zemích, kde vyvíjí svou činnost Socrates, program 

Evropské unie pro oblast vzdělávání. Eurydice tvoří jeho nedílnou součást od roku 

1995. Síť přispívá k evropské spolupráci ve vzdělávání výměnou informací o politice 

a systémech vzdělávání a zpracováváním studií ke společným otázkám v této oblasti. 

Eurydice  je funkční  síť  vzájemně propojená spoluprací  všech oddělení.  Evropské 

oddělení  koordinuje  činnost,  koncipuje  a  rozesílá  většinu  publikací,  navrhuje 

a spravuje databáze Eurydice a ústřední webové stránky.  Národní oddělení sbírají 

údaje, podílejí se na jejich vyhodnocování a starají se o to, aby se informační výstupy 

dostaly k cílovým skupinám v dané zemi. Ve většině zemí spadají národní oddělení 

pod ministerstvo školství. V některých případech jsou umístěna do dokumentačních 

středisek nebo do správních či výzkumných institucí.

V  souvislosti  s  vývojem  požadavků  přechází  síť  Eurydice  od  původně  spíše 

dokumentační  povahy  informačních  výstupů  k  vydávání  studií  na  konkrétně 

definovaná témata. Tím, že Eurydice ukazuje jak mnohé rozdíly, tak i společné rysy 

jednotlivých  vzdělávacích  systémů,  přispívá  k  jejich  lepší  průhlednosti.  Práce 

Eurydice přímo nebo nepřímo podporuje snahu zdokonalovat národní i evropskou 

vzdělávací politiku.  Velká důležitost  připisovaná dnes vzdělávání,  diskuse o něm, 

které probíhají po celé Evropě,  a obecné cíle,  jež si evropské vzdělávací systémy 

73



samy určily pro období do roku 2010, dávají síti Eurydice skutečně zásadní význam. 

Aby se vzájemné poznávání a chápání vzdělávacích systémů a politik rozvíjelo, je 

třeba prostřednictvím vypracované a veřejnosti zpřístupněné odborné práce:

– získávat základní údaje

– bezprostředně informovat o současných trendech vývoje

– porovnávat jednotlivé systémy činnosti a politiky s ohledem na kontext

– zvažovat,  pokud je to  na místě,  význam aktuálních námětů  diskusí a předmětů 

reforem z hlediska dlouhodobých trendů

– vypracovávat ukazatele a sledovat jejich změny

– přispívat k vytváření strategických analýz se zřetelem k budoucímu vývoji

– sjednocovat a třídit výsledky průzkumů

– seznamovat s dostupnými informačními zdroji.

Eurydice  všechny  tyto  aktivity  realizuje.  S  výsledky  své  práce  se  pak  obrací 

především k  politikům jednotlivých  zemí  a  regionů,  evropských  i  národních,  ale 

samozřejmě také podněcuje veřejnou diskusi. Tento její přínos nabývá na důležitosti 

o  to  více,  čím lepší  přístup  k  výsledkům činnosti  Eurydice  umožňují  informační 

a komunikační technologie.

Socrates

www.socrates.cz

Vzdělávací program Evropské unie Socrates II plynule navazuje na výsledky první 

fáze programu a současně představuje nové aktivity a cíle. Program Socrates II klade 

důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce 

škol a  dalších  vzdělávacích  institucí,  mobilit  studentů  a  učitelů,  zkvalitňováním 

jazykového  vzdělávání  ve  všech  typech  škol  a  ve  všech  formách  vzdělávání, 

prosazováním inovací ve vzdělávání včetně zavádění informačních a komunikačních 

technologií do výuky.

A právě využíváním ICT ve výuce se zabývá podprogram Minerva. Hlavním obecně 

formulovaným cílem podprogramu Minerva je tedy podpora využívání informačních 

a  komunikačních  technologií  a  otevřeného  a  distančního  vzdělávání  (ODL) 
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v  prostoru  široké  evropské  spolupráce.  Důraz  je  kladen  na  to,  aby  ICT 

a multimediálně koncipované materiály a služby byly plně využívány ve výuce, aby 

byl podpořen přístup k široké škále vzdělávacích zdrojů a k příkladům dobré praxe 

využití  ODL  a  ICT.  Projekty  financované  v  rámci  podprogramu  Minerva  mají 

za  úkol  podpořit  rozvoj  inovativních  zkušeností  a služeb,  musí  prokázat  násobný 

efekt  a  výsledky  zajišťující  zdokonalení  znalosti  ODL  a  nebo  využití  ICT 

ve vzdělání.

