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1 Úvod do problematiky 
 

Digitální propast (digital divide) je dnes termín skloňovaný v různých 

odborných komunitách. Tento fenomén se začal projevovat na přelomu 20. a 21. 

století, kdy došlo k překotnému rozvoji techniky a technologií ovládajících všechny 

sféry lidského života. Možnost přístupu k informačním technologiím a schopnost je 

využívat začala silně ovlivňovat sociální, ekonomické, kulturní i politické začlenění 

se jedince do života společnosti. Rozvoj dnešní informační společnosti s sebou 

přináší množství nových možností, ale současně také nové bariéry pro ty, kteří se 

nemohou nebo nechtějí přizpůsobit rychlému tempu. Mezi různými skupinami 

obyvatel tak vznikají podstatné rozdíly, které jsou určeny zejména stylem 

využívání informačních a komunikačních technologií a mírou adaptace pro běžný 

život (Galázc, 2007). 

Informační společnost je charakterizována rovným přístupem k informačním a 

komunikačním technologiím a tento přístup je dnes často používán k popisu 

současných změn ve společnosti. Jednoznačná shoda o definici informační 

společnosti ale nepanuje a různí autoři se věnují různým sociálním aspektům jejího 

vzniku či působení. Nicméně je patrné, že kromě pozitivních efektů na společnost 

vnímají autoři s nástupem změn v postmoderní době celou řadu nebezpečí – 

přehlcení informacemi, sociální exkluzi jedinců, nerovný přístup k technologiím a 

další. Přesto, že koncept informační společnosti se poprvé objevuje během 

sedmdesátých let minulého století (Zlatuška, 1998), fenomén digitální propasti je 

spojený až s nástupem internetu v průběhu devadesátých let (OECD, 2001).  

Budeme-li tedy definovat informační společnost jako nový typ uspořádání, 

který vychází z rozdílu v kvalitě sociálního života jako důsledku využívání 

informačních technologií, stává se rozdílný přístup k těmto technologiím novým 

faktorem sociální nerovnosti. A právě pro tuto nerovnost se vžilo označení digitální 

propast. Její význam se od poloviny devadesátých let úměrně s rostoucí 

popularitou konceptu informační společnosti zvyšuje.  
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Původní definice digitální propasti byly zaměřeny zejména na fyzický přístup k 

internetu a na vlastnictví moderních technologií – dnes to označujeme jako 

primární digitální propast (Attewell, 2001). Předpokládal, že lidé, kteří nemají 

přístup k technologiím, jsou znevýhodnění oproti těm, kteří přístup mají. Sociálně 

znevýhodněné skupiny zkoumala i Elfreda Chatman, která formulovala teorii 

informační chudoby. Ta popisuje otázku přístupu k informacím a říká, že 

informačně chudí lidé nemusí být nutně ekonomicky chudí. Informační chudoba je 

spojena s rozdělením lidí do sociálních skupin a skupiny, které jsou určitým 

způsobem znevýhodněné (například senioři), mají horší přístup k obecně sdíleným 

informacím (Chatman, 1992). 

S rozvojem informační společnosti a s rostoucím pronikáním informačních a 

komunikačních technologií do fungování celé společnosti se ovšem začaly 

objevovat masivnější rozdíly ve využívání technologií (Zounek, 2006).  Současně se 

tyto rozdíly projevují v informačním chování určitých skupin obyvatel, týkající se 

zejména zpracování a vyhledání informací a přizpůsobení se informačnímu 

prostředí (Steinerová, 2005). 

