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Abstrakt: 

Tématem bakalá�ské práce je zpracování stru�ného teoretického úvodu do tématu 

celoživotního vzd�lávání pracovník� ve vysokoškolských knihovnách a následn� návrh 

�ešení této problematiky na p�íkladu Studijního a informa�ního centra �eské 

zem�d�lské univerzity v Praze. V úvodní �ásti práce jsou vymezeny základní pojmy a 

zmín�ni hlavní akté�i v oblasti knihovnického vzd�lávání v �eské republice. Další 

kapitola je v�nována celoživotnímu vzd�lávání pracovník� jako tématu managementu 

knihoven.  V poslední kapitole je na p�íkladu konkrétní vysokoškolské knihovny 

nazna�eno, jakým zp�sobem by mohlo probíhat systematické vzd�lávání zam�stnanc�. 
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P�edmluva 
 Problematika celoživotního vzd�lávání pracovník� knihoven je v sou�asné dob� 

velice diskutovaným tématem. Vzhledem k neustále se rozvíjejícím informa�ním a 

komunika�ním technologiím a dynamickému rozvoji celé informa�ní spole�nosti je 

nutné neustále dopl�ovat a obnovovat své znalosti a dovednosti. Domnívám se však, že 

v knihovnách v �eské republice je tato problematika stále podce�ována. I to byl jeden 

z d�vod�, pro� jsem si téma celoživotního vzd�lávání zvolila jako téma své bakalá�ské 

práce.  

Hlavním d�vodem volby tématu bakalá�ské práce bylo však mé p�sobení ve Studijním 

a informa�ním centru �eské zem�d�lské univerzity v Praze, kde se v�nuji 

informa�nímu vzd�lávání. S kolegyní PhDr. Hanou Landovou jsme zde došly k záv�ru, 

že v této instituci chybí koncep�ní p�ístup ke vzd�lávání zam�stnanc�. Na základ� 

tohoto zjišt�ní byl vypracován dotazník pro zam�stnance, který m�l mapovat nejen 

odborné znalosti a schopnosti (práce s informa�ními a komunika�ními technologiemi, 

jazykové znalosti, odborné znalosti) zam�stnanc�, ale také jejich postoje a pot�eby, 

které se týkají jejich osobního vzd�lávání a rozvoje. P�ed samotným zapo�etím práce 

na koncepci vzd�lávání bylo nutno zasadit ji do širšího kontextu celoživotního 

vzd�lávání a informa�ní spole�nosti. Zmín�ným pojm�m se ve své práci taktéž v�nuji.  

V první kapitole jsem se pokusila o vymezení pojm� informa�ní spole�nost, celoživotní 

vzd�lávání a informa�ní gramotnost a o jejich zasazení do širšího kontextu. Následující 

kapitola stru�n� shrnuje hlavní aktéry v oblasti vzd�lávání knihovník� v �eské 

republice, na ni následuje kapitola zabývající se celoživotním vzd�láváním jako 

tématem managementu knihoven. Poslední kapitola je samotným návrhem koncepce 

celoživotního vzd�lávání pracovník� Studijního a informa�ního centra �eské 

zem�d�lské univerzity v Praze, která vychází z dotazníkového šet�ení, jak jsem již 

zmínila. Výsledky pr�zkumu jsou taktéž zahrnuty v této poslední kapitole. 

Cílem této bakalá�ské práce jist� není komplexní shrnutí problematiky celoživotního 

vzd�lávání v knihovnách, jde spíše o nastín�ní dané problematiky v širších 

souvislostech a p�ípadné nabídnutí �ešení k existujícím problém�m. 
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Použité zdroje jsou citovány dle normy ISO 690 a ISO 690-2. Z uvedené normy 

vychází zvolená cita�ní metoda – citování podle prvního údaje záznamu a data vydání. 

Pro citování v textu jsou použity hranaté závorky z d�vodu zajišt�ní p�ehlednosti textu. 

Záznamy jsou v seznamu použité literatury �azeny abecedn�.  

P�ílohy a seznam použité literatury jsou �azeny na konci práce. Rozsah bakalá�ské 

práce je 60 stran a 3 strany p�ílohy.  

Ráda bych zde také pod�kovala PhDr. Han� Landové za odborné vedení a podn�tné 

rady a p�ipomínky k mé bakalá�ské práci.  

 

 

 



   8 

1. Úvod do problematiky 
celoživotního vzd�lávání 
1.1. Definice pojmu informa�ní spole�nost 
 

S termínem informa�ní spole�nost (v angl. information society) se v sou�asné 

dob� setkáváme stále �ast�ji. Tímto, a mnohými dalšími termíny, jako je 

znalostní spole�nost (knowledge society), informa�ní v�k (information age) 

nebo spole�nost mysli (society of mind), se pouze snažíme popsat sou�asný stav 

lidské spole�nosti ve které, nade vší pochybnost, hrají informace a znalosti 

velice podstatnou úlohu. Tím je také jasn� vymezen rozdíl mezi informa�ní 

spole�ností a jejími p�edstupni – spole�ností industriální (kde klí�ovou roli 

v ekonomickém rozvoji nesl pr�mysl) a postindustriální (specifická je orientace 

na služby). 

O významu problematiky informa�ní spole�nosti nás muže ujistit 

nap�íklad i to, že 28.3.2007 byla nov� ustanovena Rada vlády pro informa�ní 

spole�nost.1 [Peterka, 2007] 

 

Každý obor definuje informa�ní spole�nost ve vlastním kontextu, 

nap�íklad v ekonomii se setkáváme s názorem, že informa�ní spole�nost je 

takový typ spole�nosti, kde dochází k vyšší tvorb� zisku p�i využití tradi�ních 

výrobních zdroj�. Katalyzátorem vyššího zisku jsou práv� informace a znalosti. 

[Šlapák, 2003, s. 4] 

 

 Jiná definice, uvedná v tzv. Bangemannov� zpráv� z roku 1994, chápe 

pod tímto pojmem spole�nost, ve které je ekonomický i kulturní život závislý na 

informacích a komunika�ních technologiích. [Europe, 1994] 

                                                 
1 Jedná se o odborný nadresortní poradní orgán vlády pro oblast informa�ní spole�nosti. 
Hlavním cílem Rady vlády pro informa�ní spole�nost bude plnit koordina�ní roli zrušeného 
Ministerstva informatiky.  
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 Podle n�kterých [Vodá�ek, 1997] je to spole�nost, kde kvalita života i 

perspektiva sociálních zm�n a ekonomického rozvoje v rostoucí mí�e závisí na 

informacích a jejich využití. 

 

Významným propagátorem informa�ní spole�nosti v �eské republice je 

Ji�í Zlatuška, hovo�í o takové spole�nosti „...ve které se podstatná �ást aktivit 

ohledn� zam�stnanosti, produkce a spot�eby p�esouvá z oblasti hmotné do 

oblasti informa�ní. Informace se stávají n��ím podobným jako energie, 

informa�ní sít� hrají stejnou roli jako sít� rozvodné, které dovád�jí elekt�inu 

tam, kde ji pot�ebujeme. Podobnou informa�ní infrastrukturu pot�ebuje 

spole�nost k tomu, aby v ní informace takovou roli mohly hrát. Prakticky 

informace zefektiv�ují �adu �inností, které se v tradi�ním pr�myslu odehrávaly 

ve sfé�e pr�myslové výroby a umožní, aby se více lidí v�novalo práci s 

informacemi v té, jak se n�kdy �íká m�kké oblasti.“ [Zlatuška, 1999]  

 Ve své práci se však p�idržím definice, tak jak ji nabízí �eská terminologická 

databáze knihovnictví a informa�ní v�dy (TDKIV) Národní knihovny �R, která 

definuje informa�ní spole�nost takto: „Spole�nost založená na integraci 

informa�ních a komunika�ních technologií do všech oblastí spole�enského 

života v takové mí�e, že zásadn� m�ní spole�enské vztahy a procesy. Nár�st 

informa�ních zdroj� a komunika�ních tok� vzr�stá do té míry, že ho nelze 

zvládat dosavadními informa�ními a komunika�ními technologiemi.“ [Jonák, 

2003]. 

 

Co se však konkrétn� skrývá pod pojmem informa�ní spole�nost? Jsme 

v sou�asné dob� schopni definovat, jaké klady a zápory nám tento typ 

spole�nosti p�ináší? 

V informa�ní spole�nosti jsou kladeny nároky na flexibilitu a rychlost, stále 

v�tší d�raz je kladen na vzd�lávání, které by m�lo vést ke schopnosti orientovat 

se v množství informa�ních zdroj�, efektivn� v nich vyhledávat a vyhledané 

informace interpretovat, zasazovat do kontextu a dalším zp�sobem zpracovávat. 
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Všechny tyto �innosti by nám m�ly usnadnit informa�ní a komunika�ní 

technologie. Je tomu tak? Jsme schopni využívat nové technologie ú�inn�? 

Ze statistik �eského statistického ú�adu nap�íklad vyplývá, že stále více 

domácností má pevné p�ipojení k internetu, procento obyvatel, kte�í jsou s ním 

ale schopni pracovat je stále nízké. Osobní po�íta� má doma 36% domácností 

(celkem 1,5 mil. domácností). P�ipojení k internetu má 27% domácností (1,12 

mil. domácností), z toho 57% z nich (636 tisíc) vysokorychlostní. Také po�et 

domácností vybavených osobním po�íta�em a p�ipojením k internetu v letech 

2003 až 2006 výrazn� vzrostl.  

 

 

 
 

Graf �. 1 Procento uživatel� osobního po�íta�e, podle pohlaví a v�ku 

Zdroj: �SÚ, Šet�ení o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 

2003,2004, 2005, 2006  
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Graf �.2 Procento uživatel� internetu, podle pohlaví a v�ku 

Zdroj: �SÚ, Šet�ení o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 

2003,2004, 2005, 2006 

 

Bohužel s po�tem po�íta�� v domácnostech nijak výrazn� nevzr�stá 

po�íta�ová a informa�ní gramotnost. To vyplývá z výzkumu informa�ní 

gramotnosti, který byl realizován Ministerstvem informatiky v roce 2005 (na 

vzorku více než 16 000 respondent�). Z výzkumu vyplynulo, že  pouze 27 % 

obyvatel �R ve v�ku 18–60 let je informa�n� gramotných2. Z výzkumu 

vyplynuly také další výsledky (výb�rov�): 

 

1) podíl informa�n� gramotných mezi populací starší 60ti let jsou 2 %, 

mezi generací 15 - 17 let je tento podíl 55 % 

2) t�etina u�itel� základních a st�edních škol (33 %) je informa�n� 

gramotná (tedy dv� t�etiny ne) 

3) nejnižší informa�ní gramotnosti dosahují zástupci nekvalifikovaných 

d�lnických profesí (4 %) 

                                                 
2 informa�ní gramotnost byla v pr�zkumu definována následovn�: Informa�ne gramotný ob�an 
je ten, který: je schopen vyhledat a všestrann� zpracovat informace za použití obvyklého 
po�íta�ového vybavení, je schopen se orientovat v r�zných oblastech práce s po�íta�em a 
efektivn� ho používat (oblast HW, terminologie, textový editor, tabulkový editor, grafika, 
internet, e-mail) 
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4) t�i �tvrtiny z t�ch, kte�í dnes deklarují schopnost práce s po�íta�em, 

získávaly své znalosti metodou pokus-omyl (73 %) 

5) dv� t�etiny respondent� využívají po�íta� ke svému sebevzd�lávání (63 

%), polovina ke hraní her (46 %), t�etina k nakupování (31 %) 

6) dv�ma p�tinám respondent�, kte�í nevlastní po�íta�, chybí jeho 

smysluplné využití (39 %), v generaci nad 60 let tento podíl dosahuje 47 % 

[Výzkum, 2005]  

 

Z výsledk� pr�zkumu m�žeme vyvodit, že zejména osoby s nižším 

vzd�láním a starší osoby jsou nejvíce ohroženy vývojem informa�ní 

spole�nosti, protože ta p�ináší rychlé zm�ny ve struktu�e zam�stnanosti ve státu 

a osoby, které nejsou schopny (a �asto ani ochotny) m�nit své pracovní návyky 

a p�izp�sobovat se novým trend�m, bývají vy�azeny z pracovního procesu. 

Dostávají se tak do pozice nezam�stnaných (v n�kterých p�ípadech i 

nezam�stnatelných), což �asto vede k pocit�m frustrace a beznad�je (jak 

vidíme, informa�ní spole�nost je tedy i psychologickým problémem). 