V současné  době  spadají  všechny aktivity  tohoto  vzdělávacího  programu v České 

republice pod Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy (NAEP)27, která 

jako  součást  Domu  zahraničních  služeb  MŠMT koordinuje  vzdělávací  programy 

mezinárodní  spolupráce.  NAEP vznikla  díky nové generaci  programu LLP 2007-

2013  (Program  celoživotního  učení),  kam  se  transformovaly  aktivity  Národních 

agentur Socrates a Leonardo da Vinci. Cílem NAEP je vytvářet informační systém 

o  vzdělávacích  programech  EU  a  o  jiných  mezinárodních  aktivitách,  poskytuje 

informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní 

a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává 

informační materiály.

Leonardo da Vinci a Erasmus

Jedním  z několika  programů  Evropské  unie  v rámci  projektu  celoživotního 

vzdělávání je program nazvaný Leonardo da Vinci, který je zaměřen na  odborné 

vzdělávání a přípravu na jiné než vysokoškolské úrovni. Mezi její obecné cíle patří 

podpor  účastníků  odborné  přípravy  a  dalších  vzdělávacích  činností  v  získávání 

a  používání  vědomostí  a  dovedností  podporujících  jejich  osobní  rozvoj, 

zaměstnatelnost  a  účast  na  evropském  trhu  práce,  podpora  zvyšování  kvality 

a  inovace  v  systémech,  institucích  a  postupech  odborného vzdělávání  a  přípravy 

a  zvyšování  přitažlivosti  odborného  vzdělávání  a  přípravy  a  mobility  pro 

zaměstnavatele i jednotlivce a usnadňování mobility studentů odborné přípravy.

Na  vysokoškolské vzdělávání a  na odborné vzdělávání  na vysokoškolské  úrovni 

v rámci  programu  celoživotního  vzdělávání  je  naopak  zaměřen  program nazvaný 

27 Viz www.naep.cz
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Erasmus.  Program  je  určen  především  pro  studenty,  pedagogy,  a  zaměstnance 

vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Program 

nabízí studium na zahraniční vysokoškolské instituci, práce v zahraničním podniku, 

školícím,  výzkumném  středisku  či  jiné  organizaci  nebo  intenzivní  kurzy  méně 

používaných jazyků.

eTwinning

www.etwinning.net

Aktivita eTwinning nabízí školám možnost prostřednictvím internetu spolupracovat 

s  partnerskými  školami  z  jiných  evropských  zemí.  eTwinning je  hlavní  aktivitou 

programu  eLearning  Evropské  unie.  Jejím  cílem  je  podporovat  spolupráci 

evropských  škol  pomocí  informačních  a  komunikačních  technologií  a  poskytovat 

školám podporu,  technologické  nástroje  a  služby,  aby mohly  v  rámci  jakéhokoli 

předmětu jednoduchým způsobem navázat krátkodobou či dlouhodobou spolupráci. 

eTEN 

europa.eu.int/eten

eTEN je program Evropského společenství, který je zaměřen na podporu zavádění 

služeb založených na telekomunikačních sítích (elektronických služeb), které jsou 

ve společném zájmu a mají celoevropský rozměr. Jeho cíle jsou plně v souladu s misí 

eEurope:  informační  společnost  pro  všechny.  Program podporuje  veřejné  služby, 

které  nabízejí  každému  občanovi,  podnikům  nebo  úředníkům  plnou  možnost 

využívat služeb e-společnosti, přičemž se snaží eliminovat informační bariéry, které 

by mohly vznikat díky neznalosti ICT, a jejich využívání v oblastech eGovernment, 

eHealth and eHealthcare, eInclusion, eLearning, eBusiness a bezpečnostních služeb. 

Základna  programu eTEN leží  v nařízení  Trans-European Networks (TEN), které 

ustanovila  Evropská  unie  společně  s vládami  členských  zemí  k odstranění  bariér 

bránícím přesunu lidí, zboží a služeb v rámci Evropských zemí.

Program  se  v  rámci  zpřístupňování  informačních  a  komunikačních  technologií 

zabývá taktéž moderním eLearningem. eLearning je zde definován jako schopnost 

zahrnout  multimediální  technologie  a  internet  do  zlepšování  získávání  informací 
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a přístupu k učení doprovázeného rozsáhlou reorganizací vyučovacích metod. Mezi 

priority  patří  podpora  úsilí  členských  států  ve zrychlení  adaptace  na  vzdělávací 

programy a systémy v Evropské unii a vývoj virtuálních školních prostor. Hlavním 

úkolem  eLearningu  je  podpora  celoživotního  vzdělávání  zapojením 

personalizovaných  a  vhodně  navržených  přístupů  ke  vzdělávání  doma,  ve  škole, 

na  univerzitě  nebo v práci.  Toho se má dosáhnout  urychlením rozmístění  vysoce 

kvalitních  vzdělávacích  systémů  a  vytvořením  vhodných  podmínek  pro  rozvoj 

obsahu a služeb vedoucích ke zlepšování rekvalifikace pracovních sil, vzdělávacích 

prostředí i počítačové gramotnosti obyvatel.