Dochází tedy k jevu, kdy v ekonomicky stabilizovaných a rozvinutých 

společnostech již není problémovou oblastí vnímán samotný fyzický přístup a 

vlastnictví, ale nerovnosti jsou nejvíce patrné zejména v efektivních dovednostech 

či kompetencích jednotlivců tyto technologie využívat. Původní indikátor digitální 

propasti, kterým byl fyzický přístup, pomalu pozbývá důležitosti. Objevuje se další 

stupeň, nazývaný jako sekundární digitální propast (Van Dijk, 2005). Sekundární 

digitální propast se tedy vytváří mezi skupinami lidí, kteří přístup k technologiím 

mají nebo je přímo vlastní, nicméně jejich dovednosti využití jsou diametrálně 

odlišné. Digitální propast tak znemožňuje jedinci či skupině přístup k informacím a 

možnostem, které jsou běžně dostupné pro populaci na opačné straně propasti. V 

této souvislosti začíná nabývat na významu zkoumání digitálních kompetencí této 

vybrané skupiny a implementace těchto poznatků zejména do struktury 

celoživotního vzdělávání. 
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2 Senioři z hlediska digitální propasti 
 

Jednou ze sociálních skupin, která zůstává na druhé straně digitální propasti a 

která je jí nejvíce ohrožena, jsou právě senioři. Dle údajů Českého statistického 

úřadu v posledních letech pozvolna ustupuje výrazná dominance nejmladších 

věkových skupin ve využívání internetu. Už v roce 2011 byla pětina všech 

uživatelů internetu v České republice starší 55 let a počet těchto uživatelů 

dynamicky roste (ČSÚ, 2013).  Na základě demografických předpovědí můžeme 

vidět, že tento trend bude spolu se stárnutím populace pokračovat. Dle posledních 

údajů bylo procento osob ve věku 55 až 74 let, které za poslední tři měsíce použily 

počítač nebo internet, přibližně 52 % (ČSÚ, 2015). A s tím, jak internet a 

technologie pronikají mezi seniory, by se měl přizpůsobovat i obsah a služby, 

protože informační chování jednotlivců se liší v závislosti na jejich věku. (Mana, 

2012).  

Schopnost této sociální skupiny participovat a ovlivňovat dění ve společnosti 

může být bez znalosti využití technologií a práce s informacemi dramaticky 

snížena. Je možné zde vycházet z tzv. paradoxu digitální propasti, který říká, že čím 

větší podíl populace bude běžně komunikovat pomocí moderních technologií, tím 

větší nevýhodou bude nepoužívání těchto technologií představovat pro ty s 

nedostatečnými uživatelskými dovednostmi (Van Dijk, 2005), (Lupač 2015). 

Nedostatečné uživatelské dovednosti mohou také představovat riziko v podobě 

nedodržování zásad informační bezpečnosti a může vznikat reálné nebezpečí 

ohrožení této skupiny občanů. Nejčastěji zmiňovaným důvodem neužívání 

internetu se v roce 2014 stala nízká digitální gramotnost, tedy neznalost toho, jak 

internet používat (Lupač, 2015). 

Pro popsání schopnosti používat hardware a software dnes můžeme najít 

mnoho termínů: počítačová gramotnosti, informační gramotnost, internetová 

gramotnost, mediální gramotnost nebo digitální gramotnost (Van Dijk, 2005). Van 

Dijk rozeznává tři rozměry v přístupu k dovednostem, které lze chápat jako 

postupné etapy konceptu, který nazývá jako digitální dovednosti (digital skills). 

Digitální dovednosti se skládají z dovedností nutných pro vyhledávání a výběr 

informací tak, aby uspokojily potřeby uživatele, dále ze strategických dovedností, 
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které jsou nasměrovány jako prostředek pro dosažení konkrétních cílů, v tomto 

případě zlepšení postavení člověka ve společnosti, a z dovedností praktických, 

zahrnujících kompetence k používání internetu a informačních a komunikačních 

technologií.  

Jedním z možných řešení, které by vedlo k tomu, aby senioři zdokonalili své 

dovednosti, se jeví zavedení možnosti vzdělávání v této oblasti. Senioři by měli 

získat příležitost absolvovat informační vzdělávání, které ovšem nebude zaměřeno 

jen na základní počítačovou gramotnost, ale bude navrženo tak, aby vycházelo 

z jejich potřeb a reflektovalo aktuální trendy.  