�áste�ným �ešením t�chto problém� m�že být koncept celoživotního 

vzd�lávání a ochota takto znevýhodn�ných osob k rekvalifikaci, to je také jeden 

z d�vod�, pro� se pojmem informa�ní spole�nost zabývám ve své práci. Ze 

statistik bohužel vyplývá, že podíl osob ú�astnících se na celoživotním 

vzd�lávání pat�í k nejnižším v Evrop�. Z pr�zkumu3 provedeného Národní 

observato�í zam�stnanosti a vzd�lávání4 v roce 2005 vyplynulo, že �eská 

                                                 
3 studie Nerovnosti v ú�asti dosp�lých na dalším vzd�lávání  
4 Národní observato� zam�stnanosti a vzd�lávání http://www.nvf.cz/observatory/index.htm  
(dále jen Národní observato�) byla založena v �íjnu 1996 v rámci Národního vzd�lávacího fondu 
z iniciativy Evropské vzd�lávací nadace (ETF). Její založení bylo schváleno Ministerstvem 
práce a sociálních v�cí, Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy a Ministerstvem 
hospodá�ství �eské republiky. Je analytickým útvarem Národního vzd�lávacího fondu. 
V sou�asné dob� je Národní observato� zam�stnanosti a vzd�lávání koordinátorem Národního 
konsorcia sít� ReferNet, které vzniklo v �ervnu 2004 pod záštitou Evropského centra pro rozvoj 
odborného vzd�lávání (Cedefop). Prost�ednictvím sít� ReferNet jsou shromaž	ovány a 
zpracovávány informace a analýzy o odborném vzd�lávání v �lenských zemích EU a je 
zajišt�no jejich zp�ístupn�ní odborné ve�ejnosti. Od roku 2005 je Národní observato� jedním ze 
t�í pracoviš
 Centra výzkumu konkuren�ní schopnosti �eské ekonomiky. Národní observato� se 
podílí na mnoha mezinárodních projektech zpracovávaných pro Evropskou komisi,v rámci 
�eské republiky realizuje výzkumné projekty zejména pro Ministerstvo práce a sociální v�ci a 
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republika pat�í mezi zem� s velice nízkou ú�astí na dalším vzd�lávání. 

Z evropských zemí se umístila na 21. pozici z 25 zemí (v ú�asti na celoživotním 

vzd�lávání byla p�edstižena i novými �lenskými zem�mi). Z výsledk� také 

vyplynulo, že p�i neú�asti na celoživotním vzd�lávání v �eské republice nehrají 

n�jak významnou roli ekonomické faktory, podstatn�jšími momenty jsou osobní 

iniciativa a flexibilita (resp. jejich absence). Porovnání ú�astí na celoživotním 

vzd�lávání je p�ehledn� znázorn�no v tabulce [Czesaná, 2005, s. 5]. 

 

 
Graf �. 1: Ú�ast na dalším vzd�lávání populace 25-64 let  
 

Jak tedy vidíme informa�ní spole�nost tak p�ináší nejen problémy 

technologické, ale i politické, sociologické a psychologické. 

Jak jsem již zmínila, informa�ní spole�nost siln� ovliv�uje problematiku 

vzd�lávání. Z pr�zkum� nap�íklad vyplývá, že osoby s vyšší úrovní dosaženého 

po�áte�ního vzd�lání se více zapojují do celoživotního vzd�lávání a jsou pak 

flexibiln�jší na trhu práce. 

Je tedy patrno, že koncept informa�ní spole�nosti bude i v budoucnu 

�asto diskutován. Významnou roli pro rozvoj informa�ní spole�nosti bude jist� i 
                                                                                                                                              

Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy. Spolupracuje zejména s výzkumnými institucemi, 
které se zabývají problematikou trhu práce, vzd�lávání a sociální problematikou. 
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nadále hrát Evropská unie, která již nyní podporuje �adu aktivit, zast�ešených 

zejména spole�ným ak�ním plánem eEurope 2005 (na tento plán navázala roku 

2006 nová iniciativa pro informa�ní spole�nost nazvaná i2010). [Ak�ní, 2005] 

 

1.2. Definice pojmu celoživotní vzd�lávání 
 

Neustále narážíme na pojem celoživotní vzd�lávání (pop�. celoživotní u�ení). 

Co však pod tímto pojmem rozumíme? Jan Pr�cha [Pr�cha, 2000, s. 15] 

definuje pojem vzd�lávání jako „proces zám�rného a organizovaného 

osvojování poznatk�, dovedností, postoj� aj.“ Pojem vzd�lávání však vymezuje 

od obecného termínu „eduka�ní proces (edukace)“ - �innost, p�i které se n�jaký 

subjekt u�í a jiný subjekt jej vyu�uje. Pr�cha spat�uje mezi pojmy vzd�lávání a 

edukace rozdíly, vzd�lávání chápe jako specifickou edukaci, která: 

1) je obvykle dlouhodobá a institucionalizovaná (probíhá v n�jakém 

vzd�lávacím za�ízení) 

2) realizují ji profesionální edukáto�i (u�itelé, instrukto�i, lekto�i aj.) 

3) je obvykle legislativn� vymezena co do svého pr�b�hu a produktu (nap�. 

certifikát, diplom aj.). 

 

Jak uvádí studie Evropského odd�lení EU Eurydice ve své zpráv� 

[Celoživotní, 2000], „n�kte�í lidé hovo�í o „celoživotním vzd�lávání“, ale jiní 

rad�ji volí ozna�ení „celoživotní u�ení“: �ekne-li se totiž „vzd�lávání“, mnozí 

potenciální ú�astníci si p�edstaví po�áte�ní vzd�lávání, které si ve vzpomínkách 

mnohdy spojují s negativními zážitky. Mimoto Boshier [Boshier, 1998] tvrdí, že 

mezi ob�ma pojmy je zásadní rozdíl. Pojem u�ení implicitn� obsahuje myšlenku 

individuální odpov�dnosti za rozvoj vlastního vzd�lávání. Kdo si chce zachovat 

p�edpoklady, aby mohl být zam�stnán, ten si jako spot�ebitel musí na vlastní 

odpov�dnost sám na trhu vzd�lání a profesní p�ípravy vybírat a volit, co nejvíce 

odpovídá jeho požadavk�m.“ P�estože je termín celoživotní u�ení v sou�asné 

dob� stále �ast�ji využíván, a p�estože se i já ztotož�uji s názorem, že by každý 

ob�an m�l ke svému celoživotnímu rozvoji p�istupovat aktivn� (tudíž spíše ve 
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smyslu u�ení než vzd�lávání), budu ve své práci pracovat s termínem 

celoživotní vzd�lávání,  a to zejména z d�vodu, že je tento pojem v �eském 

prost�edí již zažitý.  

 

Pokud tedy porozumíme pojmu vzd�lávání, musíme pochopit také jeho 

p�ívlastek „celoživotní“. Pojem celoživotní vzd�lávání/ celoživotního u�ení je u 

r�zných autor� vykládán r�zn�. I v anglickém jazyce se setkáváme s n�kolika 

r�znými pojmy, které nejsou p�esn� vymezeny, nap�íklad continuing education, 

continuous learning, lifelong learning, further education, staff development, 

personal development, continuing professional development aj. 

Jak vyplývá z n�kolika definic, jsou v anglo-americkém prost�edí pojmy 

continuing education a lifelong learning chápány spíše ve smyslu vzd�lávání 

osob v pr�b�hu celého života. Pat�í sem tedy krom� institucionalizovaného 

vzd�lávání ve školách i p�edškolní vzd�lávání, vzd�lávání zam�stanc� ve 

firmách, kurzy pro seniory atd. N�kte�í auto�i však tyto pojmy používají ve 

smyslu dalšího vzd�lávání. 

Pojmy further education a continuing professional development (velice 

�asto se vyskytuje pouze ve zkratce CPD) jsou pojímány jako další vzd�lávání 

osob v dosp�losti. Margaret Oldroyd [Oldroyd, 1996, s. 22] také uvádí, že 

continuing professional development je širší pojem, který v sob� zahrnuje jak 

vzd�lávání zam�stnanc� (staff development), tak jejich zácvik a vzd�lávání na 

pracovišti  (training), ale i jejich rozvoj (personal development). 

Jak je tedy patrné, koncept celoživotního vzd�lávání není v sou�asné 

dob� ješt� p�esn� definován a vymezen. Opírat se m�žeme o n�kolik definic, 

jednou z nich je definice OECD5 z roku 1996: „U�ení pod tímto úhlem pohledu6 

spojuje individuální i spole�enský rozvoj ve všech sm�rech a prost�edcích - v 

rámci formalizovaném, tedy ve školních institucích, v za�ízeních odborné 

p�ípravy; terciárním vzd�lávání, vzd�lávání dosp�lých; v prost�edí 

neformálním, tedy doma, v zam�stnání a v jiných spole�enských celcích. Jedná 

se o systémový p�ístup: zam��uje se na standardy v�domostí a dovedností, které 
                                                 

5 Organisation for Economic Co-operation and Development 
6 je tedy mín�no celoživotní 
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platí pro všechny, bez ohledu na v�k. Zd�raz�uje pot�ebu všechny d�ti od útlého 

v�ku p�ipravovat a motivovat k u�ení po celý život a koordinovat  snahy o 

zajišt�ní p�íslušných možností pro všechny dosp�lé, bez ohledu na zam�stnané 

usilující o postoupení na vyšší kvalifika�ní stupe� �i nezam�stnané, kte�í se 

pot�ebují rekvalifikovat, p�ípadn� postoupí na vyšší kvalifika�ní stupe�.“ 

[Celoživotní u�ení, 2000, s. 9]. 

Další definici uvádí Peter Brophy [Brophy, 1998, s.1], který definuje 

celoživotní vzd�lávání jako „v�domý celoživotní rozvoj osoby, p�i kterém jsou 

po�áte�ní získané znalosti a dovednosti opakovan� p�ehodnocovány  a pr�b�žn� 

dopl�ovány tak, aby odpovídaly požadavk�m stále se m�nící spole�nosti“7. 

I v �eském prost�edí je pojem chápán r�znými autory rozdíln�. Ve své 

práci budu tedy dále pracovat s termíny celoživotní vzd�lávání (ve smyslu 

anglo-amerického continuing education) a další vzd�lávání (ve smyslu 

continuing professional development). 

Dále se budu problematikou celoživotního vzd�lávání (zejména dalšího 

vzd�lávání) zabývat v kapitole IV. Vzd�lávání pracovník� jako téma 

managementu knihovny. 

 

 

1.3. Definice pojmu informa�ní gramotnost 
 

Jak jsem již nastínila, informa�ní spole�nost je komplikovaným, 

mnohovrstevným a dynamickým systémem a není jednoduché se v n�m 

zorientovat. Jak již bylo zmín�no, vzd�lávání (resp. celoživotní vzd�lávání) 

m�že pomocit odstranit problémy, které tato dynami�nost a komplikovanost 

p�ináší.  

 Významnou roli v rozvoji informa�ní spole�nosti hrají informa�ní a 

komunika�ní technologie8. Práv� s t�mito pojmy se úzce pojí nyní �asto 

                                                 
7 originální zn�ní definice : a deliberate progression throughout the life of an individual, where 
the initial acquisition of knowledge and skills is reviewed and upgraded continuously, to meet 
challenges set by an ever changing society 
8 Podle TDKIV jsou to technologie umož�ující zpracování, uchovávání a p�enos dat a 
informací. 
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používaný termín informa�ní gramotnost. Základem tohoto termínu je pojem 

gramotnost, který v p�eneseném významu chápeme jako ur�itou schopnost �i 

dovednost.  

B�žn� chápeme informa�ní gramotnost jako schopnost �lov�ka efektivn� 

pracovat s informacemi. Pro užší vymezení práce s informa�ními a 

komunika�ními technologiemi hovo�íme o po�íta�ové gramotnosti (ang. 

computer literacy). Setkáváme se i s pojmem sí�ová gramotnost (ang. network 

literacy), která je chápána jako schopnost a dovednost jednotlivce efektivn� 

využívat sí
ov� (p�edevším na internetu) dostupné informa�ní zdroje a 

technologie. [Sklenák, 2001, s. 9] Tyto termíny bývají �asto zam��ovány, já ve 

své práci budu používat pojem informa�ní gramotnost ve smyslu pojmu 

nad�azeného po�íta�ové a sí
ové gramotnosti.  

