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Abstrakt
Tématem rigorózní práce je vliv rámcových vzdělávacích programů na zvyšování
informační gramotnosti žáků na základních školách. Teoretická část se věnuje
podrobnému popisu problematiky rámcových vzdělávacích programů, informační
gramotnosti, informačnímu vzdělávání a školním knihovnám, praktická část potom
konkrétním školám, kde jsem ověřovala nakolik došlo k úspěšnému zakotvení rámcových
vzdělávacích programů do výuky. Každá škola totiž přistupuje k rámcovým vzdělávacím
programům a k vypracovávání školních vzdělávacích programů individuálně a nestejnou
měrou taktéž podporuje informační gramotnost ve výuce. Výsledky svého zkoumání
kvalitativně zhodnocuji v závěru práce.
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Annotation
My rigorous thesis descibes the role of Framework Education Pragramme for
Basic Education in rising of Information Literacy of pupils at Primary Schools. The
theoretic part is dedicated to detailed description of dilemma with a view to Framework
Education Pragramme for Basic Education, information literacy, information literacy
courses and school libraries, the practical part thereafter represents the particular Primary
Schools, where I have checked the successful anchorage of Framework Education
Programme for Basic Education. Each school approach individually to Framework
Education Pragramme for Basic Education and consequently to School Education
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Programme too and schools also have inequal support in information literacy during
education. The results of my survey is qualitatively evaluated at the end of my rigorous
thesis.
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information literacy, information literacy cources, functional literacy, key competencies,
Framework Education Programme for Basic Education, school libraries, curricural
reformation, School Education Programme, basic schools
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ÚVOD

„Pro život, ne pro školu se učíme“.
Lucius Annaeus Seneca

„Nový vzdělávací systém musí naučit, jak má (student) klasifikovat a
reklasifikovat informace, jak má zhodnotit jejich pravdivost, jak má – když je to nezbytné
– měnit kategorie, jak má přecházet od konkrétního k abstraktnímu a zpět, jak se má dívat
na problémy z nového pohledu – jak má vzdělávat sám sebe. Negramot budoucnosti
nebude člověk, který neumí číst, bude to člověk, který se nenaučil, jak se má učit1“.
Herbert Gerjuoy z Human Resources Research Organization2

Důvod, proč jsem se rozhodla právě pro toto téma ke své rigorózní práci je ten, že
téma rámcových vzdělávacích programů není oblastí příliš prozkoumanou. Samozřejmě
se o rámcových vzdělávací programech hovoří, ale vesměs na pedagogicky
orientovaných webech, zatímco veřejnost o této problematice není informována.
Kurikulární reforma, ke které v minulých letech došlo je od roku 2006 povinně zaváděna
do výuky na základních školách, a ty jsou povinné vypracovávat vlastní školní vzdělávací
programy, které jsou v souladu s metodami kritického myšlení. Nová koncepce
základního vzdělávání v podobě rámcových vzdělávacích programů však vyvolává mezi
učiteli i veřejností kontroverzní názory. Přitom antipatie a averze vůči reformě pramení
převážně z jejího nepochopení a obav spojených s nutností vypracovávat vlastní osnovy a
povinnosti do výuky zakomponovat i klíčové kompetence. Samozřejmě, že volba tématu
byla ovlivněna skutečností, že pedagogika mi je blízká právě důležitostí osoby
vyučujícího ve vzdělávacím procesu a jako pracovník knihovny si taktéž uvědomuji, že
učitel může mít na žáky významný vliv v oblasti četby a čtenářských návyků. Toto téma
jsem si zvolila již v diplomové práci, proto se mi stalo východiskem pro práci rigorózní.
Informační gramotnost do konceptu rámcových vzdělávacích programů rovněž
zapadá, prolíná více či méně všemi vzdělávacími oblastmi a průřezovými tématy, ačkoliv
jako pojem figuruje v dokumentu kurikulární reformy pouze jednou. Nezbytnost zařazení