3 Cíl práce 
 

Hlavním cílem této disertační práce je návrh výzkumně podložené metodiky 

informačního vzdělávání seniorů, která bude odpovídat aktuální situaci a bude 

primárně vycházet z výzkumů, které budou provedeny jako součást této práce. 

Tyto výzkumy se zaměří na potřeby seniorů v práci s internetem a na témata, která 

budou pro seniory v rámci jejich vzdělávání přínosná.  

Záměrem této metodiky je přispět ke vzniku programu informačního 

vzdělávání seniorů, který povede ke zmírnění sekundární digitální propasti. 

Metodika bude prakticky využitelná v institucích, které realizují neformální 

vzdělávání a mají tak větší potenciál oslovit tuto cílovou skupinu a reagovat na její 

potřeby. Jedná se zejména o veřejné knihovny a jiné instituce, které sdružují 

seniory a poskytují jim možnost vzdělávání, jako je například centrum ELPIDA. 

Vzdělávání seniorů dle těchto metodik by mělo napomoct snížit sekundární 

digitální propast mezi touto cílovou skupinou. 

Metodika se skládá z deseti ucelených lekcí popsaných tak, aby se daly 

aplikovat v jakékoliv výše uvedené instituci. Důraz je kladen nejen na jejich obsah, 

ale také na formu tak, aby odpovídaly pedagogickým zásadám a zohledňovaly 

didaktická specifika vzdělávání cílové skupiny seniorů. Také je zohledněn fakt, že 

předpokládanými lektory budou sami knihovníci.  
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3.1 Struktura práce 

Práce je rozdělena na teoretickou část a empiricko-aplikační část. Teoretická 

část je věnována zejména vymezení základní terminologie a vývoji v oblasti 

informačního vzdělávání, taktéž bude zmíněn současný stav řešené problematiky. 

Empirická část bude vycházet z teoretické části a logicky na ní navazovat 

Detailnější strukturu mé disertační je následující: 

3.1.1 Teoretická část  

V rámci teoretické části je vymezena základní terminologie a obsahuje čtyři 

hlavní kapitoly: Digitální propast, Informační gramotnost, Senioři a Knihovny a 

vzdělávání. V těchto kapitolách je přiblížen pojem primární a sekundární digitální 

propast, je zde popsáno, jak je v dnešní době chápána informační gramotnost a 

informační vzdělávání. Velmi důležitou částí je vymezení pojmů týkající se 

problematiky cílové skupiny seniorů, zejména věkového určení těchto osob, 

specifik při jejich vzdělávání a také využití technologií touto cílovou skupinou. 

V kapitole, týkající se knihoven, je dán důraz na jejich roli v oblasti celoživotního 

vzdělávání. Celý teoretický text se opírá o různé zahraniční zdroje a výzkumy, 

které již byly v těchto oblastech provedeny. Teoretická část také přibližuje 

východiska pro výzkumnou část práce. 

3.1.2 Empirická část 

Empirická část práce logicky navazuje na teoretickou a jsou v ní popsána 

šetření kvalitativního i kvantitativního charakteru. Obě tato šetření byla zaměřena 

na potřeby seniorů. Protože bylo nejprve nutné získat představu o zkoumaném 

jevu a následně ověřit platnost zjištění, byl zvolen výzkumný design aplikovaného 

výzkumu v pořadí kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, aplikační část a 

evaluační výzkum. 

Jako první byla uskutečněna analýza potřeb seniorů, s použitím kvalitativní 

metody polostrukturovaných rozhovorů, které byly provedeny s devíti informanty. 