 

 Definovat pojem informa�ní gramotnost není jednoduché, setkáváme se 

s množstvím definic. Pravd�podobn� nejpoužívan�jší definicí informa�ní 

gramotnosti je definice zve�ejn�ná roku 1989 ve zpráv� Komise pro informa�ní 

gramotnost (Presidential Committee on Information Literacy - sou�ást 

American Library Association)9[American, 1989]: „Informa�n� gramotní lidé 

se nau�ili, jak se u�it. V�dí, jak se u�it, protože v�dí, jak jsou znalosti po�ádány, 

jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich mohli u�it i 

ostatní. Jsou to lidé p�ipravení pro celoživotní vzd�lávání, protože mohou vždy 

najít informace pot�ebné k ur�itému rozhodnutí �i k vy�ešení daného úkolu.“ 

[Dombrovská, 2004]. 

V �eském prost�edí se setkáváme také s definicí uvedenou v databázi 

�eské terminologické databázi knihovnictví a informa�ní v�dy (TDKIV), která 

hovo�í o informa�ní gramotnosti jako o: „schopnosti jednotlivce 

prost�ednictvím dostupných informa�ních metod a technologií vyhledávat, 

zpracovávat, vyhodnocovat a využívat informace.“ [Švejda, 2003].  

 Pojem informa�ní gramotnost však nevznikl v posledních letech, vyvíjí 

se již od 80. let. Poprvé jej užil Paul Zurkowski (tehdejší prezident Information 

                                                 
9 Viz http://www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html 
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Industry Association) v roce 1974. Za informa�n� gramotné považoval 

Zurkowski jedince „kte�í se p�i �ešení problém� nau�ili využívat širokou škálu 

technik a informa�ních nástroj� stejn� jako primární zdroje.“ [Dombrovská, 

2004] Dále se pojmem informa�ní gramotnost zabývali nap�íklad Martin 

Tessmer, William Demo, Jan Olsen �i Bill Coons. V �eské republice byla  

definice informa�ní gramotnosti vytvo�ena v rámci �innosti odborné komise 

Asociace knihoven vysokých škol �eské republiky pro informa�ní výchovu a 

informa�ní gramotnost na vysokých školách (dále jen komise IVIG).  

 V rámci této definice je informa�ní gramotnost tvo�ena dv�ma složkami 

[Dombrovská, 2004]: gramotností funk�ní a gramotností po�íta�ovou. 

Funk�ní gramotnost je podle výzkum� IALS/SIALS (Mezinárodní 

studie funk�ní gramotnosti dosp�lých - International Adult Literacy Survey) a 

SIALS (Second International Adult Literacy Survey) definována jako schopnost 

aktivn� participovat na sv�t� informací�a zahrnuje: 

- literární gramotnost (zahrnuje nap�íklad schopnost  nalezení informace 

v textu, skládání informací a jejich propojování aj.) 

- dokumentovou gramotnost (nap�. vypln�ní dotazníku, p�ipojení 

informace k relevantní �ásti dokumentu, práce se synonymy, práce 

s informa�ními zdroji aj.) 

- numerickou gramotnost (numerické operace) 

- jazykovou gramotnost (schopnost dokonale využívat mate�ský jazyk, 

schopnost dorozum�t se v cizím jazyce) 

Gramotností po�íta�ovou rozumíme obecn� schopnost využívat informa�ní a 

komunika�ní technologie. Po�íta�ová gramotnost je zde však chápána jako 

„základna pro rozvoj funk�ní gramotnosti ve spole�nosti, která je na 

informa�ních a komunika�ních technologiích založena.“ [Dombrovská, 2004].  

Graficky je tedy informa�ní gramotnost znázorn�na následovn�: 

 

Funk�ní gramotnost 
Literární 

gramotnost 
Dokumentová 

gramotnost 
Numerická 
gramotnost 

Jazyková 
gramotnost 

Po�íta�ová gramotnost 
 



   19 

Je d�ležité poznamenat, že v sou�asné dob� spíše než o funk�ní 

gramotnosti hovo�íme o tzv. klí�ových kompetencích, tedy o schopnostech a 

dovednostech, které lze uplat�ovat nejenom p�i výkonu profese, ale také 

v osobním život�. Funk�ní gramotnost je tedy chápána spíše jako sou�ást 

klí�ových kompetencí, která je na rozdíl od obecn� definovaných klí�ových 

kompetencí n�jakým zp�sobem m��itelná. V �eské republice se s pojmem 

klí�ové kompetence setkáváme nap�íklad ve vládním dokumentu Evropský 

pr�vodce kompetencemi v oboru knihovnických a informa�ních služeb. ¨ 

Problematikou informa�ní gramotnosti se v �eské republice zabývá 

zejména odborná komise Asociace knihoven vysokých škol – Odborná komise 

pro informa�ní vzd�lávání a informa�ní gramotnost na vysokých školách10, 

která je také hlavním po�adatelem seminá�e IVIG (Informa�ní vzd�lávání a 

informa�ní gramotnost v teorii a praxi vzd�lávacích institucí). Krom� seminá�e 

IVIG je problematika informa�ní gramotnosti diskutována i na dalších akcích, 

nap�íklad na konferenci po�ádané Moravskou zemskou knihovnou v Brn� – 

Informa�ní gramotnost – v�domosti a dovednosti pro život. Z dalších aktér� 

v této oblasti je t�eba zmínit alespo� Klub školních knihoven SKIP11. 

                                                 
10 http://knihovny.cvut.cz/ivig/ 
11 http://skip.nkp.cz/odbKSK.htm 
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2. Akté�i v oblasti knihovnického 
vzd�lávání v �R  
2.1. Institucionalizované vzd�lávání 

 
Vzd�lávání v oblasti informa�ních studií a knihovnictví je v �eské republice 

realizováno na st�edních školách, vyšších odborných a vysokých školách a dále 

v rámci profesních organizací. 

 

2.1.1.  St�ední odborné školy zam��ené na knihovnické a 
informa�ní systémy a služby  

Vyšší odborná škola informa�ních služeb a St�ední odborná škola informa�ních 

a knihovnických služeb v Brn�12 zajiš
uje studijní obory Knihovnické a 

informa�ní systémy a služby (�ty�leté denní studium zakon�ené maturitní 

zkouškou) a Informa�ní systémy (t�íleté denní vyšší studium). V únoru roku 

2007 došlo ke slou�ení Vyšší odborné školy a St�ední odborné školy 

informa�ních a knihovnických služeb a Obchodní akademie a Vyšší odborné 

školy sociální. Studijní programy by podle dostupných informací m�ly být dále 

realizovány, škola pouze k 1. �ervenci 2007 m�ní název na Obchodní akademii, 

St�ední odbornou školu knihovnickou a Vyšší odbornou školu knihovnických, 

informa�ních a sociálních služeb, Brno. [Jihomoravský, 2007] 

 

2.1.2. St�ední odborné školy jiného zam��ení 

Obor informa�ní systémy a služby je možno studovat také na t�chto st�edních 

školách: Obchodní a bankovní akademie Karviná13, St�ední odborná škola 

                                                 
12 www.vosis.cz 
13 http://www.obaka-karvina.cz/ 
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profesora Švejcara Plze�14, St�ední škola obchodu, služeb a �emesel a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky (Tábor)15, St�ední odborná škola a 

St�ední odborné u�ilišt�, Luha�ovice16, St�ední odborná škola Olomouc17. Ve 

všech p�ípadech se jedná o �ty�leté denní studium zakon�ené maturitní 

zkouškou v oboru Knihovnické a informa�ní systémy a služby. 

 

2.1.3. Vyšší odborné školy 

Vyšší odborná škola informa�ních služeb v Praze18 umož�uje studovat obory 

Informa�ní management a ve spolupráci s ÚISK FF UK je zde realizováno také 

t�íleté bakalá�ské studium oboru Informa�ní studia a knihovnictví.  

Jak již bylo zmín�no, titul DiS. je v oboru informa�ních služeb a knihovnictví 

získat také na VOŠ a SOŠ informa�ních služeb a knihovnictví v Brn�. 

 

2.1.4. Vysoké školy 

 Vysokoškolské studium oboru „informa�ní studia a knihovnictví“ nabízí  

Ústav informa�ních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze19 ve studijním oboru Informa�ní studia a knihovnictví (ve 

t�íletém bakalá�ském prezen�ním studiu a ve dvouletém navazujícím 

magisterském studiu - prezen�ním i kombinovaném). Je zde realizováno také 

studium oboru Informa�ní v�da (t�íleté doktorské studium interní nebo p�tileté 

doktorské studium externí) - pro absolventy magisterského studia.  

                                                 
14 http://web.pilsedu.cz/~rod/ 
 
15 http://www.ssjs-tabor.cz/ 
 
16 http://www.sosluhac.cz/ 
 
17 http://www.skolaodborna.cz/ 
 
18 www.sks.cz 
 
19 http://uisk.ff.cuni.cz/ 
 



   22 

Kabinet knihovnictví Ústavu �eské literatury a knihovnictví Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brn�20 nabízí studium oboru Informa�ní studia a 

knihovnictví (t�íleté bakalá�ské jednooborové studium prezen�ní i kombinované 

a dvouleté navazující magisterské studium prezen�ní i kombinované).  

Další studijní možnost nabízí Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-

p�írodov�decké fakulty Slezské univerzity v Opav�21, kde je realizován studijní 

obor  

Knihovnictví (t�íleté bakalá�ské jednooborové studium prezen�ní i 

kombinované t�íleté bakalá�ské dvouoborové studium prezen�ní (kombinace: 

jazyky, historické v�dy)) a  Ústav informatiky22 na téže univerzit�, nabízející 

studijní obor Informa�ní a knihovnická studia (dvouleté navazující magisterské 

studium prezen�ní i kombinované). 

 

2.2. Další profesní vzd�lávání  
 

V sou�asné dob� mají zam�stnanci knihoven v �eské republice pom�rn� 

rozsáhlé možnosti, jak doplnit své profesní vzd�lání. Na trhu je pom�rn� široká 

nabídka firem, které zajištují školení v oblastech práce s po�íta�em (knihovníky 

jsou využívány p�evážn� školení týkající se práce s kancelá�skými aplikacemi 

typu MS Word, MS Excel aj., školení HTML, XML, Linux, práce s multimédii 

aj.), prezenta�ních a lektorských dovedností, time managementu atd. Odborné 

knihovnické znalosti si mohou knihovníci doplnit na akcích po�ádaných 

n�kterou z profesních organizací (ty budou zmín�ny v další �ásti práce), nebo 

v n�kterém ze vzd�lávacích center.  

Vznik vzd�lávacích center byl v �eské republice podpo�en finan�ními 

prost�edky z programu Ve�ejné informa�ní služby knihoven 2 – Mimoškolní 

                                                 
20 http://www.phil.muni.cz/vik/ 
 
21 http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi 
 
22 http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-informatiky 
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vzd�lávání knihovník� (dále VISK2), který je primárn� zam��en na celoživotní 

vzd�lávání knihovník�.  

Podstatnou roli ve vzd�lávání knihovník� však hrál i spole�ný projekt 

automatizace �eských a slovenských knihoven CASLIN (Czech and Slovak 

Library Information Network). Tento t�íletý projekt (1993 -1996), financovaný 

Nadací Andrew W. Mellona (USA) vytvo�il základ automatizované 

knihovnické sít� v �R a SR.  

Krom� toho, že zapojené knihovny (Národní knihovna Praha, Moravská 

zemská knihovna Brno, Slovenská národná knižnica Martin a Univerzitná 

knižnica Bratislava) byly vybaveny pot�ebnou výpo�etní technikou, 

knihovnickým systémem Aleph a  p�ipojením na Internet, byla zahájena 

pot�ebná školení (primárn� pro knihovníky ze zapojených institucí), která 

položila základy systematickému vzd�lávání knihovník�. [Bartošek, 1997]  

 

 

2.3. Centra vzd�lávání knihovník� v �R 

2.3.1. Vzd�lávácí centrum Knihovnického institutu NK �R 

Knihovnický institut (resp. odd�lení vzd�lávání Knihovnického institutu NK 

�R)23 zajiš
uje odborné vzd�lávací akce jako jsou kurzy, seminá�e, školení, 

p�ednášky. Jedná se zejména o kurzy po�íta�ové a informa�ní gramotnosti 

(mnohá školení se pravideln� opakují), školení práce s klientem, kurzy 

právnického minima, seminá�e v�nující se digitalizaci v knihovnách, školení 

knihovnických standard� a formát� (MARC21, AACR2, KONSPEKT aj.), 

školení pro zam�stnance specifických typ� knihoven (popis hudebnin a 

zvukových dokument� aj.) 

