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Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou inovace přípravy studentů učitelství pro druhý stupeň 

základní školy v oblasti implementace ICT do didaktické přípravy studentů. 

Charakterizuje základní východiska informatizace společnosti počátku 21. století, 

problém počítačové a informační gramotnosti, mediální výchovy a hodnotí význam 

školních knihoven a informačních center. Dále analyzuje základní kurikulární 

dokumenty jako východiska informační výchovy a pozornost věnuje i dalšímu 

vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vyuţívání ICT ve vzdělávání.  

Dotazníkové šetření mezi studenty Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 

potvrdilo nedostatečnou přípravu studentů v didaktických aplikacích nových 

informačních technologií do vzdělávání jako základní didaktickou dovednost učitele 

v současnosti. 

 

 

Klíčová slova 

Vzdělávání studentů učitelství. 

Informační a komunikační technologie. 

Informační výchova 

 

37.0 – Výchova a vzdělávání 
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Minář, Petr: Teacher Preparation Updating for Teaching in the IT Society of the 21 

Century. [The academic dissertation work]. Prague: 2009. Charles University in 

Prague. Faculty of Arts. Work supervisor and tutor: Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. 

 

The Abstract 

 

The work deals with the innovation of the students of second-stage primary school 

teaching preparation in the field of ICT implementation into the didactic students 

preparation. It features the information science basic output of the society in the early 

21 century, the issue of computer and IT literacy,  the media education and evaluates 

the importance of school libraries and IT centres. Furthermore the work interprets the 

basic curicular documents such as IT education output and focuses on updating trends 

in the students of teaching preparation and on teachers’ further  training in the field of 

ICT in education. Through the questionnaire search among the students of University 

in Hradec Kralove, Faculty of Education, the insufficient students preparation to use 

the new IT technology didactic application into education as a vital didactic teachers’ 

skill today was found out.   
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Students of teaching education 
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1. Metodika a cíle práce 

 Cílem práce je analyzovat výchozí stav přípravy studentů učitelství pro druhý 

stupeň základní školy na didaktické uplatňování prostředků ICT ve výuce a 

charakterizovat rozdíly na jednotlivých fakultách připravujících  učitele.   Práce si 

klade za cíl také charakterizovat vizi informační společnosti 21. století a vyhodnotit, 

jak na tuto vizi reagují současné kurikulární dokumenty pro základní školu.  

 V práci jsou charakterizovány informační trendy v české společnosti, především 

při zavádění e-govermentu a jsou nastolena základní východiska informatizace 

společnosti počátku 21. století, problém počítačové a informační gramotnosti, mediální 

výchovy a hodnotí význam školních knihoven a informačních center. 

 Hlavním cílem je analyzovat a zhodnotit   přípravu  studentů učitelství pro 

druhý stupeň základní školy na implementaci ICT technologií do výuky a pozornost je 

věnována i analýze problematiky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v oblasti vyuţívání ICT ve vzdělávání. Cílem dotazníkového šetření mezi studenty 

Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové je zjistit, jak jsou studenti na tuto 

novou kompetenci připravováni. Podobné statistické šetření nebylo podle dostupné 

literatury realizováno, byla realizována jen dílčí šetření o úrovni informační a 

počítačové gramotnosti v celé populaci. V rámci velkého výzkumu Ministerstva 

informatiky ČR v roce 2005 byl charakterizován jako typ uţivatele prostředků ICT 

učitel základní a střední školy, úroveň jeho informační a počítačové gramotnosti byla 

vyhodnocena jako nadprůměrná. 

 Na základě zjištěných poznatků bylo cílem navrhnout  moţné  inovace 

některých forem a metod přípravy učitelů na fakultách a dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v této problematice.   