5.3 SPECIFICKÉ PROGRAMY VE VELKÉ BRITÁNII

The Society of College, National and University Libraries
www.sconul.ac.uk

Všechny univerzity ve Velké Británii a Irsku a jejich knihovny jsou členy asociace 

The  Society  of  College,  National  and  University  Libraries  (SCONUL),  což 

představuje většinu vysokoškolského vzdělávání v zemi. Mezi členy SCONUL patří 

rovněž hlavní národní knihovny britských i irských ostrovů. Informační gramotnost 

je  obsažena  v kurzech  pro  uživatele  knihoven,  vzdělávacích  kurzech  na  téma 

informačních  dovedností  a  ve  všech  dalších  oblastech  vztahujících  se  k práci 

s informacemi  v kontextu  studia,  výuky nebo výzkumu v oblasti  vysokoškolského 

vzdělávání.

V rámci  asociace  SCONUL  byla  zřízena  Pracovní  skupina  pro  informační 

gramotnost28.  Jejím úkolem je  převzít  vůdčí  roli  v rozvoji  teorie  i  praxe v oblasti 

zvyšování informační gramotnosti a jejím využití ve vyučovacím procesu. Skupina 

se  zabývá  rozvojem,  zdokonalováním  a  propagací  SCONUL  modelu  (viz  níže) 

informační gramotnosti v rámci sektoru vysokoškolského vzdělávání a zajišťováním, 

že role informační gramotnosti ve vzdělávání i výzkumu je efektivně komunikována 

a  pochopena  všemi  vzdělávacími  profesionálními  skupinami  ve  vysokoškolském 

sektoru. Dále se zabývá spoluprácí s ostatními skupinami (v rámci SCONUL i mimo 

něj) a organizacemi vedoucí k podpoře strategií a rozvoje podpůrné výchově vedoucí 

28 Work Grouop on Information Literacy (WGIL)
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k využívání  informací  ve  vysokoškolském  vzdělávání,  rozvoji  webových  stránek 

skupiny  zaměřených  na  informační  gramotnost  ve  Velké  Británii  a  konečně 

k informování  a  poradenství  v rámci  SCONUL  fóra  pro  informační  gramotnost 

a vzdělávání.

Asociace  SCONUL  v rámci  svých  aktivit  představila  taktéž  vlastní  model 

informační gramotnosti, který vychází ze  sedmi pilířů. Tento model byl navržen 

jako praktický pracovní model, který by měl ulehčit hlubší rozvoj tohoto pojetí mezi 

odborníky  a  zároveň  nastartovat  debatu  na  téma,  jak  by  mohl  být  využit 

v knihovnách a ostatních institucích v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rozvoji 

studentských  informačních  dovedností.  Model  kombinuje  myšlenky  o  rozloze 

dovedností zahrnujících potřeby objasnění a znázornění vztahu mezi informačními a 

ICT  dovednostmi  spolu  se  snahami  o  zahrnutí  vysokoškolského  vzdělávání  do 

rozvoje osnov určených od prvního roku základního vzdělávání, až po postgraduální 

studium a vědecký výzkum.

V roce  2004,  pět  let  po  prvním představení  sedmi-pilířového  modelu  informační 

gramotnosti,  byl  tento  model  přepracován  do  modernější  a  reprezentativnější 

podoby:
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Obr. 2: Model SCONUL – Sedm pilířů informační gramotnosti29.

UK academics' conceptions of, and pedagogy for, information literacy
dis.shef.ac.uk/literacy/project

V roce  2002  začala  na  základě  výzkumného  grantu  AHRC  (Arts  &  Humanities 

Research Council) vznikat studie UK academics' conceptions of, and pedagogy for, 

information  literacy30,  jejíž  výsledky  jsou  prezentovány  na  vlastních  webových 

stránkách.  Výzkum  probíhá  na  popud  členů  Oddělení  informačních  studií 

na Sheffieldské univerzitě. Studie má přinést tři hlavní výsledky:

29 Zdroj: www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/publications/sp/model.html
30 Volný překlad: Akademické koncepce a pedagogika pro informační gramotnost ve Velké 

Británii
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1.  Přispět  k rozvoji  informační  gramotnosti  jako  disciplíny  a  to  identifikování 

britských akademických koncepcí a s tím souvisejících výsledků výzkumů na téma 

informační gramotnosti z mezinárodního hlediska.

2.  Rozvoj  rámce  akademických  vzdělávacích  cvičení  s ohledem  na  informační 

gramotnost a sbírání dat jeho prostřednictvím.