Ve vzd�lávacím centru probíhají také rekvalifika�ní kurzy, které jsou 

ur�eny zam�stnanc�m Národní knihovny �R a pracovník�m jiných knihoven se 

st�edoškolským nebo vysokoškolským vzd�láním v neknihovnických oborech k 

                                                 
23 http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_oddeleni_vzdelavani.htm 
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získání odborné knihovnické kvalifikace. Kurzy jsou schváleny akredita�ní 

komisí MŠMT �R. Absolventi získají osv�d�ení o absolvování kurzu, který 

slouží jako doklad o odborné kvalifikaci s platností pro celou �esku republiku. 

 

2.3.2. Školicí st�edisko Státní technické knihovny v Praze24 

Školicí st�edisko Státní technické knihovny (dále jen STK) má za cíl odborn� 

vzd�lávat pracovníky Státní technické knihovny, uživatele STK a odbornou 

ve�ejnost. Pro odbornou ve�ejnost jsou zde po�ádány nap�íklad kurzy document 

delivery service, školení o Portálu STM aj. Uživatelé STK se ve školicím 

st�edisku mohou školit v práci s internetem, ve vyhledávání v katalozích, 

v elektronických službách STK, získat informace o Portálu STM25 atd. Pro 

pracovníky STK a další zájemce z �ad odborné ve�ejnosti jsou po�ádány 

jazykové kurzy, kurzy sociální komunikace, kurzy pokro�ilých po�íta�ových 

dovedností (Java, PHP, Oracle aj.). [Klou�ková, 2006] 

 

2.3.3. Regionální/ krajská vzd�lávací centra 

Regionální (krajská) vzd�lávací centra knihoven vznikla v �eské republice 

z iniciativy MOLIN (Moravian Library Information Network). Jednalo se o 

specifický projekt konsorcia akademických a státních v�deckých knihoven 

moravského regionu podpo�ený nadací Andrew W. Mellona (USA). Projekt 

probíhal v letech 1996 – 1999 a jeho hlavním cílem bylo vytvo�it základy 

systému efektivní spolupráce hlavních odborných knihoven moravského 

regionu (do projektu byly zapojeny tyto moravské instituce: knihovny 

Masarykovy univerzity v Brn� (MU), knihovna Univerzity Palackého 

v Olomouci (UP), Moravské zemská knihovna v Brn� (MZK), Státní v�decká 

knihovna v Olomouci (SVKOL) [Bartošek, 1997]. Na základ� tohoto projektu 

byl iniciován vznik Výukového centra pro další vzd�lávání knihovník� a také 

                                                 
24 http://www.stk.cz/skolici_stredisko.html 
 
25 http://www.portalstm.cz/ 
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vytvo�ení regionálních výukových center pro vzd�lávání knihovík� v �R. 

V roce 2002 p�evzala pravomoce konsorcia MOLIN sekce Svazu knihovník� a 

informa�ních pracovník� (SKIP) - Sekce vzd�lávání – výukové centrum pro 

další vzd�lávání knihovník� v �R.  

 

Jak jsem již uvedla, regionální školicí centra byla v �eské republice 

financována zejména z programu VISK2, nebyl to však jediný zdroj financí. 

Dalšími zdroji byly nap�íklad finance z programu Ministerstva kultury 

z Programu podpory zajšt�ní výkonu regionálních funkcí knihoven. Od roku 

2005 p�ešlo financování veškerých regionálních funkcí pod pravomoc obcí. 

 

V �eské republice však existuje n�kolik dalších organizací, které se 

mimo jiné v�nují vzd�lávání knihovník�, z nejvýznamn�jších je to Svaz 

knihovník� a informa�ních pracovník� (SKIP) ve své odborné sekci Výukové 

centrum pro další vzd�lávání knihovník�. 

 

2.4. Další vzd�lávací aktivity 
 

2.4.1. Výukové centrum pro další vzd�lávání knihovník� SKIP 

Odborná sekce Výukové centrum pro další vzd�lávání knihovník�26. byla 

ustanovena v roce 2002 jako nástupce konsorcia MOLIN (Moravian Library 

Information Network), o kterém jsem se již zmínila výše.  

Mezi hlavní cíle odborné sekce SKIP, které jsou pln�ny prost�ednictvím 

14 regionálních center dalšího vzd�lávání knihovník� (informace platné 

k 7.3.2006), pat�í zejména organizace vzd�lávacích aktivit pro odbornou 

knihovnickou ve�ejnost, organizace seminá��, konferencí, workshop� a jiných 

spole�ných akcí zam��ených na problematiku dalšího vzd�lávání knihovník�, 

v�etn� mezinárodních aktivit, postupná tvorba a napl�ování koncepce 

celoživotního vzd�lávání pracovník� všech typ� knihoven v �eské republice, 
                                                 

26 http://skip.nkp.cz/odbVzdel.htm 
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koordinace a integrace vzd�lávacích aktivit pro knihovníky v �R, podpora 

distan�ních forem vzd�lávání a další. Z definovaných cíl� vyplývá, že 

„výsledkem všech t�chto snah by m�lo být zvýšení kvality a zajišt�ní flexibility 

knihovních služeb a jejich p�izp�sobení službám knihoven zemí EU“. [Sekce, 

2003]  

 

2.4.2. Vzd�lávací akce dalších profesních organizací 

Vzd�lávací akce jsou realizovány také v rámci profesních organizací, (nap�. 

Asociace knihoven vysokých škol �eské republiky - AKVŠ27,  Sdružení 

knihoven �eské republiky – SDRUK28, Asociace muzeí a galerií �eské 

republiky29), sdružení uživatel� konkrétního knihovního systému (nap�. 

Sdružení uživatel� systému Aleph v �R a SR – SUAleph30, Sdružení uživatel� 

knihovních systém� LANius – SKAT31) nebo institucí spolupracujících na 

spole�ném projektu �i propojených v konsorciích (nap�. Souborný katalog �R – 

CASLIN32 aj.).  

                                                 
27 http://www.akvs.cz/ 
 
28 http://www.sdruk.cz/ 
 
29 http://amg.evanek.cz/amg/faces/web/amg/titulni 
 
30 http://www.sualeph.cz/ 
 
31 http://www.skat.cz/ 
 
32 http://www.caslin.cz/ 
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3. Vzd�lávání pracovník� jako téma 
managementu knihovny 
3.1. Úvod do problematiky 
Vzd�lávání pracovník� knihoven je tématem, které je v sou�asné dob� v �eské 

republice velice aktuální. Vidíme snahy o zjišt�ní stavu vzd�lanosti v �eských 

knihovnách [Marvanová, 2005], vzd�lání knihovník� je tématem sekcí na 

konferencích (nap�. tematický blok Vzd�lávání knihovník� na konferenci 

Knihovny sou�asnosti 2007), vznikají odborné komise zabývající se 

vzd�láváním knihovník� (sekce SKIP – Sekce vzd�lávání: výukové centrum pro 

další vzd�lávání knihovník�33) etc. Jak víme, sou�asná dynamika trhu práce 

vyžaduje „pr�b�žné zvyšování, prohlubování, rozši�ování, inovaci a 

specializaci kvalifikace“ [Grenar, 2001, s. 150 ], to jsou primární d�vody 

celoživotního vzd�lávání.  

V komer�ní sfé�e je d�raz na profesní rozvoj a vzd�lávání kladen již 

n�kolik let, problematická situace je ve státní sfé�e, kam p�ináleží i knihovny. 

Domnívám se však, že pouhý nedostatek financí není hlavním problémem 

absence dalšího vzd�lávání v knihovnách. Dobrý manager (resp. vedoucí, 

�editel knihovny) by m�l být schopen motivovat své zam�stnance i jinými 

zp�soby (nap�. umožnit jim se dále kreativn� rozvíjet, poskytnout jim jasnou 

nápl� práce, která bude pr�b�žn� revidována a obohacována o nové prvky tak, 

aby zam�stnanec neustrnul ve svém vývoji atp.). Um�ním motivace se však 

v�nuje mnoho autor� z oblasti personálního managementu [Clegg, 2005], 

[Adair, 2004], [Eggert, 2005], proto se touto problematikou nebudu ve své práci 

podrobn� zabývat.  

 Ve srovnání se zahrani�ím (USA, Velká Británie, N�mecko, Francie, 

Skandinávie), kde je další vzd�lávání a doškolování (obecn� rozvoj 

zam�stnanc� ve smyslu continuing professional development) chápáno jako 

                                                 
33 http://skip.nkp.cz/odbVzdel.htm 
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ur�ité právo zam�stnance a jako takové je �asto zakotveno v kolektivních 

smlouvách a dohodách, je v �eské republice k dalšímu vzd�lávání ve v�tšin� 

p�ípad� p�istupováno neplánovit�, náhodn� a je chápáno jako okrajová 

záležitost. P�itom o jeho d�ležitosti se do�ítáme prakticky denn�. Margaret 

Oldroyd nap�íklad uvádí: „I ta nejvíce automatizovaná knihovna pot�ebuje lidi, 

kte�í budou spravovat systém, zadávat do n�j vstupní data a komunikovat s 

uživateli. Všechny tyto �innosti vyžadují r�zné dovednosti, a ty musí být 

pravideln� dopl�ovány. Vyšet�it �as pro vzd�lávací aktivity je však vždy 

náro�né. Možná dokonce náro�n�jší, než získávání prost�edk� na jejich 

financování, �i výb�r vhodných lektor�. Ale pokud zam�stnanci nemají 

p�íležitost rozvíjet své schopnosti, pak služby, systémy i vztahy za�nou stagnovat 

a brzy p�estanou odpovídat požadavk�m, jenž jsou na n� kladeny.“ [Oldroyd, 

1996, s. 22] 

 

V této souvislosti bych ráda zmínila, jak je koncept dalšího vzd�lávání 

pracovník� nahlížen z pohledu personálního managementu, který m�že (a m�l 

by být) knihovnami využíván.  

 

Josef Koubek [Koubek, 1995, s.175] považuje za hlavní úkol 

celoživotního vzd�lávání „zajistit, aby se pracovníci dovedli p�izp�sobovat 

m�nícímu se pracovnímu prost�edí a prohlubovali své pracovní schopnosti“. 

Celoživotní vzd�lávání by tedy m�lo zam�stnanci umožnit vhodn� p�izp�sobit 

své pracovní schopnosti danému pracovnímu místu. T�chto cíl� by m�lo být 

dosaženo systematickým doškolováním, p�eškolováním (rekvalifikací, angl. 

retraining), ale také vhodnou orientací  pracovníka v rámci firmy �i instituce – 

tyto procesy �adí  Koubek do tzv. oblastí kvalifikace. Za druhou významnou 

oblast považuje tzv. oblast rozvoje a vzd�lávání. Tato oblast je orientována 

spíše na získání jakési širší palety znalostí a dovedností, než jaké jsou nezbytn� 

nutné k vykonávání stávajícího zam�stnání. Rozvoj schopností a dovedností 

z této oblasti je zam��en na pochopení a zvládnutí komplexních problém�, které 

�asto p�ekra�ují meze oboru. [Koubek, 1995, s.176] Do oblasti rozvoje �adí 
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formování sociálních vlastností, osobnosti jedince. Ve srovnání s oblastí 

kvalifikace zde vidíme orientaci na kariéru pracovníka, na jeho flexibilitu, 

uplatn�ní na trhu práce, spíše než na jím momentáln� vykonávanou práci.  

 

3.2. Systematická školení zam�stnanc� 

3.2.1.  Vstupní zaškolení zam�stnanc� 

 
V oblasti personálního managementu je problematika vzd�lávání zam�stnanc� 

d�kladn� propracována. Velký d�raz je kladen již na vstupní zaškolení 

pracovník�, na jejich uvedení do organizace.  

Procedury pro nástupní den jsou �asto detailn� propracovány, aby 

umožnily co nejrychlejší a nejefektivn�jší adaptaci nového zam�stnance. 