 V počáteční fázi bylo prvotním úkolem stanovení problému a formulace 

hypotéz.  Bylo provedeno bibliografické šetření v katalogu Národní knihovny ČR a 

v dostupných databázích na serveru www.nkp.cz. Na základě seznamu literatury, 

odborných článků a periodik vztahujících se k tématu byly tyto informační zdroje 

shromáţděny. Navíc byly vyhledány relevantní informace v síti internet, především 
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zákony a další vládní dokumenty vztahující se k problematice informační společnosti a 

akčních plánů pro rozvoj informatizace. Během zpracování práce a realizace 

výzkumných šetření byla neustále sledována nová produkce monografií a odborných 

publikací ve vztahu k oboru zkoumání a bibliografie byla aktualizována. Aktuální 

verze zákonů byly získávány z databází na CD. Bibliografické záznamy byly 

archivovány autorem v programu WinBase.  Při formulaci problému bylo dbáno na to, 

aby byl tento problém formulován konkrétně, aby vyjadřoval vztah mezi proměnnými 

(aprobační předmět studentů – úroveň didaktické přípravy v implementaci ICT 

technologií, aprobační předmět studentů – znalost e-learningového prostředí apod.)   

 Byla provedena podrobná analýza učebních plánů na jednotlivých fakultách 

připravujících učitele a to z hlediska jejich struktury a obsahu předmětů zabývajících 

se problematikou informační a počítačové gramotnosti a problematikou didaktické 

aplikace ICT do vyučovacího procesu.  Při tvorbě dotazníku byl nejprve obsah 

dotazníku konfrontován s cíli této práce, dotazník byl připraven v souladu 

s metodologickými pravidly pro dotazníkové šetření. Při zadávání dotazníku bylo 

dbáno na to, aby respondenti měli na vypracování dotazníku dostatek času a aby měli 

na vyplnění klidné prostředí.  Před vlastní fází administrace dotazníku byla provedena 

sondáţ – předvýzkumu, při které byl dotazník předloţen malé skupině respondentů a 

na základě jejich reakcí a doby potřebné pro vyplnění byl dotazník upraven.  Při 

zpracování dat byl pouţit statistický aparát programu EXCEL, byly provedeny 

základní statistické procedury, ze zpracování bylo vyřazeno několik dotazníků 

vyplněných nečitelně. Podle typu otázek a škál byly pouţity základní procedury a 

popisná statistika, výpočet korelačního koeficientu, test střední hodnoty dvou výběrů, 

dále výpočet relativní a absolutní četnosti a frekvenční analýza dat. Na základě 

výsledků statistických metod byly zhodnoceny hypotézy.  

 V závěrečné fázi práce byly vyhodnoceny zjištěné výsledky a navrţeny některé 

moţnosti vyuţití získaných poznatků v přípravě studentů učitelství a v dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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2. Analýza stavu přípravy studentů v informačních a počítačových 

dovednostech na fakultách připravující učitele 

 V České republice jsou učitelé připravováni na vysokých školách univerzitního 

typu. Ve své práci se zaměřuji na přípravu učitelů vzdělávacích předmětů pro druhý 

stupeň základní školy (a niţších tříd víceletých gymnázií).  Studium pro získání 

učitelské kvalifikace je pětileté a v současné době probíhá diferenciace tohoto původně 

pětiletého studia na studium dvoustupňové – bakalářský stupeň studia a magisterský 

stupeň studia. V současnosti se můţeme na fakultách připravující učitele setkat 

s dobíhajícím magisterským pětiletým studiem a nově koncipovaným dvoustupňovým 

studiem (tříleté bakalářské studium a navazující dvouleté magisterské studium). 

Předměty zaměřené na vyuţití ICT (a jejich aplikaci v pedagogické praxi) jsou na 

všech fakultách, které byly analyzovány, zařazeny do tzv. společného základu.  

Předměty společného základu jsou shodné pro všechny studující učitelského studia 

(pro studenty všech předmětových aprobací) a jsou ve standardním učebním plánu 

fakult umístěny v počáteční fázi studia. Tento blok tzv. „společného základu“ obsahuje 

předměty, především pedagogicko psychologické disciplíny. 

 Na základě analýzy studijních plánů programů připravujících učitele pro druhý 

stupeň základní školy je moţno charakterizovat některé zajímavé jevy, společné pro 

všechny fakulty zahrnuté do srovnávací analýzy: 

1. Předměty zaměřené na získávání kompetencí v oblasti ICT jsou na všech fakultách 

součástí společného základu, tj. souhrnu předmětů, jejichţ absolvování je povinné 

pro úspěšné absolvování studijního programu a moţnosti vykonat státní 

bakalářskou zkoušku. Souhrn předmětů „společný základ“ můţe mít na různých 

fakultách různý název, jedná se ale vţdy o souhrn pedagogických, 

psychologických, sociologických a dalších šířeji orientovaných disciplín vedoucích 

k získání pedagogické způsobilosti studenta.  