3. Odhalit, zda existují rozdíly v koncepci a praxi v různých disciplínách, a případně 

vymezit všechny rozdíly v předchozích výzkumech.

Joint Information Systems Committee (JISC)
www.jisc.ac.uk

Základním úkolem Joint  Information  Systems  Committee  (JISC)31 je  poskytování 

vůdčí  role  v inovujícím  používání  informačních  a  komunikačních  technologií 

v podpoře  vzdělávání  a  výzkumu.  JISC se  zaměřuje  na  osm strategických  témat: 

počítačová  síť,  správa  přístupů,  informační  prostředí,  e-zdroje,  e-vzdělávání, 

e-administrativa a obchodní a společenské závazky. JISC poskytuje:

– světovou počítačovou síť JANET

– přístup k elektronickým zdrojům

– nová prostředí pro studium, výuku a výzkum

– pomocnou ruku při institucionálních změnách

– poradenství a konzultace

– regionální podporu pro distanční vzdělávání

JANET32 je  jedna  z největších  výzkumných  a  vzdělávacích  sítí,  která  kombinuje 

vysokoškolské  i  distanční  vzdělávání.  V tomto  směru  poskytuje  také 

vysokorychlostní  širokopásmovou  síťovou  konektivitu  a  množství  podpůrných 

služeb, zajišťujících podporu britského výzkumu a vzdělávání.

5.2 INFORMAČNÍ GRAMOTNOST V USA

31 Volný překlad: Komise pro propojování informačních systémů
32 Viz www.ja.net
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National Forum on Information Literacy
www.infolit.org

National  Forum on Information  Literacy33 je koalice  více než padesáti  organizací 

(nejen  amerických),  která  přispívá  k  šíření  informační  gramotnosti  svými 

programy a publikacemi. Koalice vznikla v roce 1989 jako odpověď na doporučení 

Komise  pro  informační  gramotnost34 Americké  knihovnické  asociace35.  Komise 

v tomto doporučení zdůraznila důležitost přeměny americké společnosti v souvislosti 

s nadcházejícím  informačním  věkem.  Národní  fórum tak  má  za  úkol  dohlédnout 

na aplikování moderních forem výuky, které reflektují informační gramotnost jako 

schopnost  ukládat,  organizovat,  vyhledávat  a  využívat  informace  a  informační 

technologie. Národní fórum má rovněž zajistit  svobodný přístup k informačnímu 

vzdělávání a tím částečně eliminovat jev digitálního rozdělení (digital divide), který 

hrozí v případě, že přístup k informačním technologiím má pouze vybraná skupina 

obyvatelstva.

Mezi aktuální aktivity Národního fóra patří zřízení Rady pro národní politiku ICT 

gramotnosti36. Šestnáct nezávislých představitelů vzdělávacího a obchodního sektoru 

zformovalo politickou radu, která má stanovit národní standardy pro ICT gramotnost. 

Rada si dále klade za cíl shrnout stávající ustanovení a standardy počítačové (ICT) 

i  informační gramotnosti,  zjistit  počet úrovní informační  způsobilosti,  tyto  úrovně 

pojmenovat (např. pokročilá, přijatelná či minimální způsobilost) a poskytnout jejich 

podrobný popis. Ve zkratce, Rada určí, co by měli studenti vědět a čeho by měli 

dosáhnout na daném stupni informační způsobilosti.

Association of Supervision and Curriculum Development (ASCD)
www.ascd.org

33 Národní fórum pro informační gramotnost
34 Presidential Committee on Information Literacy
35 American Library Association (ALA)
36 National ICT Literacy Policy Council
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Association  of  Supervision  and  Curriculum  Development  (ASCD)  je  komunita 

vzdělávatelů, kteří se snaží sdílet nejlepší praktiky moderního efektivního vyučování 

a učení. V rámci svých aktivit pro zdokonalování vzdělávacího systému v USA také 

usiluje o zařazení  programů na zvýšení  IG do školních osnov na všech úrovních 

vzdělávacího systému tak, aby odpovídaly věku a schopnostem studentů.

Association of College and Research Libraries (ACRL)
www.ala.org/acrl

Základním úkolem Asociace univerzitních a vědeckých knihoven37 zřízené v rámci 

Americké  knihovnické  asociace  (ALA)  je  vést  univerzitní  a  vědecké  knihovny 

a  jejich  knihovníky  k rozšířenému  vzdělávání.  ACRL  představuje  zdroj,  kde 

akademická  obec  může  hledat  standardy  a  směrnice  o  univerzitních  knihovnách. 