V mnoha institucích bohužel stále panuje praxe, kdy nový zam�stnanec dostane 

základní informace ale bez jakékoli vazby na okolí, chybí mu tedy orientace 

v instituci, neví, �emu se v�nují jeho kolegové, kam se jeho pracovišt� �adí 

v rámci celé instituce, jaká je struktura celé instituce (v p�ípad� knihoven nap�. 

struktura celé univerzity, Akademie v�d atd.). Odborníci z oblasti personálního 

managementu se domnívají, že vhodné za�len�ní do instituce snižuje riziko 

pravd�podobnost brzkého odchodu pracovníka - kritické jsou podle odborník� 

první dva týdny v nové instituci. Všechny tyto nedostatky by m�lo vstupní 

zaškolení pracovník� odstranit. 

Systematické uvád�ní pracovníka do zam�stnání má však i další cíle. 

Pomáhá mu p�ekonat po�áte�ní fáze nejistoty, kdy se mu vše zdá cizí a nové a 

�asto vede také k vybudování kladného vztahu k instituci. Úvodní zaškolení 

pracovník� pomáhá pracovníkovi ujasnit si také tzv. psychologickou smlouvu 

(rozum�no implicitní nepsaná o�ekávání, která existují mezi jednotlivými 

pracovníky a jejich zam�stnavateli). [Armstrong, 2002, s. 229].  

Samoz�ejm� existují r�zné zp�soby a možnosti vstupního zaškolení 

zam�stnance, v praxi nejb�žn�jší je neformální seznámení s institucí 

prost�ednictvím informací od p�ímého nad�ízeného, �i jiného zodpov�dného 
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pracovníka. V zahrani�í (a zvlášt� v prost�edí velkých institucí) jsou obvyklé 

také formální kurzy pro nové zam�stnance (z �eských knihoven se s formálními 

kurzy pro zam�stnance m�žeme setkat nap�íklad v Národní knihovn� �R). 

Obsahem t�chto kurz� jsou ve v�tšin� p�ípad� informace o organizaci, 

pracovních podmínkách, odm�nách a zam�stnaneckých výhodách, 

p�íležitostech dalšího vzd�lávání. �asto je náplní t�chto kurz� bezpe�nostní 

školení a informace o vnit�ní politice instituce (nap�. pravidla týkající se 

vy�izování stížností, v zahrani�í taktéž informace týkající se rasového a 

sexuálního obt�žování a šikanování, pravidla týkající se kou�ení na pracovišti 

atd.). Výhodou tohoto typu vzd�lávání zam�stnanc� je, že tímto zp�sobem 

m�žeme poskytnout podrobn�jší a rozsáhlejší informací v�tší skupin� 

pracovník� sou�asn�. Tyto kurzy samoz�ejm� nemohou zcela nahradit 

neformální uvedení zam�stnance na pracovišt� nad�ízeným.   

V návaznosti na vstupní zaškolení pracovník� hovo�íme také o 

vzd�lávání nových pracovník� p�i výkonu práce [Armstrong, 2002, s 229]. 

Jedná se o vzd�lávání takových pracovník�, kte�í neabsolvovali žádný formální 

vzd�lávací kurz a své znalosti o instituci a své práci získávají p�ímo na 

pracovišti. Nevýhodou tohoto typu vzd�lávání je �asto nahodilost, 

nesystemati�nost a tím pádem i jeho neú�innost. Proto je nutné p�edem 

definovat, jaké znalosti chceme novému pracovníku p�edat a jak budeme 

postupovat. Systematický a plánovitý p�ístup by m�l zahrnovat také analýzu 

pracovního místa zam�stnance (snažíme se ur�it konkrétní požadavky na 

dovednosti a znalosti zam�stnance, snažíme se také zjistit, jaké dovednosti by se 

m�l zam�stnanec nau�it – tímto stanovíme i jaké další vzd�lávání je pro n�j 

vhodné) a následn� pov��ení zam�stnance zvláštním úkolem, na kterém bude 

pracovat pod vedením zkušen�jších koleg�  �i spolupracovník�, kte�í mu 

pomohou p�eklenout po�áte�ní problémy a budou mu postupn� p�edávat 

pot�ebné informace. Toto vzd�lávání na pracovišti samoz�ejm� m�že být (resp. 

m�lo by být) dopln�no samostudiem. 
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3.2.2. Pr�b�žné vzd�lávání zam�stnanc� 

Jak již bylo �e�eno, vzd�lávání zam�stnanc� má mnoho výhod. Efektivn� 

vedené vzd�lávání m�že do zna�né míry ušet�it finan�ní prost�edky instituce, 

pomáhá urychlovat pracovní procesy, ale také vede k lepším výkon�m 

zam�stnanc� (což zp�tn� umož�uje poskytovat lepší služby uživatel�m/ 

klient�m). 

 

Metody pr�b�žného vzd�lávání zam�stnanc� 
 
Vzhledem k tomu, že vzd�lávání zam�stnanc� je v oblasti personálního 

managementu v�nována velká pozornost, setkáváme se s množstvím metod, 

které jsou pro vzd�lávání zam�stnanc� využívány. 

Tyto metody lze v podstav� za�adit do dvou velkých skupin a to: 

 

1. vzd�lávací metody používané ke vzd�lávání na pracovišti (tzv. „on the job“) 

– jedná se o  metody, které jsou realizovány na konkrétním pracovním míst�, p�i 

vykonávání b�žných pracovních úkol�.  

Mezi tyto metody podle Koubka [Koubek, 1995, s. 222] pat�í instruktáž 

p�i výkonu práce (nový, �i mén� zkušený pracovník je zaškolen zkušeným 

pracovníkem na základ� napodobování a pozorování, jedná se o jednorázovou 

instruktáž), coaching (dlouhodob�jší systematické formování a sm�rování 

školeného pracovníka), mentoring (obdoba coachingu, s tím rozdílem, že 

školený pracovník si sám vybírá svého rádce – mentora), counselling 

(vzd�lávání školitele a školeného na základ� vzájemného konzultování a 

ovliv�ování), asistování (nový pracovník je p�id�len zkušenému zam�stnanci 

jako pomocník), pov��ení úkolem, rotace práce (setkáváme se i s pojmem 

cross training, zam�stnanec je na ur�ité období pov��ován úkoly v r�znách 

odd�leních instituce), pracovní porady (seznámení s problémy a novinkami 

pracovišt�). 
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2. vzd�lávací metody používané mimo pracovišt� (tzv. „off the job“) – jedná se 

o metody, které mají �asto klasickou strukturu (p�ednáška, prezentace aj.), �asto 

se orientují na dopl�ení znalostí �i sociální rozvoj zam�stnance. Do této 

kategorie �adíme zpravidla tyto metody: p�ednáška, p�ednáška spojená 

s diskusí, demonstrování (praktické, názorné vyu�ování), workshop, 

brainstorming (každý ze �len� skupiny navrhuje své vlastní �ešení 

p�edloženého problému), p�ípadové studie (ú�astníci se ve skupinách snaží 

nalézt �ešení p�edloženého problému), simulace (na rozdíl od �ešení p�ípadové 

studie je tato metoda více zam��ená na praxi a aktivní ú�ast školených, kte�í  

mají za úkol vy�ešit situaci z reálného pracovního života), hraní rolí (školení 

zam�stnanci na sebe berou ur�itou pracovní roli, v jejímž rámci jednají), 

assessment centre (také development centre �i diagnosticko-výcvikový 

program; náro�ná metoda používaná zejména ke vzd�lávání manažer�, která je 

založena na pln�ní úkol� a �ešení problém�, tvo�ících každodenní pracovní 

nápl�, jedná se ve své podstat� o slou�ení metod p�ípadových studií, simulace a 

hraní rolí), školení hrou (také outdoor training, adventure education – získávání 

zkušeností a zvlášt� sociálních dovedností v neznámém prost�edí).  

 

Všechny tyto metody mají své kladné a záporné rysy, bohužel rozsah 

této práce mi nedovoluje se jimi podrobn�ji zabývat. Je však nutno zd�raznit, že 

prakticky všechny metody lze uplatnit p�i vzd�lávání zam�stnanc� (snad krom� 

metody assessment centre, která je velice náro�ná na p�ípravu a technické 

vybavení) a domnívám se, že pokud budou aplikovány správn�, mohou být pro 

knihovnu velkým p�ínosem. Podrobn� se výše zmín�nými metodami zabývá 

nap�. Koubek [Koubek, 1995], Armstong [Armstrong, 2002] nebo Mužík 

[Mužík, 2005]. 
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4. Návrh koncepce celoživotního 
vzd�lávání pracovník� vysokoškolské 
knihovny 
4.1. Charakteristika Studijního a informa�ního centra 
�eské zem�d�lské univerzity v Praze 

 
Jak bylo již zmín�no v úvodu, návrh koncepce vzd�lávání pracovník� 

univerzitní knihovny se bude vztahovat k pracovišti Studijního a informa�ního 

centra (dále již jen SIC)34 �eské zem�d�lské univerzity v Praze (dále jen �ZU). 

Proto bych v této �ásti práce ráda stru�n� charakterizovala toto celouniverzitní 

pracovišt�. [Studijní, 2006] 

 

Studijní a informa�ní centrum �eské zem�d�lské univerzity je dle 

zákona �. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování ve�ejných 

knihovnických a informa�ních služeb (knihovní zákon) základní knihovnou se 

specializovaným fondem. Skladba fond� odpovídá informa�nímu profilu, který 

vychází z akreditovaných studijních obor� a realizovaných v�decko-

výzkumných zám�r� na �ZU v Praze.  

 

SIC �ZU je pov��eno informa�ním zabezpe�ením studia a v�decké i 

výzkumné �innosti na �ZU. Toto informa�ní zabezpe�ení spo�ívá ve 

shromaždování, zpracovávání, uchovávání a zp�ístup�ování knihovního a 

informa�ního fondu prost�ednictvím knihovnických a informa�ních služeb. SIC 

poskytuje veškeré ve�ejné knihovnické a informa�ní služby vyjmenované v 

odst. 1 a 3 § 4 knihovního zákona všem svým registrovaným uživatelum na 

základ� rovnosti zakotvené v �l. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod a na 

základ� práva na informace zaru�eného �l.17 Listiny základních práv a svobod. 

 
                                                 

34 http://www.sic.czu.cz/ 
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Centrální knihovna je umíst�na v budov� SIC v areálu univerzitního 

kampusu v Praze 6 – Suchdole, na jednotlivých katedrách �ZU jsou pak 

umíst�ny katederní knihovny. Díl�í fakultní knihovna je umíst�na v Kostelci 

nad �ernými lesy35. Díl�í knihovny podléhají centrální knihovn� SIC.  

�innost SIC �ZU zajiš
ují t�i základní �ásti, jsou to: Centrální knihovna, 

Odd�lení sekundárních informací a rozvoje a Odd�lení služeb a propagace.  

 

Základní knihovna (ZK) zajiš
uje uživatel�m studijní a odbornou literaturu, 

zp�ístup�uje �eská i zahrani�ní odborná periodika, provozuje studovny a 

�ítárnu, zajiš
uje p�ístup k internetu a kopírovací služby. 

 

Odd�lení sekundárních informací a rozvoje (OSIR) spravuje p�ístup k 

odborným databázím a elektronickým �asopis�m, zpracovává rešerše pro 

pedagogy, v�decké pracovníky, doktorandy a diplomanty, zajiš
uje vzd�lávání 

uživatel� a konzultace v oblasti práce s informacemi, zajiš
uje provoz 

výpo�etní techniky SIC a její modernizaci, podílí se na �ešení grant� a zavád�ní 

nových služeb a technologií. 

 

Odd�lení služeb a propagace (OSP) natá�í vlastní výukové videopo�ady, 

provádí sest�ihy a dabingy po�ad� nahraných z televizního a satelitního vysílání, 

zajiš
uje fotoslužby a grafické práce pro celou univerzitu, podílí se na vydávání 

propaga�ních materiál� a zajiš
uje prezentaci univerzity na výstavách, ale také 

vydává identifika�ní karty �ZU ISIC/ ITIC. 

 

Pro ú�ely mé bakalá�ské práce je nutno uvést, jaká je personální 

struktura SIC. Je zde zam�stnáno celkem 36 osob (29,9 p�epo�tených úvazk�). 

Z toho 10 zam�stnanc� ukon�ilo vysokoškolské vzd�lání, 4 z toho získali 

vysokoškolské vzd�lání knihovnického �i informa�ního zam��ení. Na SIC je 

zam�stnáno 17 osob se st�edoškolským vzd�láním, z toho 2 s knihovnickým �i 

                                                 
35 Jedná se o knihovnu Fakulty lesnické a environmentální. 
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informa�ním zam��ením. Základního vzd�lání dosáhlo 9 zam�stnanc�. 