2. Na fakultách, které byly zahrnuty do analýzy, probíhá restrukturalizace studia. 

Existují ještě dobíhající pětiletá studia magisterského stupně a nově koncipovaná 
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dvoustupňová studia bakalářská a na ně navazující magisterská studia (v rozsahu 3 

+ 2). 

3. Předměty informačních a komunikačních kompetencí jsou zařazeny zpravidla na 

samý počátek studia. Důvodem je jistě i praktický nácvik vyuţití informačních a 

administračních systémů jednotlivých fakult (např. univerzitních a fakultních 

knihoven, menz, kolejí a především studijních administračních agend). 

4. Obsah předmětů je navrţen tak, aby sjednocoval různou úroveň studentů učitelství 

pro druhý stupeň základní školy přicházející ze středních škol a aby studenti po 

absolvování těchto kurzů získali potřebné dovednosti a znalosti pro vyuţití 

získaných kompetencí v rámci vysokoškolského studia. 

5. Zpravidla existuje jeden povinný předmět ihned na počátku studia, předmět bývá 

obvykle zakončen zápočtem a je vyučován formou cvičení a seminářů. 

6. Pro prohloubení poznatků a dovedností z oblasti ICT je na některých fakultách 

umoţněno studentům volit si po absolvování prvního povinného předmětu další 

předměty rozšiřujícího charakteru, např. Počítačová grafika, Multimedia apod. 

7. Na menšině  fakult existují předměty tohoto oboru s přímým didaktickým 

zaměřením, takové předměty jsou studentům nabízeny např. formou povinně 

volitelných předmětů na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, na Přírodovědně-humanitní a 

pedagogické fakultě v Liberci či na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

8. Pouze na jediné ze sledovaných fakult, a to na Pedagogické fakultě Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně není mezi předměty společného základu ani povinný, ani 

povinně volitelný předmět zabývající se touto problematikou. 

 

 

3. Některé výsledky získané dotazníkovým šetřením 

 V hlavní části dotazníku charakterizovali  respondenti   svoji zkušenost 

s informační výchovou během své vlastní vzdělávací dráhy na základních školách. 

Podle předpokladu znamenal kaţdý rok, kdy probíhalo šetření, nárůst frekvence účasti 
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respondentů na informační a počítačové výchově. Např. u účasti na ICT výchově na 

základní škole došlo za 4 roky výzkumu k nárůstu z 25 na 68 %, coţ bylo jistě dáno 

mohutným zaváděním výpočetní techniky do škol v letech, kdy ji respondenti 

absolvovali, tj. navštěvovali 8. a 9. ročník. – viz datová tabulka a graf: 

 

 V další části dotazníku byla respondentům předloţena zásadní otázka týkajících 

se vyuţití ICT v průběhu profesní učitelské přípravy. Zajímavým dílčím výsledkem je 

zjištění, ţe studenti učitelství sice zvládají informační technologie k vyuţití v běţném 

ţivotě, ale jiţ výrazně méně jsou připravováni k didaktickému začlenění ICT do výuky 

svých aprobačních předmětů. Tento stav je způsoben jednak tím, ţe se sami s vyuţitím 

ICT ve výuce na základní a střední škole prakticky nesetkali a nejsou systematicky na 

tento cílový stav připravování ani v obecně pedagogických disciplínách, ani v rámci 

oborových didaktik. Otázka byla koncipována jako polozavřená, respondenti 

odpovídali ANO-NE, v případě pozitivní odpovědi byli respondenti poţádáni o 

vyplnění údaje, v kterém aprobačním předmětu se tak stalo. 

 Při analýze časových řad didaktické aplikace prvků ICT výchovy při přípravě 

budoucích učitelů nedocházelo v průběhu sledovaných let k významnějším rozdílům. 