Hlavní výzkumná otázka, na kterou jsem chtěla získat odpověď, zněla „Jak jsou 

uspokojovány zájmy seniorů o informace na internetu?“  Pomocí metody otevřeného 

kódování vznikly kategorie, ze kterých je možné formulovat odpovědi na hlavní i 

vedlejší výzkumné otázky. Kategorie včetně podkategorií jsou uvedeny zde: 
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Obrázek 1 Kategorie a podkategorie kvalitativního výzkumu 

  

Vzešlé výsledky bylo následně zapotřebí ověřit na úrovni zobecnitelnosti 

pomocí kvantitativního výzkumu, pro který byla zvolena forma dotazníkového 

šetření. Tohoto výzkumu se zúčastnilo více než 750 respondentů. Hlavní výzkumná 

otázka se zjišťovala V jakých tématech z oblasti informační gramotnosti se chtějí 

senioři vzdělávat? Současně byla pro kvantitativní výzkum stanovena hypotéza, 

která předpokládala, že senioři budou mít větší zájem o vzdělávání v oblasti práce 

s obsahem než s ovládáním nástroje. Tato hypotéza se potvrdila, jak ukazuje 

následující tabulka: 
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Obrázek 2 Zájem o vzdělávání dle témat 

 

Jako aplikační část výzkumu jsou představeny metodiky vzdělávacích lekcí a 

evaluační výzkum zahrnuje následné ověření funkčnosti těchto metodik, 

konkrétně prostřednictvím realizace dvou z navrhovaných lekcí. Ověření probíhalo 

za účelem zjištění, zdali nastavený design výzkumu a výsledná zjištění aplikovaná 

pomocí metodik jsou efektivní pro uskutečnění lekce. Proto nebylo nutné ověřovat 

všechny lekce. Tento evaluační výzkum jsem provedla osobně na základě 

kvalitativní metody zúčastněného pozorování, kdy jsem byla sama lektorem lekcí, 

a to prostřednictvím organizace ELPIDA, kde působím jako externí lektor. 

 

3.1.3 Metodika a lekce 

Metodická příručka obsahuje deset lekcí, které obsahují popis průběhu 

výukové jednotky, společné charakteristiky lekcí a současně je pro každou lekci 

zpracována karta lekce. Návrh metodiky zúročil mé zkušenosti z problematiky 

informačního vzdělávání a zajistí praktický a realizovatelný dopad mé práce.  

 Metodika vyšla v podobě e-knihy a je dostupná na stránce 

www.eknihy.knihovna.cz. Témata lekcí, která vzešla z výzkumů, jsou následující: 

• LEKCE 1 – Vyhledávání na internetu se zaměřením na Google 

• LEKCE 2 – Organizace elektronických materiálů 

• LEKCE 3 – Základy tvorby grafických materiálů 

• LEKCE 4 – Práce s fotografiemi na internetu 
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• LEKCE 5 – Google nástroje (Gmail, Disk, Kalendář)  

• LEKCE 6 – Práce s online nástroji a jejich využití 

• LEKCE 7 – Možnosti a nástroje pro online vzdělávání 

• LEKCE 8 – Informační zdroje pro tvorbu rodokmenů 

• LEKCE 9 – Informační bezpečnost  

• LEKCE 10 – Hodnocení informací a faktory ovlivňující kvalitu zdrojů 

3.2 Závěr 

Demografická struktura společnosti se v posledních desetiletích mění a 

společnost stárne. Je jisté, že osob, které spadají do skupiny seniorů, bude stále 

přibývat. S dokonalejší zdravotní péčí, zdravým životním stylem a sociálním 

zabezpečením se lidé dožívají vyššího věku než dříve. Dá se předpokládat, že lidé 

budou ve stáří lépe finančně zajištěni a jejich životní přístup bude aktivnější. 