Vzd�lanostní sturuktura je pro p�ehlednost uvedena v tabulce.  
 

 Fyzické 

osoby 

P�epo�tený 

po�et 

Celkový po�et 36 29,9 

Se vzd�láním 

vysokoškolským (z 

toho knihovnickým) 

10 (4) 8,0 (3,5) 

Se vzd�láním 

st�edoškolským (z toho 

knihovnickým) 

17 (2) 14,3 (1,5) 

Se vzd�láním 

základním 

9 7,6 

 

 

Na podzim roku 2006 byl ve Studijním a informa�ním centru �ZU 

proveden pr�zkum v oblasti celoživotního vzd�lávání. Bylo dotázáno 21 

pracovník� (z dotazníkového šet�ení byli vy�ati pracovníci zajiš
ující úklidové 

služby a 4 pracovnice d�chodového v�ku zajiš
ující rutinní provoz studovny). 

Z 21 dotázaných dotazník zodpov�d�lo 19 pracovník�. Dotazník p�edložený 

pracovník�m SIC je p�iložen v p�íloze �.1. 
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4.2. Výsledky pr�zkumu celoživotního vzd�lávání 
zam�stnanc� Studijního a informa�ního centra �ZU 
 

4.2.1. Oblast jazykových znalostí 

Každý zam�stnanec SIC �ZU ovládá alespo� jeden cizí jazyk, zastoupení 

jazyk� uvedených v odpov�dích je takové: 

špan�lština; 2

francouzština; 
1

švédština; 1
italština; 1

angli�tina; 16

ruština; 14

n�m�ina; 11

 

 

Ze získaných informací také vyplývá, že 5 z dotazovaných ovládá jeden cizí 

jazyk, 5 ovládá alespo� dva cizí jazyky a 9 z dotazovaných uvedlo, že ovládají 

t�i cizí jazyky. 



   37 

0

2

4

6

8

10

12

1 cizí jazyk 2 cizí jazyky 3 cizí jazyky

po
�
et

 z
am
�
st

na
nc
�

 
Znalosti jazyk� se liší úrovn�mi pokro�ilosti. Bez ohledu na konkrétní jazyk 

jsou jazykové znalosti zam�stnanc� takové: 

za�áte�níci; 8

mírn� pokro�ilí; 
13st�edn� 

pokro�ilí; 12

pokro�ilí; 13

 
 

Z uvedeného grafu by se mohlo zdát, že jazykové znalosti pracovník� 

SIC �ZU jsou nadpr�m�rné, bohužel pokro�ilá znalost byla vykazována 

p�evážn� u ruského jazyka. Své znalosti anglického jazyka ozna�ilo za 

pokro�ilé pouze 6 osob (z 19 dotazovaných).  

Se znalostmi jazyk� úzce souvisí i fakt, že 70% dotazovaných (14 osob) 

v sou�asné dob� nenavšt�vuje žádný jazykový kurz ani se nevzd�lává 

samostudiem. Tuto situaci by mohly pomoci zm�nit jazykové kurzy po�ádané 

�ZU. Z odpov�dí zam�stnanc� také vyplývá, že 84% dotazovaných (16 osob) 
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má zájem navšt�vovat jazykové kurzy, z toho 2 zam�stnanci by m�li zájem o 

špan�lský jazyk a 14 zam�stnanc� by m�lo zájem o kurz anglického jazyka (v 

r�zných úrovních pokro�ilosti). Z t�chto 14 zam�stnanc� by 6 m�lo zájem i o 

další jazyky (ruština, francouzština, n�m�ina).  

Z uvedených výsledk� vyplývá, že zam�stnanci SIC �ZU mají zájem 

navšt�vovat jazykové kurzy.  

 

4.2.2. Oblast informa�ních technologií 

V oblasti informa�ních technologií vyplývají z dotazníkového šet�ení 

uspokojivé výsledky pouze v p�ípad� využívání e-mailové pošty – 95% 

dotazovaných (18 zam�stnanc�) považuje využití e-mailové pošty za rutinní 

záležitost. 

89% dotazovaných (17 osob) využívá i jiné služby sít� internet (p�evažuje 

vyhledávání v databázích a využívání ICQ). 

Další z položených otázek se zabývala schopnostmi práce s b�žnými 

kancelá�skými aplikacemi (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS 

Access). Všechny tyto uvedené aplikace je schopno používat 36% 

dotazovaných (7 osob), 11% (2 osoby) je schopno využívat t�i z uvedených 

program�, 32% (6 osob) dva z uvedených program�, 16% (3 osoby) je schopno 

vytvá�et dokumenty pouze v jednom z uvedených program� (MS Word), 5% (1 

osoba) není schopno pracovat s žádným z uvedených program�. 

Všichni dotazovaní se však domnívají, že by lepší znalosti z oblasti 

informa�ních technologií p�isp�ly ke zlepšení jejich pracovních výsledk�. 

Krom� dvou zam�stnanc� (z 19 dotazovaných) by m�li všichni zájem 

navšt�vovat kurzy informa�ních a komunika�ních technologií. 57% 

dotazovaných (11 osob) by preferovalo interní kurz po�ádaný v budov� SIC, 

21% (4 osoby) by p�ivítalo externí kurz, 11% (2 osoby) vyhovuje jakýkoliv 

kurz (interní i externí).  
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Z výsledk� pr�zkumu vyplývá, že 5 osob má zájem získat �i rozší�it své 

znalosti tvorby webových stránek (programování v HTML, XML, PHP), 5 

zam�stnanc� má zájem získat, doplnit �i rozší�it své znalosti práce 

s aplikacemi MS (Word, Excel, Power Point, Access), 2 osoby mají zájem 

získat znalosti z oblasti grafiky (2D, 3D), úpravy digitálních fotografií. Další 2 

osoby mají zájem získat certifikát ECDL (European Computer Driving Licence 

- držitel certifikátu je v mezinárodním m��ítku uznáván jako informa�n� 

gramotný a je schopen efektivn� využívat základní informa�ní technologie). 1 

zam�stnanec má zájem získat znalosti o tvorb� e-learningových kurz�, 1 

zam�stnanec by rád získal znalosti z oblasti vizualizace znalostí a proces� 

�ízení projektu.  
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4.2.3. Oblast odborného vzd�lávání  

Pouze 3 zam�stnanci uvedli, že jsou �leny profesních organizací, dalších 16 

z dotazovaných není �lenem žádné profesní organizace.  
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Další z otázek se zam��ila na ú�ast v odborných elektronických 

konferencích. Pouze 7 z dotazovaných je ú�astníkem alespo� jedné elektronické 

konference (ve v�tšin� p�ípad� se jedná o konference Knihovna a Výška).  
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Odborná periodika sleduje 13 dotazovaných, 6 dotazovaných nesleduje žádná 

odborná periodika. 
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Zastoupení odborných periodik je následující: 

další periodika 
(Akvaterra, 

Vesmír, Pes, 
Zahrádká�); 3

knihovnická 
periodika 

(Ikaros, Národní 
knihovna + 
zahrani�ní 

knihovnická 
periodika) ; 7

výpo�etní 
technika, 
digitální 

fotografie (Chip, 
Click, Pixel, 

Digitální 
fotografie, Photo-

life aj.); 4

 
 

Další otázka se zam��ila na sledovanost odborné literatury. Z 19 

dotazovaných 8 nesleduje nov� vydávanou literaturu ve svém oboru, 5 

dotazovaných odpov�d�lo, že nov� vydávanou literaturu sledují výjime�n�, 

ob�as, �i se o to alespo� snaží, 6 dotazovaných odpov�d�lo, že nov� vydávanou 

literaturu sledují. 
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Na dotaz „Zú�ast�ujete se odborných knihovnických seminá��, 

konferencí, akcí? Pokud ne, m�l(a) byste zájem o ú�ast na t�chto akcích?“ 

odpov�d�lo 8 z dotazovaných, že se akcí tohoto typu nezú�ast�ují a nemají o 

podobné akce zájem. Zbylých 11 odpov�d�lo, že se odborných knihovnických 

seminá��, konferencí a dalších akcí zú�ast�ují a mají zájem o další ú�ast na 

t�chto akcích. Zájem by byl zejména o vým�nu zkušeností s jinými knihovnami 

(zjišt�ní, jak jsou �innosti a služby organizovány jinde atd.) 
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Otázka �íslo 16 zjiš
ovala, ve které ze t�í již zmín�ných oblastí 

(jazykové znalosti, práce s informa�ními technologiemi a další profesní 

vzd�lávání) poci
ují zam�stnanci nejv�tší nedostatky a pro�. Drtivá v�tšina 

dotazovaných uvedla, že poci
uje nejv�tší nedostatky v jazykové oblasti (13 

dotazovaných z 19) - ve v�tšin� p�ípad� byla konkrétn� uvedena nedostate�ná 

znalost angického jazyka. V p�ípad� profesního vzd�lávání poci
uje nedostatky 

6 z 19 dotazovaných, v oblasti informa�ních technologií 5 z 19.  

Poslední uzav�ená otázka zjiš
ovala, ve které z uvedených oblastí 

(komunika�ní a prezenta�ní dovednosti, práce s hendikepovanými, odborné 

profesní znalosti, �i v jiné oblasti) by se zam�stnanci rádi dále vzd�lávali. Z 19 

dotazovaných uvedlo 13, že by se rádi vzd�lávali v oblasti odborných 

profesních znalostí, 8 dotazovaných by uvítalo rozvíjení svých komunika�ních a 

prezenta�ních dovedností a 3 z 19 by rádi pracovali s hendikepovanými 

uživateli. Jedenkrát bylo uvedeno rozvíjení znalostí v oblasti ú�etnictví.  

Záv�re�ná otázka „Co by podle Vás p�isp�lo ke zlepšení �innosti SIC?“ 

poskytovala zam�stnanc�m možnost vyjád�it své názory.  

Z celkového po�tu 19 dotazovaných se k této otázce jakýmkoli 

zp�sobem vyjád�ilo 17 dotazovaných, 7 z tohoto po�tu uvedlo, že by uvítali 

v�tší provázanost mezi jednotlivými �ástmi SIC, užší komunikaci, informování 
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o �innostech a poskytovaných službách SIC stejn� tak jako akcích �ZU, 

setkávání pracovník� (formální i neformální).  

Z dalších nám�t� na zlepšení �innosti SIC m�žeme uvést „nelp�ní“ na 

zab�haných zp�sobech práce, aktivní a kreativní p�ístup k práci, v�tší 

informovanost o pracovní náplni koleg� (p�edevším nov� p�íchozích), 

kvalitn�jší po�íta�ová sí
 (+ programové vybavení, tiskárny). 

 Vítány budou i kurzy práce s ICT (p�edevším MS Word a  MS Excel) a kurzy 

dalšího odborného vzd�lávání.  

P�ínosem by byla i vým�na zkušeností s kolegy z jiných organizací. 

Zam�stnanc�m dále chybí zp�tná vazba od uživatel�. Výhodou pro SIC by  

mohla být i „ofenzivn�jší“ politika SIC v��i vedení univerzity a propagace 

úsp�ch� SIC. N�kte�í zam�stnanci by uvítali jasn�jší pracovní zadání. 

Ze zjišt�ných postoj� a návrh� byly vypracovány konkrétní návrhy na 

zlepšení �innosti Studijního a informa�ního centra:  

 

1. kurzy výpo�etní techniky, jazyk� a dalšího profesního vzd�lávání pro 

zam�stnance jsou nutností36 

2. zajistit pravidelná setkávání zam�stnanc� a vedení (informování o 

novinkách a �innostech SIC a celé �ZU, informace o �innosti koleg�) a to 

jak formálního tak neformálního rázu 

3. zajistit vým�nu zkušeností s kolegy z jiných institucí 

4. vytvo�ení prostoru pro vým�nu informací a zkušeností mezi 

zam�stnanci (nenáro�né fórum pro zam�stnance, které umožní vým�nu 

zajímavých informací, nápad� a zkušeností)  

 

Na základ� získaných informací jsme dosp�li k názoru, že ve Studijním 

a informa�ním centru �ZU chybí koncep�ní p�ístup ke vzd�lávání zam�stnanc�. 