U předmětů, kde je aplikace problematiky vyuţití ICT ve výuce vysoká (jako chemie, 

fyzika, základy techniky anebo matematika) je úroveň výskytu v jednotlivých letech 

stabilní, na daných katedrách jsou vybavené učebny, výuka didaktických disciplín 

těchto oborů jiţ obsahuje problematiku implementace ICT do vyučování daného obru. 

Naopak u předmětů, kde ani ve školské praxi není vyuţívání ICT běţným jevem, 
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dochází jen velmi pomalu k zavádění didaktických aplikací ICT do přípravy studentů 

učitelství daného oboru. 

 Další, doplňkovou otázkou v tomto segmentu bylo zjišťování, zda se studenti 

setkali s problematikou e-learningu jako přímí aktéři.  Také výsledky zjištěné v této 

oblasti šetření nejsou nijak příznivé s ohledem na to, ţe e-learning a další formy 

nepřímého vzdělávání budou jistě hrát v dalším vzdělávání (jak profesním, tak i 

zájmovém) významnou roli.  

 V rámci dotazníkového šetření byla zjištěna vysoká úroveň informační a 

počítačové gramotnosti, u studentů Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 80 

% (populace ČR v témţe věku 75 %). Pozitivní výsledky přineslo i zjištění, ţe na 

úroveň počítačové gramotnosti má vliv předchozí absolvování střední školy 

technického nebo ekonomického směru nebo gymnázia. Při hodnocení didaktické 

přípravy studentů na implementaci ICT do vyučování bylo zjištěno, ţe pouze 40 % 

studentů se za dobu studia setkalo v nějaké míře s tímto didaktickým problémem.  

 Významné rozdíly v této úrovni byly zjištěny u studentů oborů fyzika, 

matematika, chemie a základy techniky, kde je didaktická příprava v tomto oboru 

frekventovaná. Naopak u studentů humanitních nebo uměleckých oborů byla zjištěna 

skutečnost, ţe v aprobačních předmětech jako hudební výchova, výtvarná výchova 

nebo tělesná výchova k takto zaměřené didaktické přípravě nedochází. Také byla 

zjištěna skutečnost, ţe velmi malé procento bylo někdy účastníky e-learningových 

vzdělávacích aktivit. Na základě zjištěných skutečností bylo navrţeno, jakým 

způsobem inovovat přípravu učitelů v didaktických disciplínách a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 Jako hlavní problém zde byla nastíněna pojmová nejednotnost (četné záměny 

pojmů informační gramotnost – počítačová gramotnost) u řady autorů i v oficiálních 

vládních dokumentech. Pouţitá metoda zjišťování počítačové a informační 

gramotnosti byla zaloţena na autoevaluačním hodnocení respondentů. Toto hodnocení 

je jistě zatíţeno subjektivní chybou.  Mnohem vhodnější by bylo pouţít testování 

s praktickým plněním různých úkolů přímo u PC nebo formou studiových testů.  
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 Otázkou zůstává, nakolik platí uvedená zjištění dnes na nakolik budou platit 

v blízké budoucnosti.  Ze zjištěných skutečností předpokládáme, ţe úroveň počítačové 

a informační gramotnosti ve věkovém segmentu obyvatel v produktivním věků se 

postupně stabilizuje. Jak bude na tuto skutečnost reagovat české základní školství, 

nejen v Rámcovém vzdělávacím programu a v jednotlivých školních vzdělávacích 

programech, ale skutečnou, fungující smysluplnou realizací cílů informační 

společnosti? Snad ne jen pouhým navyšováním počtu počítačů a dalších 

multimediálních prostředků.   

4. Výběrová bibliografie 

ČERNÁ, M.: Začlenění ICT do kurikula v zemích Evropské unie. In Úloha školy 

v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido 2004. ISBN 80-7315-083-2. 

ĆERNOCHOVÁ, M. et all.: Vyuţití počítače při vyučování. Náměty pro práci dětí 

s počítačem. Praha: Portál 1998. ISBN 80-7178-272-6.    

ČERNOCHOVÁ, M. – SIŇOR, S.: Některé příklady z výuky na PEDF k rozvoji 

pedagogických dovedností učitelů.  In: Poškole 2000. Praha: ČVUT-Ediční středisko 

2000. ISBN 80-01-02172-6. 

ČERNOCHOVÁ, M. – SIŇOR, S.: První zkušenosti z výuky předmětu Didaktika 

informační technologie na PEDF UK v Praze. In: Poškole 2000. Praha: ČVUT-Ediční 

středisko 2000. ISBN 80-01-02172-6. 