Nebude pro ně problém být online a vlastnit moderní technologie. Poznatky z již 

proběhlých výzkumů v zahraničí ovšem ukazují, že problémem může být využívání 

těchto technologií. Ne ve smyslu základních počítačových dovedností, ale spíše v 

orientaci v široké nabídce, nalezení potřebných informací, internetové 

bezpečnosti, vyhodnocení získaných údajů, ovládání základních online nástrojů a 

běžných online úkonů jako je například internet banking, nakupování přes 

internet, online vzdělávání, orientace ve zdravotnických informacích, e-

government apod. Už dnes existují projekty podporující e-inkluzi této sociální 

skupiny a je zřejmé, že jednou z důležitých cest je důraz na celoživotní vzdělávání v 

této problematice. Senioři by měli být rovnocennou součástí informační 

společnosti. Jedná se o skupinu, která bude nabývat na významu a neměla by být 

hendikepována jak svými bariérami, tak předsudky naší společnosti. V rámci své 

praxe se již dlouhodobě věnuji problematice informačního vzdělávání a domnívám 

se, že při návrhu metodiky jsem zúročila své zkušenosti a připravila knihovnám 

praktický podklad pro realizování jejich vlastních lekcí.  
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http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/internet_telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura_a_a_k/$File/2013_inet_rev2.pdf
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/internet_telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura_a_a_k/$File/2013_inet_rev2.pdf
https://www.czso.cz/documents/10180/32631125/061004-15_C.pdf/eccbfabd-8824-45e6-acf5-b7a4c710211a?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/32631125/061004-15_C.pdf/eccbfabd-8824-45e6-acf5-b7a4c710211a?version=1.1
http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2007072401
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/BB0040343D/$File/1804120330_33.pdf
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/BB0040343D/$File/1804120330_33.pdf
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/1888451.pdf
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Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2005. 189 s. ISBN 

8085165902 

 ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 

1998, roč. VIII, č. 4, s. 1-6. 

 ZOUNEK, J. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a 

vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. In Sborník prací 

Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U 11, Brno: 

Masarykova univerzita, 2006, s. 101 – 1118. ISSN 1211-6971. 

4 Odborný profil 
 

Studium: 

 2014 – dosud: Doktorské studium oboru Informační věda (Univerzita 

Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví) 

 2011: Rigorózní zkouška v oboru Informační studia a knihovnictví 

(Masarykova univerzita, Filozofická fakulta) 

 2007 – 2009: Navazující magisterské studium, ukončeno státní zkouškou 

(Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - obor Informační studia a 

knihovnictví) 

 2004 – 2007: Bakalářské studium, ukončeno státní zkouškou 

s vyznamenáním (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - obor 

Informační studia a knihovnictví) 

Aktuální zaměstnání: 

 AMBIS, vysoká škola – akademický a pedagogický pracovník 

 Moravská zemská knihovna – metodik vzdělávání knihovníků v práci 

s portálem Knihovny.cz 

Výuková činnost: 

 AMBIS (od roku 2018) – garant i vyučující celouniverzitních A předmětů 

Základy odborné práce s informacemi a Metodologie odborné práce 

 FF MU – v letech 2010-2015 výuka předmětů Informační vzdělávání, Psaní 

odborných textů, Metody kritického myšlení, Kurz práce s informacemi 
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Granty: 

 2015: Samostatně podaný a získaný grant na UK (GAUK) na podporu 

výzkumu tématu disertační práce – Senioři a digital divide. Grant byl 

ukončen na jaře 2019. 

 2015: Samostatně podaný a získaný grant v rámci Visegradských fondů 

(organizace VI. ročníku konference Národní seminář informačního 

vzdělávání v červnu 2016) 

 Manažer projektů z oblasti informačního vzdělávání NAKLIV a CEINVE – 

projekty byly získány v rámci výzvy OP VK a realizovány na FF MU v období 

2009-2015 

 

Relevantní publikační činnost: 

 ZADRAŽILOVÁ, Iva. Vzdělávací lekce pro seniory: metodická příručka. Brno: 

Flow, 2019. ISBN 978-80-88123-19-4 

 KRČÁL, Martin, Pavla KOVÁŘOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Iva ZADRAŽILOVÁ a 

Klára MASAŘOVÁ. Knihovnické fondy, procesy a služby. Editovali Martin 

Krčál a Pavla Kovářová. 1. vyd. Brno: [Citace.com], 2018. 124 s. Knihovnictví 

a informační vědy, sv. 1. ISBN 978-80-88071-03-7. 