ACRL  právě  tyto  standardy  a  směrnice  zveřejňuje,  aby  pomohla  knihovnám, 

akademickým  institucím  a  akreditovaným  institucím  porozumět  součástem,  které 

tvoří  dokonalou  knihovnu.  Všechna  doporučení  knihovnám  jsou  pravidelně 

aktualizována a rozesílána členům asociace. Konkrétní standardy a směrnice lze najít 

na  webových  stránkách  asociace38.  Mezi  dokumenty  týkající  se  programu  pro 

zvyšování  informační  gramotnosti  lze uvést  např.  Characteristics  of  Programs of  

Information  Literacy  that  Illustrate  Best  Practices:  A  Guideline,  Information  

Literacy Instruction,  Objectives for: A Model Statement for Academic Librarians, 

Information Literacy Competency Standards for Higher Education nebo Science and 

Technology, Information Literacy Standards for (June 2006).

Information Competence Initiative
www.calstate.edu/LS/infocomp.shtml

Iniciativa pro informační kompetence (Information Competence Initiative) patří mezi 

aktivity  Commission  on  Learning  Resources  and  Instructional  Technology 

(CLRIT)39,  která  má  za  úkol  zajistit  efektivní  využívání  informačních  zdrojů 

a  technologií  na  Kalifornské  státní  univerzitě  (The  California  State  University). 

37 Association of College & Research Libraries (ACRL)
38 www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardsguidelines.htm
39 Volný překlad: Komise pro vzdělávací zdroje a učební technologie
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Jedná se o strategický plán přeměny univerzitních knihoven v moderní informační 

centra pro 21. století. 

Jednou z oblastí,  kterou je nutné zapojit do výuky,  jsou  informační kompetence, 

které v tomto kontextu představují námi definovaný pojem informační gramotnost. 

Plán stanovuje základní  znalostní  stupně využívání  znalostí  a  informací  studenty. 

Byla  vytvořena  pracovní  skupina,  která  dozoruje  začleňování  různých  projektů 

do  aktivních  programů  pro  zvyšování  informačních  kompetencí.  V rámci  těchto 

aktivit  bylo  vytvořeno  několik  webově orientovaných  kurzů,  na  informační  části 

výuky se začali podílet knihovníci, byly stanoveny požadavky na využívání on-line 

zdrojů a bylo zavedeno několik klasických kurzů zvyšujících informační gramotnost.

5.4 NÁRODNÍ PROGRAM V AUSTRÁLII

Pro zvyšování informační gramotnosti  v Austrálii  má určující  charakter  dokument 

Australský a  novozélandský  rámec pro informační  gramotnost40.  Jako základ 

toho  rámce  posloužily  standardy  informační  gramotnosti  ve  vysokoškolském 

vzdělávání  [Information  Literacy  Competency  Standards  for  Higher  Education], 

vypracované v rámci aktivit americké Asociace univerzitních a vědeckých knihoven 

(ACRL).  Australský  rámec  byl  pochopitelně  adaptován  a  upraven  pro  potřeby 

místního  porozumění  informační  gramotnosti  ve  vzdělávání.  Rámec  zahrnuje 

standardy  a  vyučovací  metody,  které  souvisejí  se  všemi  atributy,  procesy, 

dovednostmi,  charakteristikami  či  stanovisky spojenými  s informačně  vzdělanými 

občany.  Standardy  jsou  rozděleny  do  obecných  dovedností,  informačních 

dovedností a  hodnot  a  názorů.  Obecné  dovednosti  zahrnují  řešení  problémů, 

spolupráci v týmu, komunikaci a kritické myšlení.  Informační dovednosti zahrnují 

vyhledávání informací, jejich využívání a schopnost zapojení informační techniky. 

Hodnoty a názory znamenají schopnost studentů a občanů využívat informace chytře 

a eticky, zahrnují sociální odpovědnost a přispívání akademické komunitě.

Rámec  podporuje  začlenění  informační  gramotnosti  do  podoby  a  vyučování 

vzdělávacích programů v rámci učebních osnov.  Může být  použit  k navrhování 

cílů osnov, učebních výsledků a určení kritérií. Dokument zahrnuje všechny druhy 

40 Australian and New Zealand Information Literacy Framework
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a  úrovně  vzdělávání.  Standardy  nabízejí  prostředky,  jimiž  učitelé  mohou 

identifikovat  výsledky  výuky,  které  popisují  studentovu  míru  informační 

gramotnosti. [1]

Důležitým  státním  orgánem,  zajišťujícím  zvyšování  informační  gramotnosti  je 

National Board of Employment, Education and Training. Jedná se o poradní orgán 

australského  ministerstva  školství,  který  ve  své  zprávě  z  roku  1990  doporučil 

zařazení problematiky IG do vzdělávání učitelů41.