ČERNOCHOVÁ, M. – SIŇOR,S. – KANKAARINTA,I. : Jak budoucí učitelé 

přijímají novinky ze světa informačních technologií. In Nové možnosti vzdělávání a 

pedagogický výzkum. IX. celostátní konference s mezinárodní účastí. Ostrava: 

Ostravská univerzita 2001. 

ČERNOCHOVÁ, M. – SIŇOR, S.: Model školy zítřka na bázi ICT očima evropského 

projektu. In Výzkum školy a učitele. 10. mezinárodní konference. Praha: Univerzita 

Karlova a ČAPV 2002. 

ČERNOCHOVÁ, M.: Didaktika zatím k ICT ve vzdělávání spíše mlčí – není to však 

také naší vinou? Aneb jsme ještě Komenského ţáky? In  Poškole 2004. Liberec: 

Jednota školských informatiků 2004. ISBN 80-239-2598-9. 

DOMBROVSKÁ, M.: Informační gramotnost. In Informační gramotnost. Brno: 

Moravská zemská knihovna 2002. ISBN 80-7051-151-6.   



11 

 

DOMBROVSKÁ, M.: Informační gramotnost – teorie a praxe v ČR.  Národní 

knihovna – knihovnická revue [seriál online]. Praha: Národní knihovna 2004. 

Dostupné z :http://www.nkp.cz . ISSN 1214-0678. 

EGER, L.: Blended learning. In: AULA, roč. 12,  č. 3/2004. Praha: CSVŠ 2004. 

GAVORA, P et all.: Gramotnosť. Vývin a možnosti jej didaktického usmerňovania. 

Bratislava: Univerzita Komenského 2003. ISBN 80-223-1869-8 . 

HELUS,Z. : Čtyři teze k tématu „změna školy“. Pedagogika, roč. LI, 2001. ISSN 

0031-3815. 

CHRÁSKA, M.: Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada 2007. ISBN 978-80-

247-1369-4. 

KALHOUS, Z. – OBST, O.: Školní didaktika. Praha: Portál 2002. ISBN O-7178-253-

X. 

KLÍČOVÉ kompetence. Vznikající pojem ve všeobecném povinném vzdělávání. 

Eurydice. Informační síť o vzdělávání v Evropě. Český překlad. Praha: ÚIV 2005 

KOHNOVÁ, J.: Současný stav a nový model dalšího vzdělávání učitelů.  Pedagogická 

orientace 2003, č. 1, s. 53-58. ISSN 1211-4669.  

KOHNOVÁ, J.: Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: Pedagogická 

fakulta UK 2004. ISBN 80-7290-148-6.  (2004a) 

LAZAROVÁ, B. : Motivace učitelů k dalšímu vzdělávání. In Cesty dalšího vzdělávání 

učitelů. Brno: Paido 2006. ISBN 80-7315-114-6. 

LISALOVÁ, J.: Vysokoškolská pedagogika pro inţenýry podle evropských standardů 

IGIP. Referát přednesený na mezinárodní konferenci Učitel a jeho univerzitní 

vzdělávání na přelomu tisíciletí. Praha: PedF UK, 1998. 

Manifest znalostní společnosti 2005. [www]. Dostupné z: 

<http://www.spis.cz/spis/index.php?id=693> 

MAŇÁK, J. – ŠVEC, V. : Výukové metody. Brno: Paido 2003. ISBN 80-7315-039-5. 

MUDRÁK, D. : Státní politika ICT ve školství ze srovnávacího hlediska. Pedagogická 

orientace, 2005, č.1.   ISSN 1211-4669. 

MUŢÍK, J.: Andragodidaktika. Praha: ASPI 2004. ISBN 80-7357-045-9. 

MUŢÍK, J.: Rozdíly mezi vzděláváním dětí, mládeţe a dospělých. Brno. MU 2004. 