 KURFÜRSTOVÁ, Jana, Alena PAULUSOVÁ a Iva ZADRAŽILOVÁ. Heuristická 

analýza portálu Knihovny.cz. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2018, 

10(2). ISSN 1804-2406. Dostupné také z: 

https://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-7 

 LIPKOVÁ, Helena, Radka ŘÍMANOVÁ, Adéla JAROLÍMKOVÁ a Iva 

ZADRAŽILOVÁ. Information Behavior of Elderly Citizens. In: Search for 

Information on Current Events. ProInflow: časopis pro informační vědy. 

2017, 9(1). ISSN 1804-2406. 

 ZADRAŽILOVÁ, Iva. Potřeby seniorů v práci s internetem – výsledky 

kvalitativního šetření. In: ProInflow: časopis pro informační vědy. 2017, 9(2). 

ISSN 1804-2406. 

 ZADRAŽILOVÁ, Iva. Information Literacy of Elderly People: Bridging the 

Digital Gap. In: KURBANOĞLU, S., BOUSTANY, J., ŠPIRANEC, S., GRASSIAN, 

E., MIZRACHI, D., ROY, L. (eds). Information Literacy in the Workplace. ECIL 

2017. Communications in Computer and Information Science, 10. Springer, 

Cham. 

 ZADRAŽILOVÁ, Iva. Budoucnost informačního vzdělávání seniorů v 

knihovnách. In: STASSELOVÁ, Sylvia. (R)evolúcia v knižniciach a 

knihovníctve. ± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy.. Bratislava: Spolok 

slovenských knihovníkov a knižníc, 2015, s. 373-384. 

 KOVÁŘOVÁ, Pavla a Iva ZADRAŽILOVÁ. The Influence of Technological 

Changes on the Definition of Information Literacy. In Serap Kurbanoglu, 

Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Sonja Špiranec. Worldwide 
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Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and 

Practice. Neuveden: Springer, 2013. s. 118-125, 8 s. ISBN 978-3-319-03918-

3. doi:10.1007/978-3-319-03919-0_14. 

 ZADRAŽILOVÁ, Iva a Michaela BRÁZDOVÁ. Transgramotnost: nová 

perspektiva informačního vzdělávání. In: ProInflow: časopis pro informační 

vědy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISSN 1804-2406. 

 

Přednášky na konferencích 

 ZADRAŽILOVÁ, Iva. Vzdělávací lekce, které vaši čtenáři opravdu chtějí. 

Konference NASIV, Brno, Masarykova univerzita, 2018. 

 ZADRAŽILOVÁ, Iva. Potřeby seniorů v práci s internetem - výsledky výzkumu. 

Konference NASIV, Brno, 2017. 

 ZADRAŽILOVÁ, Iva. Information Literacy for Elderly People: Bridging the 

Digital Gap. Konference ECIL, Saint-Malo, Francie, 2017. 

 ZADRAŽILOVÁ, Iva. Informační vzdělávání seniorů v knihovnách - metody, 

témata, výzkum. Konference NASIV, přednáška. 2016. 

 ZADRAŽILOVÁ, Iva. Budoucnost informačního vzdělávání seniorů v 

knihovnách. Konference INFOS, Stará Lesná, Vysoké Tatry, Slovensko, 2015. 

Odborné členství: 

 Člen komise IVIG (Komise pro informační vzdělávání a informační 

gramotnost) 

 Člen organizačního výboru mezinárodní konference ECIL 2016 

 Člen Klubu lékařských knihovníků (KLK) 

Další odborná činnost: 

 Lektorská činnost – semináře a webináře pro knihovníky, studenty, 

semináře pro seniory, spolupráce s centrem ELPIDA 

 Vedení a oponování bakalářských a magisterských diplomových prací na FF 

MU, FF UK a vysoké škole AMBIS 

 Příprava a tutorování e-learningových kurzů s tematikou informační 

gramotnosti 

 Realizace seminářů centrálního portálu knihoven Knihovny.cz 

 

 