Stejn� jako v mnoha dalších ve�ejných institucích v �R není ani zde vzd�lávání 

zam�stnanc� prioritou. Ve srovnání se zahrani�ím (N�mecko, Francie, 

Skandinávie), kde je další vzd�lávání a doškolování chápáno jako ur�ité právo 
                                                 

36 Na �ZU je vzd�lávání zam�stnanc� financováno z celouniverzitních projekt� na podporu 
rozvoje a vzd�lávání zam�stnanc�. 
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zam�stnance a jako takové je �asto zakotveno v kolektivních smlouvách a 

dohodách, v �eské republice je k dalšímu vzd�lávání ve v�tšin� p�ípad� 

p�istupováno neplánovit�, náhodn� a je chápáno jako okrajová záležitost. Na 

základ� tohoto zjišt�ní byl vypracován neásledující návrh koncepce 

celoživotního vzd�lávání (resp. dalšího vzd�lávání), který by m�l sloužit jako 

praktický návod pro postup vzd�lávání zam�stnanc� ve Studijním a 

informa�ním centru �ZU. 

 

4.3. Vlastní návrh koncepce vzd�lávání 
Na základ� podklad� zpracovaných v kapitole „Vzd�lávání pracovník� jako 

téma managementu knihovny“, bych te	 ráda nastínila návrh koncepce 

celoživotního vzd�lávání pracovník� SIC �ZU. Koncepce je zpracována 

pom�rn� konkrétn�, tak, aby bylo možné ji p�ímo uplatnit v dané instituci. 

 

Návrh je rozd�len do dvou základních �ástí, a to na vstupní školení a 

dále pak pr�b�žné vzd�lávání. Druhá �ást je pak dále d�lena na podsložky. 

 

4.3.1. Vstupní školení 

Ve Studijním a informa�ním centru �ZU neprobíhá prakticky žádné vstupní 

školení zam�stnanc�. Zam�stnanec je po svém p�ijetí p�edstaven ostatním 

pracovník�m, jsou mu sd�leny základní informace o �innosti, kterou bude 

vykonávat a informace osobní pot�eby. Domnívám se, že zcela chybí orientace 

v rámci celé instituce, ale také orientace na pracovišti. Nový zam�stnanec 

netuší, jaké �innosti vykonávají jeho kolegové, což m�že vést k pocit�m 

nejistoty a dezorientace.  

 

Na základ� t�chto zjišt�ných informací bych navrhovala zavést tzv. 

aklimatiza�ní dobu, která by trvala po dobu dvou m�síc�. V této dob� by 

zam�stnanec postupn� získal informace o všech pracovištích SIC. Informace by 

mu byly poskytovány b�hem jednodenních �i p�ldenních školení (v závislosti 
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na zájmu nového zam�stnance o danou �innost, na komplikovanosti proces�, 

které by m�l poznat aj.), která by byla rovnom�rn� rozložena na celé dva 

m�síce. Informace by nov� p�ijatému zam�stnanci p�edávali pracovníci 

jednotlivých odd�lení.  

Domnívám se, že jako první by m�l zam�stnanec získat informace od 

vedoucího SIC, tím by mu byl poskytnut komplexní pohled na instituci, zjistil 

by, kam se toto celouniverzitní pracovišt� �adí v hierarchii univerzity, komu je 

pod�ízeno, jak je financováno atd. Od vedoucího pracovníka by také získal 

podstatné informace týkající se pracovních podmínek, odm�n a 

zam�stnaneckých výhod. Zjistil by, jaké m�že požívat zam�stnanecké výhody, 

jaké má možnosti dalšího vzd�lávání. Vedoucí pracovník by m�l také vy�ešit 

složku bezpe�nosti práce a zajistit, aby nový zam�stnanec poznal svoje práva a 

povinnosti.   

I p�es �asovou vytíženost vedoucího pracovníka se domnívám, že je 

možné v�novat nov� p�ijatému zam�stnanci jeden �i dva dny, které by mu 

usnadnily aklimatizaci v SIC. Armstrong [Armstrong, 2002, s. 409] se domnívá, 

že  tento p�ístup pom�že nov� p�ijatému zam�stnanci pochopit, že pro 

vedoucího není pouze anonymním jménem �i �íslem.   

 V druhé fázi by m�l zam�stnanec získat informace od vedoucích jednotlivých 

odd�lení SIC (Základní knihovna, Odd�lení sekundárních informací a rozvoje, 

Odd�lení služeb a propagace). Každý z vedoucích pracovník� by m�l nov� 

p�ijatému zam�stnanci v�novat n�kolik hodin, ve kterých by jej seznámil 

s �innostmi daného odd�lení.  

Ve t�etí fázi by m�l nov� p�ijatý zam�stnanec postupn� získat informace 

o �innostech vykonávaných v instituci p�ímo od t�ch zam�stnanc�, kte�í se jimi 

zabývají. Takto by získal p�ehled o všech pracovištích SIC. V pr�b�hu 

aklimatiza�ní doby by se samoz�ejm� také seznamoval se svým vlastním 

pracovišt�m a vlastní náplní práce.  

Samoz�ejm�, že b�hem výše navrženého vstupní školení bude 

zam�stnanec �asto zahrnován duplicitními informacemi, nepovažuji to však za 

nevýhodu. Spíše se domnívám, že to povede k upevn�ní jeho znalostí. 
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Na základ� analýzy pracoviš
 SIC navrhuji následující rozd�lení školení do 

období 2 m�síc� (v tabulce jsou uvedena jednotlivá pracovišt�, na kterých by 

m�l zam�stnanec školení absolvovat, jsou uvedena i školení u vedoucích 

pracoviš
): 

1. týden – školení u vedoucího SIC, proškolení vedoucím základní knihovny 

2. týden – proškolení vedoucím OSIR, proškolení vedoucím OSP 

3. týden – školení v �ítárn� �asopis� a studovn� 

4. týden – výp�j�ní protokol a katalogizace 

5. týden – akvizice, informa�ní vzd�lávání 

6. týden – správa knihovního systému, služby a propagace 

7. týden – rešerše, jazykové kurzy37 

8. týden – kartové centrum38 

  

V literatu�e z oblasti personálního managementu, je také �asto 

zmi�ována  myšlenka tzv. pr�vodce, poradce nového pracovníka z �ad koleg�.  

Fowler hovo�í o „p�íteli nového pracovníka“. Jedná se o osobu, která je nov� 

p�ijatému pracovníku jakýmsi rádcem a konzultantem. Fowler také uvádí, že je 

dobré, když t�mito pr�vodci jsou lidé, kte�í nejsou v organizaci p�íliš dlouho. 

„Jako lidé, kte�í jsou v organizaci relativn� krátkou dobu, si budou pamatovat 

na všechny své pochybnosti a obavy, které sami p�ed �asem zažívali, a tak 

budou schopni lépe a rychleji nového pracovníka uklidnit.“ [Armstrong, 2002, 

s. 409]. Domnívám se, že využití poradc� má i další výhody. Poradce lépe 

pozná schopnosti a dovednosti nového zam�stnance a je schopen lépe definovat, 

jaké další vzd�lávání by m�l zam�stnanec získat, jaké dovednosti by m�l 

rozvíjet atd. 

 

  

                                                 
37 SIC zajiš
uje také jazykové kurzy pro studenty a zam�stnance �ZU. 
38 Kartové centum SIC zajiš
uje vydávání studentských a zam�stnaneckých karet, zajiš
uje 
taktéž kopírovací a další služby. 
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4.3.2. Pr�b�žné školení zam�stnanc�, osobní rozvoj 

Na vstupní školení zam�stnanc� navazuje další odborné vzd�lávání 

zam�stnanc�. Tuto fázi jsem na základ� informací získaných pr�zkumem v SIC 

rozd�lila do �ty� oblastí: jazykové znalosti, znalosti v oblasti informa�ních 

technologií, odborné znalosti, další znalosti.  

Domnívám se, že koordinaci školení by vedoucímu SIC v mnohém 

usnadnilo, kdyby mu zam�stnanci na po�átku kalendá�ního roku odevzdali 

rozspis se školeními a vzd�lávacími akcemi, které by cht�li v pr�b�hu roku 

absolvovat, �i které již mají naplánovány. V dokumentu by mohli jasn� 

definovat své požadavky, cíle a plány, které se týkají jejich vzd�lávání. 

 

Jazykové znalosti 

Z pr�zkumu vyplynulo, že 84% dotazovaných má zájem navšt�vovat jazykové 

kurzy. Vzhledem k tomu, že na �eské zem�d�lské univerzit� mohou 

zam�stnanci bezplatn� docházet do jazykových kurz�, domnívám se, že situace 

v oblasti jazykových znalostí by se mohla v v budoucnu zlepšit. Je však nutné je 

v rozvoji jazykových znalostí podporovat, p�ípadn� jejich snahu o seberozvoj 

ocenit (nap�. finan�ní odm�nou). 

 

Znalosti z oblasti informa�ních technologií 

Ve svých dotaznících všichni dotazovaní zam�stnanci uvedli SIC, že se 

domnívají, že by lepší znalosti informa�ních a komunika�ních technologií 

p�isp�ly k lepším pracovním výsledk�m. Více než polovina zam�stnanc� by 

m�la zájem navšt�vovat jakýkoli po�íta�ový kurz (pro v�tšinu dotazovaných by 

byl p�ijateln�jší kurz vedený p�ímo v budov� SIC). 

 Na základ� t�chto informací bych pro zam�stnance zvolila po�íta�ový 

kurz ECDL39, protože tento kurz podle mého názoru nejlépe odpovídá 

požadavk�m na základní po�íta�ovu gramotnost. Zam�stnanci SIC mají v ráci 

�ZU možnost získat certifikát ECDL, nabízeny jsou jim i školení ECDL. 

Garantem t�chto školení je Odd�lení informa�ních a komunika�ních technologií 

                                                 
39 European Computer Driving Licence 
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(OIKT). Kurz ECDL by m�l pln� pokrýt základní penzum po�íta�ových 

dovedností. 

 Pro zam�stnance s pokro�ilejšími znalostmi práce s informa�ními a 

komunika�ními technologiemi bych zvolila kurz dle jejich pot�eb a zájm� (nap�. 

kurz LINUX, XML, Oracle, SQL aj.). Tyto kurzy mohou být v mnoha 

p�ípadech financovány z celouniverzitních projekt� na podporu rozvoje a 

vzd�lávání.  

 

Odborné znalosti 

Definovat oblast odborných znalostí pro všechny zam�stnance SIC je velice 

náro�né, zejména z toho d�vodu, že do struktury SIC je za�azeno i Odd�lení 

služeb a propagace, které ve své podstat� nemá s knihovnou žádné spole�né 

prvky. Myslím si, že zam�stnanci tohoto odd�lení by m�li absolvovat vstupní 

školení tak, jak bylo navrženo, aby získali základní p�ehled o �innostech a 

funkcích SIC. Ovšem další vzd�lávání by pro tyto zam�stnance by m�lo být 

navrženo speciáln� pro n�. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce se 

dalším vzd�láváním pracovník� Odd�lení služeb a propagace nebudu zabývat. 

Oblast rozvoje odborných znalostí se tedy bude týkat zam�stnanc� Základní 

knihovny a Odd�lení sekundárních informací a rozvoje. 

 Je z�ejmé, že každý zam�stnanec je odborníkem v �innosti, kterou 

vykonává, domnívám se však, že by m�l získat i základní informace o dalších 

�innostech. Lepší orientace vede samoz�ejm� ke zlepšení poskytovaných 

služeb, jak již bylo zmín�no. Mnoho p�ínosných informací získají zam�stnanci 

p�i vstupním školení, ale ti, kte�í jsou pracovníky SIC již mnoho let, žádné 

vstupní školení neabsolvovali, navíc s vývojem informa�ních a komunika�ních 

technologií dochází k mnoha zm�nám. Model dalšího vzd�lávání by tady m�l 

p�ihlížet i k tomuto faktu.  

 Pro další vzd�lávání bych zvolila strukturu n�kolika na sob� nezávislých 

školení, která by byla dopln�na informa�ními podporami na webu (jednalo by 

se prozatím nap�íklad o vystavené prezentace ze školení). Pro rozvoj odborného 
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vzd�lávání p�edpokládám, že zam�stnanci již budou schopni samostatn� 

pracovat s po�íta�em a budou schopni sami vyhledávat na internetu.  

 Školení by mohla probíhat v následující struktu�e: 

A) Služby knihovny – stru�né p�ipomenutí jaké služby SIC poskytuje, komu a 

za jakých podmínek 

B) Odborné zdroje informací – krom� dalších knihoven poskytnutí informací 

o databázích dostupných na �ZU, jejich charakteristika, základy vyhledávání a 

rešeršní strategie, r�zné možnosti získání plného textu atd. 