Dalšími důležitými aktivitami pro zvyšování informační gramotnosti v Austrálii jsou 

např.  South Australian Forum for Information Literacy (spojuje skupiny,  odborné 

asociace, učitele a představitele obchodu a průmyslu, jež spojuje zájem na zvýšení 

úrovně IG ve společnosti) nebo National Conference on Information Literacy, která 

se  konala  se  v  roce  1992  a  prezentovala  informační  gramotnost  jako  nezbytnou 

součást vzdělání v moderní, na informacích založené společnosti. Doporučila zvýšení 

kvalifikace  knihovníků  a  informačních  pracovníků  a  hodnocení  účinnosti 

jednotlivých programů na zvyšování informační gramotnosti.

Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL)
www.anziil.org

Australský a novozélandský institut pro informační gramotnost (The Australian and 

New  Zealand  Institute  for  Information  Literacy,  ANZIIL)  podporuje  organizace, 

instituce i jednotlivce v propagaci informační gramotnosti a začlenění informační 

gramotnosti  do  celého  vzdělávacího  procesu.  Institut  identifikuje,  napomáhá, 

podporuje  a  dodává  nejlepší  postupy  zvyšování  informační  gramotnosti  pomocí 

výzkumu,  profesního  rozvoje  a  propagace,  marketingu  a  obhajob.  Aktivity 

a  iniciativy jsou primárně  cíleny na odborné a vysokoškolské vzdělávání.  Institut 

pracuje na doplňování existujících cílů a úkolů informační gramotnosti ve spolupráci 

s množstvím národních a mezinárodních organizací, fór a skupin.

41 Viz www.dest.gov.au/archive/nbeet/default.htm
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6. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PRO ROZVOJ INFORMAČNÍ 
GRAMOTNOSTI

Z  hlediska  mezinárodní  spolupráce  jsou  klíčové  zejména  aktivity  UNESCO. 

Na začátku roku 1993 byla z finančních prostředků UNESCO zřízena Mezinárodní 

komise „Vzdělávání pro 21. století“. Výsledek činnosti této komise byl představen 

v závěrečné zprávě, která vyšla v češtině v roce 1996 pod názvem Učení je skryté 

bohatství [39] a nabízí pohled na komplexní obraz stavu a perspektiv ve vzdělávání. 

O přínosech této zprávy hovoří Dombrovská, Landová, Tichá: „Mimo jiné jsou zde 

zmíněny i termíny informační společnost a učící se společnost a s tím spojený vliv 

nových  informačních  technologií.  Jako  velký  problém  vnímá  komise  stále  se 

zvětšující  rozdíly  mezi  těmi,  kteří  umějí  využívat  nové  nástroje  pro  práci 

s  informacemi,  a  těmi,  kteří  tuto  možnost  nemají.  Právě  v  tom,  aby  každý  měl 

možnost  přístupu k  informačním technologiím,  možnost  naučit  se  s  informacemi 

zacházet  (tj.  vyhledávat  je,  hodnotit,  třídit  a  využívat)  a stát  se  tak plnoprávným 

občanem  informační  společnosti,  vidí  i  jeden  z  úkolů  vzdělávacích  systémů. 

V žádném případě by však těmto technologiím neměla být přisuzována větší úloha 

než  úloha  pomocníků  a  podpůrných  nástrojů při  vzdělávání  a  vždy by měly  být 

používány jako doplněk k tradičním formám vzdělávání, ne jako jejich náhrada.“ [5]

Pod patronátem UNESCO se v roce 2003 v Praze konalo setkání expertů na téma 

informační  gramotnost  –  Information  Literacy  Meeting  of  Experts  (ILME). 

Pořadateli  tohoto  setkání  byly  U.S.  National  Commission  on  Libraries  and 

Information Science (NCLIS) a americké Národní fórum pro informační gramotnosti 

(National  Forum  on  Information  Literacy).  Jednalo  se  o  uzavřené  jednání 

mezinárodních  odborníků,  kteří  se  věnují  problematice  informační  gramotnosti. 

Výsledkem této aktivity na poli informační gramotnosti je dokument nazvaný The 

Prague Declaration (Pražská deklarace), jehož text se hlásí k informační gramotnosti 

jako  ke  klíčové  podmínce  schopnosti  každého  jedince  plnohodnotně  se  účastnit 

života v informační společnosti. [5]

Education Resources Information Center (ERIC)
www.eric.ed.gov
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Education  Resources  Information  Center  (ERIC)  představuje  největší  světovou 

digitální knihovnu v oblasti vzdělávací literatury. ERIC poskytuje volný přístup 

k více  než  milionu  bibliografických  záznamů  časopisových  článků  a  jiných 

informačních zdrojů zaměřených na vzdělávání a kde je to možné, odkazuje na plné 

texty dokumentů. V rámci této sbírky je možné nalézt množství informací týkajících 

se informačního vzdělávání a informační gramotnosti.