ISBN 80-86284-45-X. 

http://www.spis.cz/spis/index.php?id=693


12 

 

PELIKÁN, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum 

1998. ISBN  80- 7184-569-8. 

Politika Lisabonské strategie. [www]. Dostupné z: <http://www.evropska-

unie.cz/asp?id=2377> 

PRŮCHA, J.: Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Příručka pro studenty, 

učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido 1998. ISBN 80-85931-49-

4. 

PRŮCHA, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-772-8. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [www]. Dostupné z: 

<http://www.msmt.cz>  

RŮŢIČKA, M.: Informace a dobro. Praha: Nakladatelství Jeţek 1993. ISBN 80-

901625-2-5. 

SAK, P. et all.: Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál 2007. ISBN 

798-80-7367-230-0. 

SKALKOVÁ, J.: Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: SPN 

1983. 

SKALKOVÁ, J.: Za novou kvalitu vyučování. Brno: Paido 1995. ISBN 80-85931-11-

7. 

SKALKOVÁ, J.: Vzdělanost a obsah vzdělávání- prioritní vědní téma. Pedagogika, 

roč. XLVII, č. 4, 1997. ISSN 0031-3815. 

SKALKOVÁ, J.: Potřeba didaktického zamyšlení nad učebnicemi. Pedagogika, roč. 

XLVIII, 1998, č. 3. ISSN 0031-3815. 

SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Nakladatelství ISV 1999. ISBN 80-85866-

33-1. 

SKALKOVÁ, J.: Vyuţívání médií jako didaktického prostředku v procesu školního 

vyučování. Pedagogika, roč. LII, 2002, č. 3. ISSN 0031-3815. 

SKALKOVÁ, J.: Vzdělávání mládeţe v nových kontextech. Pedagogická orientace, 

2002, č.1, s. 18-30. ISSN 1211-4669. 

SKALKOVÁ, J.: Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido 2004. ISBN 80-7315-

060-3. 



13 

 

SKALKOVÁ, J.: K některým aktuálním problémům všeobecného vzdělávání v učící 

se a globalizující se společnosti. Pedagogická orientace, 2006, č1, ISSN 1211-4669.  

SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007. ISBN 80-247-1821-7 . 

SLAVÍK, J. – NOVÁK, J.: Počítač jako pomocník učitele. Efektivní práce 

s informacemi ve škole. Praha: Portál 1997. ISBN 80 -7178-149-5. 

SPOUSTA, V.: Masmédia jako sociálně-pedagogický problém. Pedagogická 

orientace, roč. 56, 2004, č. 3. ISSN 1211-4669. 

Standard pro udělování akreditací DVPP. [www]. Dostupné z: 

<http://www.msmt.cz/dvpp> 

Státní informační a komunikační politika: e-Česko 2006. [www]. Dostupné z 

<http://www.micr.cz> 

ŠEĎOVÁ, K.: Media jako pedagogické téma. Pedagogika, roč. LIV, 2004, č. 1, str. 

19. ISSN 0031-3815. 

ŠVEC, V.: Pedagogická příprava budoucích učitelů: Problémy a inspirace. Brno: 

Paido, 1999. ISBN 80-85931-70-2. 

ŠVEC, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike.  Bratislava: Iris, 1995. ISBN 

80-88778-15-8. 

VALIŠOVÁ, A.: Aktivizující metody ve vzdělávání dospělých. S93 (Státní správa a 

samospráva), roč. 4, 1993, č. 37, s. 16-20. ISSN 1213-6573. 

VALIŠOVÁ, A.: Výchova k práci s informacemi a informačními prameny. In 

Pedagogické otázky současnosti. Praha: Institut sociálních vztahů, 1994. ISBN 80-

85866-05-6.  

VALIŠOVÁ, A. – KASÍKOVÁ, H. et all.: Pedagogika pro učitele. Praha: Grada 2007. 

ISBN  978-80-247-1734-0. 

VÁŇOVÁ, R.: Snad ještě není pozdě. Pedagogika, roč. LV, 2005, č. 1. ISSN 0031-

38158. 

VÁŠOVÁ, L.: Úvod do bibliopedagogiky. Praha: Nakladatelství ISV 1995. ISBN 80-

85866-07-2. 

http://www.micr.cz/