C) Sou�asné trendy v oblasti knihovnictví s p�ihlédnutím 

k vysokoškolským knihovnám – digitalizace a archivace dokument� (i 

elektronických), problematika cita�ní etiky a plagiátorství (zde by m�ly být 

zmín�ny základy tvorby citací, s odkazy na p�íslušné prameny – generátor citací 

aj.), informace o národním registru vysokoškolských kvalifika�ních prací atd. 

 Domnívám se, že nejvhodn�jší by bylo uspo�ádat tato školení v pr�b�hu 

n�kolika m�síc�.  

 Tato základní školení by samoz�ejm� m�la být dopln�na ú�astí 

jednotlivých pracovník� na dalších vzd�lávacích akcích (akce po�ádané 

školicími st�edisky Národní knihovny �R a Státní technické knihovny, akce 

Svazu knihovník� a informa�ních pracovník�, Sdružení knihovník� i dalších 

organizací, tak jak byly zmín�ny v kapitole  II. Akté�i v oblasti knihovnického 

vzd�lávání v �R). 

 Jak vyplynulo z informací získaných od zam�stnanc� SIC, pouze 7 z 19 

dotazovaných je ú�astníky odborné elektronické konference. To považuji za 

chybu a domnívám se, že napravit ji by nem�lo být nijak složité.  

 Domnívám se také, že k rozvoji dalšího vzd�lávání by mohla významn� 

p�isp�t také vým�na informací jak mezi zam�stnanci SIC, tak se zam�stnanci 

jiných institucí. Informace o �innostech jiných institucí mohou zam�stnanci 

získat na konferencích a seminá�ích po�ádaných odbornými knihovnickými 

organizacemi. Sdílení zkušeností v rámci organizace by mohlo (a m�lo) být 

realizováno pomocí �ast�jších setkání (nap�íklad zcela chybí pravidelná 

setkávání zam�stnanc� s vedoucím SIC) a to formálních �i neformálních.  
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P�ínosem by mohlo být také z�ízení elektronického fóra, kde by si 

zam�stnanci mohli vym��ovat zkušenosti. Takovéto funk�ní fórum m�žeme 

vid�t nap�. na P�írodov�decké fakult� Masarykovy univerzity v Brn� 

(nasnímaná obrazovka diskusního fóra je v P�íloze �. 2).  

V mnoha zahrani�ních institucích je také b�žnou praxí, že je 

zam�stnanec, který absolvuje vzd�lávací akci (nap�. konferenci, školení, 

workshop), povinnen vypracovat krátkou zprávu o ú�asti. Tato zpráva je poté 

distribuována jeho spolupracovník�m (emailem, pop�. je vložena do diskusního 

fóra). [Paterson, 1999, s. 143] 

 

4.4. Záv�ry 
 

Podle mého názoru není absence celoživotního vzd�lávání v knihovnách pouze 

otázkou pen�z. Jak uvádí Paterson [Paterson, 1999, s. 143]: „Pokud si myslíte, 

že je školení (resp. vzd�lávání) zam�stnanc� nákladné, zkuste alternativy. K t�m 

pat�í nap�íklad  pokles odborné zp�sobilosti pracovník�, špatná morálka, 

vysoká fluktuace zam�stnanc�, absentérství, nehody, stížnosti, mylné, 

nekompletní nebo pozd� p�icházející informace. To všechno jsou skryté  výdaje, 

které zaplatíte za nedostate�ný �i nexistující tréninkový (školicí)  program.“  

 Ve stejném dokumentu nacházíme i další zajímavé nápady na zlepšení 

vzd�lávání pracovník� – podle Patersona mnoho britských univerzit využívá 

pravideln� jednu hodinu týdn� ke školení a vzd�lávání zam�stnanc�. Výhodou 

je pravidelné setkávání zam�stnanc�, kte�í získávají informace po malých 

dávkách. Náplní t�chto setkání m�že být jak rozvoj odborných znalostí, tak 

získávání obecn�jších informací o celé instituci atp. 

 Podle mého názoru by výrazn�jší zapojení zam�stnanc� do procesu 

vzd�lávání m�lo p�isp�t k jejich v�tší spokojenosti. Margaret Oldroyd to 

dokazuje na p�íkladu zkušeného rešeršéra. Dob�e proškolený rešeršér ví, jak 

efektivn� vyhledávat v databázích, nepot�ebuje stále nahlížet do manuálu a zná 

zp�soby, jakými si práci uleh�it a urychlit. P�i každém hledání bude 

pravd�podobn� postupovat stejným zp�sobem a dosahovat tak dobrých 
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výsledk�. Naopak špatn� proškolení zam�stnanci mnohem �ast�ji zažívají 

pocity frustrace a beznad�je z neúsp�šného hledání a ze ztráty �asu zápasením 

se systémem samotným. Dob�e proškolený a tudíž úsp�šný zam�stnanec nabývá  

postupem �asu sebed�v�ru, která je d�ležitá p�i práci s uživateli, kte�í pochopí, 

že jednají s odborníkem a tím vzr�stá jejich d�v�ra v instituci. [Oldroyd, 1996, 

s. 23]  

 Podle mého názoru by navržený model vzd�lávání mohl p�isp�t nejen ke 

spokojenosti zam�stnanc� SIC, ale také k v�tší spokojenosti uživatel� 

s poskytovanými službami. Na základ� vypracovaného návrhu koncepce 

hodláme podrobn�ji rozpracovat strukturu jednotlivých školení i dalších 

vzd�lávacích aktivit. Zavedení celého systému do praxe však nezávisí pouze na 

zam�stnancích Studijního a informa�ního centra, na úsp�chu �i neúsp�chu se 

bude podílet ochota vedení univerzity p�isp�t p�ípadnou finan�ní �ástkou na 

vzd�lávání zam�stnanc� a zejména schopnost vedoucích pracovník� získat 

finance i z dalších zdroj�. 
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5. Záv�r 
Cílem této bakalá�ské práce bylo nastínit nutnost koncep�ního p�ístupu k 

problematice celoživotního vzd�lávání zam�stnanc� v knihovnách v �eské 

republice. Na p�íkladu Studijního a informa�ního centra �eské zem�d�lské 

univerzity v Praze bylo nazna�eno, jakým zp�sobem by mohlo vzd�lávání 

zam�stnanc� probíhat i v dalších vysokoškolských knihovnách. 

V sou�asné, rychle se rozvíjející informa�ní spole�nosti je nutné, aby 

zam�stnanci informa�ních institucí, kterými knihovny bezesporu jsou, stále 

dopl�ovali a rozvíjeli své znalosti a dovednosti, aby je byli schopni efektivn� 

p�edávat uživatel�m, se kterými p�icházejí do styku.  V každé instituci se 

setkáváme se zam�stnanci, kte�í nemají zájem o vzd�lávání (a �asto nemají 

zájem ani o práci jako takovou) a svými negativními postoji �asto zt�žují a 

znep�íjem�ují zavád�ní vzd�lávacích aktivit. V mnoha institucích je problémem 

vyšší v�k zam�stnanc�, kte�í nemají zájem o vzd�lávání, protože mají pocit, že 

jejich praxe je více než další odborné znalosti. Stojíme tedy p�ed problémem, 

jak správn� a efektivn� motivovat všechny zam�stnance k dalšímu vzd�lávání. 

Není to však jediný problém, který musí vy�ešit instituce, která má zájem o 

rozvoj svých zam�stnanc�. Je t�eba neustále sledovat nejen pot�eby a zájmy 

zam�stnanc�, ale hlavn� zájmy uživatel�, kterým musíme vhodn� p�izp�sobit 

služby celé instituce. Je také t�eba správn� koordinovat vzd�lávací akce v rámci 

instituce, nau�it se spolupracovat nejen s ostatními knihovnami, ale také 

s dalšími vzd�lávacími organizacemi. To jsou jen vybrané problémy, se kterými 

se potýkají všichni, kte�í se vzd�lávání zam�stnanc� cht�ji v�novat 

systematicky. 
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P�ílohy 

P�íloha �. 1 

Dotazník p�edložený zam�stnanc�m Studijního a informa�ního centra  

 

Milé kolegyn� a kolegové,  
dostává se Vám do rukou dotazník, který má za úkol zmapovat možnosti 
v oblasti celoživotního vzd�lávání zam�stnanc� Studijního a informa�ního 
centra �ZU.  
Vámi poskytnuté informace povedou ke zlepšením v této sfé�e a v návazn� také 
ve sfé�e poskytování služeb. 
Získané informace budou sloužit pouze k interním ú�el�m SIC.  
P�edem Vám d�kujeme za vypln�ní dotazníku. 
 
Za OSIR Hana Landová, Petra Myšková a Eva Dohnálková 

 
 

Jméno a p�íjmení: 
 
Hlavní nápl� práce: 

 
 
A.  Vaše jazykové znalosti 
 
1. Které cizí jazyky ovládáte? 
angli�tina n�m�ina ruština  francouzština  jiný 
jazyk..................    
2. Na jaké úrovni jazyk ovládáte: 
1. jazyk ................. za�áte�ník mírn� pokro�ilý st�edn� pokro�ilý
 pokro�ilý 
2. jazyk ................. za�áte�ník mírn� pokro�ilý st�edn� pokro�ilý
 pokro�ilý  
3. jazyk ................. za�áte�ník mírn� pokro�ilý st�edn� pokro�ilý
 pokro�ilý 
 



   ii

3. Navšt�vujete v sou�asnosti jazykový kurz? Pokud ano, o jaký typ kurzu se 
jedná? 
soukromé hodiny kurz v jazykové škole  jiný typ 
kurzu............................  
 
 
4. M�l(a) byste zájem navšt�vovat jazykové kurzy v rámci zam�stnání? Pokud 
ano, o který jazyk byste m�l(a) zájem? 
 
 
 
B. Vaše znalosti v oblasti informa�ních technologií  
5. Je pro Vás využívání e-mailové pošty rutinní záležitostí? ano ne 
 
6. Využíváte n�jaké další služby internetu? Pokud ano, tak které?  
 
 
7. Jste schopen(a)  vytvá�et dokumenty v t�chto programech? 
MS Word MS Excel MS Power Point MS Access
 jiný................................ 
 
8. Domníváte se, že by lepší znalosti z oblasti informa�ních technologií p�isp�ly 
ke zlepšení Vašich pracovních výsledk�?  
 
9. M�l(a) byste zájem navšt�vovat kurzy práce s informa�ními technologiemi? 
Pokud ano, vyhovoval by Vám více externí kurz, nebo kurz po�ádaný p�ímo 
v SIC? 
 
 
9. Které znalosti z oblasti informa�ních technologií byste rád(a) získal(a), pop�. 
rozší�il(a)? 
 
 
C. Vaše další profesní vzd�lávání 
10. Jste �lenem profesních organizací? Pokud ano, kterých? 
 
 
11. Jste ú�astníkem n�kterých odborných elektronických konferencí?  Pokud 
ano, kterých? 
 
 
12. Sledujete n�která odborná periodika? Pokud ano, jaká? 
 
 
13. Sledujete nov� vydávanou literaturu ve svém oboru?  
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14. Zú�ast�ujete se odborných knihovnických seminá��, konferencí, akcí? 
Pokud ne, m�l(a) byste zájem o ú�ast na t�chto akcích? Na kterých? 
 
 
 
D. Vaše názory na oblast celoživotního vzd�lávání 
 
16. Ve které ze t�í zmín�ných oblastí osobn� poci
ujete nejv�tší nedostatky? A 
pro�? 
 
 
 
17. Ve které z dalších oblastí byste se rád(a) dále vzd�lával(a)?  
komunika�ní a prezenta�ní dovednosti práce s hendikepovanými  
odborné profesní znalosti jiná oblast .................. 
  
 
 
Co by podle Vás p�isp�lo ke zlepšení �innosti SIC?  
 
 
 
 
 
 
 
 
D�kujeme Vám za vypln�ní dotazníku a p�ejeme krásný den.  
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P�íloha �. 2  

Ukázka diskusního fóra zam�stnanc� P�írodov�decké fakulty Masarykovy univerzity v Brn� 
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Evidence výp�j�ek 
Prohlášení: 
 
Dávám svolení k p�j�ování této bakalá�ské práce. Uživatel potvrzuje 
svým podpisem, že bude tuto práci �ádn� citovat v seznamu použité 
literatury. 
 
 
V Praze, 1.8. 2007 
 

Eva Dohnálková 

Jméno Katedra/ Pracovišt� Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 vi 

 