European Network for School libraries and Information Literacy (ENSIL)
www.ensil.eu

Evropská síť pro školní knihovny a informační gramotnost (European Network for 

School  Libraries  and  Information  Literacy, ENSIL)  je  tvořen  formou  weblogu 

o  infromační  gramotnosti.  ENSIL  byl  vytvořen  v  roce  2003  na  mítinku 

v  Amsterdamu,  kde  se  sešli  zástupci  osmi  evropských  zemí  (Rakousko,  Itálie, 

Nizozemsko,  Norsko,  Portugalsko,  Rusko,  Švédsko  a  Velká  Británie)  k  diskuzi 

a  jednání  o  současném  stavu  knihoven  a  informační  gramotnosti  v  Evropě. 

Na  dvoudenním  semináři  se  podílelo  UNESCO  i organizace  IFLA.  Výsledkem 

semináře bylo sepsání tzv.  Amsterdamského prohlášení – Amsterdam Statement on 

School Libraries and Information Literacy, jehož součástí bylo právě vytvoření sítě 

ENSIL.

Od roku 2003 síť vzrostla až na třicítku členů ze čtrnácti zemí Evropy a stala se tak 

významnou  mezinárodní  aktivitou.  Síť  má  za  úkol  propojit  jednotlivé  národní 

evropské knihovnické  asociace  a  mezinárodní  společnosti  –  úzce  spolupracuje  se 

sekcí  IFLA  (School  Libraries  and  Resource  Centers  Section),  informuje,  přináší 

zajímavé  odkazy  a  vytváří  možnost  nadnárodní  diskuze  mezi  knihovníky 

a  informačními  pracovníky.  V rámci  pravidelných  meetingů byl  založen  speciální 

weblog sítě ENSIL, který obsahuje velké množství zajímavých odkazů. Sekce přináší 

odkazy na národní evropské knihovnické asociace, které aktivně spolupracují na síti 

ENSIL, knihovny i další oborové instituce.)

ENSIL  spolupracuje  se  dvěma  mezinárodními  organizacemi  –  IFLA  a  IASL 

(International  Association  of  School  Librarianship).  Na  webových  stránkách  lze 

nalézt  tiskové  zprávy,  prohlášení  a  novinky  z  těchto  dvou  organizací,  ale  nejen 
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z  nich.  Weblog  má  tři  hlavní  kategorie  –  News,  Press  releases  a  Statements. 

V kategorii News se nacházejí kromě aktuálních novinek také pozvánky na různé 

knihovnické a informační akce, konference, sjezdy a meetingy.  Weblog slouží jako 

výborný informační rozcestník k řadě hodnotných a zajímavých pramenů a zdrojů. 

[43]

European network on Information Literacy   (EnIL)  
www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/index.html

Evropská  síť  pro  informační  gramotnost  (EnIL)  spadá  do  iniciativy  Institutu  pro 

studia a vědecký výzkum a dokumentaci (Institute for Studies on Scientific Research 

and,  Isrds),  který  spadá  pod  Italskou  národní  výzkumnou  radu  (Italian  National 

Research  Council).  Jedná  se  v podstatě  o  webový  portál,  který  představuje  síť 

výzkumů aktivně se věnujících informační gramotnosti,  vybraných z členských 

zemí Evropské unie. Idea otevření evropské debaty na téma informační gramotnosti 

vychází  z absence  komplexnější  evropské  spolupráce  v oblasti  informační 

gramotnosti,  na  jejímž  poli  dominují  aktivity  USA.  Zatímco  v USA  jsou  cíle 

informační gramotnosti zahrnuty v rámci národní informační politiky, v Evropě jsou 

tyto aktivity roztroušeny do více různých programů, které se v mnoha směrech často 

duplikují. 

Hlavní cíle iniciativy EnIL jsou následující:

1.  Ustanovení  shromažďovacího  a  diskusního  místa  mezi  evropskými  experty 

na informační gramotnost.

2. Produkce zpráv o aktuálním stavu informační gramotnosti v Evropě.

3.  Dohoda  v rámci  sítě  o  běžných  výzkumných  projektech,  stejně  tak  jako 

o podmínkách, za jakých budou výsledky výzkumů dílčích zemí sdíleny.

4.  Vývoj  systému pro určení a ověření informačních  schopností  vysokoškolských 

studentů v Evropě.
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5.  Experimentování  na  téma  European  Information  Driving  License  (EiDL) 

a analogickému European Computer Driving License (EcDL)42 – systém evropských 

certifikací pro kompetence informační gramotnosti.

6. Spuštění pilotních projektů EiDL v různých zemích.

Hlavní filozofie celého programu EnIL je založena na třech základních principech:

– obecné strategie

– výměna a sdělování výsledků

– produkování porovnatelných dat

Obecné,  sdílené a porovnatelné výsledky ve skutečnosti  dodají  všem EnIL akcím 

skutečnou  metodologickou  hodnotu  v celoevropském  měřítku.  Navíc  koncepční 

rozvržení EnIL do podoby decentralizované sítě posiluje prosazování jeho cílů. Mezi 

současné výsledky práce iniciativy EnIL patří několik hlavních výstupů. Patří mezi 

ně základ sítě expertů z vědeckých i akademických institucí z různých evropských 

zemí  včetně  České  republiky,  první  zpráva  o  činnosti,  v níž  lze  najít  množství 

výzkumů a modelů na téma zvyšování informační gramotnosti, nebo vytvoření on-

line brány European Observatory on IL Policies and Research (EgIL). Jedná se o on-

line  portál  zaměřený  na  evropskou  politiku,  výzkumné  projekty  a  iniciativy 

vztahující  se  k informační  gramotnosti  se  speciálním  zaměřením  na  rozvoj 

vysokoškolského  vzdělávání.  Brána  EgIL  je  organizovaná  na  bázi  přispívajících 

evropských zemích a v současné době je otevřena pro Rakousko, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Německo, Itálii a Polsko. Ostatní země včetně České republiky se připravují.

7. ZÁVĚR – BUDOUCNOST INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Z textu  diplomové  práce  vyplývá,  že  rozvoj  informační  gramotnosti  občanů 

významně  přispívá  k tvorbě  moderní  informační  společnosti.  Ačkoliv  se  v České 

republice začala tato problematika řešit ve srovnání s vyspělými západními zeměmi 

pozdě, aktuální trend se podle mého názoru ubírá správným směrem. Napovídá tomu 

nejen  probíhající  reforma  školství,  ale  také  důležité  aktivity  významných 

42 Česká verze viz www.ecdl.cz
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univerzitních  knihoven,  které  na  svých  školách  podporují  moderní  způsoby 

vyučování.  Právě  na  popud  knihovníků  často  vznikají  důležité  kurzy  informační 

výchovy,  které  napomáhají  studentům  využívat  informační  a  komunikační 

technologie  pro  vyhledávání  relevantních  informací  z adekvátních  oborových  a 

jiných databázových systémů. Domnívám se, že v tomto směru je důležité, aby si 

každá škola uvědomovala důležitost informační gramotnosti, podporovala její rozvoj 

právě ve spolupráci s knihovnami a pevně začlenila kurzy informační výchovy do 

základní výuky.

Úzké provázání informačního vzdělávání s výukou nejen na univerzitách, ale také na 

základních  a  středních  školách,  by  však  podle  mého  názoru  měla  významněji 

podpořit také česká státní informační politika, která v současné době přináší pouze 

zásadní  doporučení.  V budoucnu  by  tedy  měly  změny  ve  vzdělávacím  sytému 

zahrnout  také  rozvoj  informační  gramotnosti  ve  všech  stupních  vzdělávacího 

procesu. Pokud se tak nestane, hrozí výrazná diferenciace vzdělávacích institucí ve 

schopnosti jejich studentů resp. absolventů využívat informačních a komunikačních 

technologií při vědecké práci. Na rozvoji informační gramotnosti pochopitelně závisí 

rovněž  způsobilost  vzdělávací  instituce  aplikovat  moderní  vyučovací  metody 

založené na hlubší práci s informacemi.

Domnívám  se,  že  programy  rozvoje  informační  gramotnosti  je  nutné  aplikovat 

v komplexním měřítku. V práci bylo popsáno několik způsobů, jak se univerzita či 

jiná  vzdělávací  instituce  může  vypořádat  s informační  výchovou  svých  studentů. 

Důležité však je zkombinovat všechny tyto způsoby dohromady a zprostředkovat tak 

studentům nejen kompletní nabídku specializovaných seminářů (a to jak v klasické 

podobě,  tak  i  formou  e-learningových  kurzů  nebo  internetových  výukových 

prezentací), ale práci s informačními zdroji zahrnout přímo do odborné výuky.

V budoucnu je podle mého názoru důležité nadále rozvíjet a prohlubovat spolupráci 

univerzitních knihoven, které se už informační gramotností zabývají. Výměna názorů 

a předávání zkušeností z provozování nejrůznějších forem informačního vzdělávání 

může vést ke stanovení zásadních standardů, které mohou být využity i na školách, 

kde je rozvoj informační gramotnosti teprve v začátcích.
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