1

Výrok tohoto amerického psychologa je citován z knihy: TOFFLER, Alvin. Šok z budoucnosti. 1. vyd. Praha : Práce,
1992. s. 199.
2
Více o této organizaci na www: http://www.humrro.org
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principů informační gramotnosti do výuky by však mělo být ještě více zdůrazněno, aby
se její zvládnutí žáky stalo předpokladem pro další stupně vzdělávání. V informační
společnosti se totiž informace stává strategickou, konkurenční výhodou. V takové
společnosti je velmi citelný rozdíl mezi těmi, kdo určitou informaci mají a těmi, kteří ne.
Vzdělávací aktivity na podporu informační gramotnosti z větší části přispívají ke
zvyšování schopnosti práce s informacemi. Informační vzdělávání je cestou k
získání informační gramotnosti a je proto stále více důležitá a měla by proniknout i do
základních škol.
Cílem této práce bude důkladné zmapování zvolené tematiky ve vztahu
k informační gramotnosti. V hlavní části práce se zaměřím na obecnou analýzu
rámcového vzdělávacího programu z pohledu klíčových kompetencí, vzdělávacích
oblastí a průřezových témat, podrobněji se potom budu věnovat těm, které souvisejí
s rozvojem informační gramotnosti. Samostatná kapitola bude věnovaná taktéž
informační gramotnosti, funkční gramotnosti a dalším přívlastkům gramotnosti, jejichž
rozvíjení by se mělo stát ve výuce samozřejmostí (zejména čtenářská, přírodovědná,
matematická, počítačová, mediální gramotnost atd.) v další kapitole se zaměřím na
zjištění vlivu rámcových vzdělávacích programů při rozvoji čtenářských dovedností a při
práci s informačními a komunikačními technologiemi.
V neposlední řadě bude prozkoumána role rámcových vzdělávacích programů
v oblasti informačního vzdělávání, které je cestou k získání informační gramotnosti.
V samostatné kapitole se budu věnovat i roli knihoven, ať školních či veřejných, které
mají vliv na to, aby uživatel vnímal informace jako stálý zdroj inspirace a poznání.
Zvláště ve škole je zapotřebí, aby knihovník aktivně spolupracoval nejenom se studenty
samotnými, ale také s vyučujícími, vedením školy a ostatními zaměstnanci. Ač je role
knihovny ve vzdělávání podceňována, je její vliv na rozvoj informační gramotnosti
nezpochybnitelný.
Podrobná teoretická část, která se zaměří na studium dostupných materiálů, bude
následována praktickou části. V roce 2008 jsem zaměřila pozornost na ZŠ Dobronín, kde
došlo k úspěšné implementaci rámcových vzdělávacích programů a zkoumala jsem na
kolik podporují zapojení školní knihovny do výuky, zda uplatňují metody podporující
informační gramotnost a jestli tyto metody neomezují pouze na výuku ve vzdělávací
oblasti Informační a komunikační technologie. Podobně jsem kvalitativně zkoumala i
školní vzdělávací programy dalších škol v místě svého bydliště (ZŠ Dlouhá 56, ZŠ
Jubilejní 3, ZŠ Komenského 68, ZŠ Šenov u Nového Jičína a ZŠ Tyršova 1), se kterými
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jsem ZŠ Dobronín srovnávala. Rozhodla jsem se však oproti minulému průzkumu zvolit
jednak jinou metodu zjišťování informací (z původně použitého interview jsem se
rozhodla použít metodu dotazníku) a jednak jsem rozšířila i počet kladených otázek,
abych měla i kvantitativně hodnotitelná data. Výsledky praktické části pomohou odhalit
nedostatky ve školních vzdělávacích programech sledovaných škol a naopak i poukázat
na to, co která základní škola ve svém programu úspěšně zvládla a může se tak stát
příkladem dobré praxe. V úplném závěru potom vyhodnotím výsledky na jednotlivých
školám a srovnám výsledky i s předchozím průzkumem, který jsem řešila ve své
diplomové práci.
Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala vedoucí své rigorózní práce paní
PhDr. Haně Landové, Ph.D. za její ochotu, strávený čas, trpělivost a odbornou pomoc,
kterou mi poskytla v průběhu zpracovávání této práce. Rovněž bych ráda poděkovala
ředitelům a ředitelkám škol, kteří se zúčastnili kvalitativního průzkumu za vstřícné
jednání a spolupráci. Také chci poděkovat své rodině a přátelům, kteří mne stále
povzbuzovali a dodávali mi sílu k další práci.
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1. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
1. 1. VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO NEZBYTNOST V DNEŠNÍM SVĚTĚ

„Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních
a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdělání budiž
všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem podle
schopností. Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k
lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění,
snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi skupinami rasovými i náboženskými,
jakož i k rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování míru“3.

Vzdělávat se je jednou ze základních potřeb člověka. Efektivní vzdělávání potom
znamená takové vzdělávání, jehož výsledky jsou co nejlépe a co nejdéle využitelné v
osobním životě i v zaměstnání a také u co největšího počtu obyvatel. Účelně vložené
prostředky do vzdělávání se mnohonásobně vrátí jedincům i státu, zvyšují
konkurenceschopnost jedince, jeho kredibilitu a význam pro společnost. Co nejvyšší
vzdělání u co největšího počtu obyvatel je pak nejen zárukou prosperity státu, ale i
přirozenou obranou proti nezaměstnanosti, předpokladem pro snižování sociálních
problémů i chudoby a téměř jistou poukázkou pro lepší pracovní zařazení a vyšší finanční
ohodnocení. Proto je dnešním trendem ve vyspělých zemích průběžné celoživotní
vzdělávání4, které úzce souvisí s informační společností5.
Aby co nejvíce lidí dosahovalo co nejvyššího vzdělání a vzdělávalo se i v
dospělosti, musí se umět učit, mít chuť se učit (opakovaně a dlouhodobě) a pochopitelně
mít příležitost se učit. Proto se dnes hledají, a stále více ve školách uplatňují, takové
způsoby vzdělávání, které zpřístupňují vzdělávání všem žákům, nejen těm, kterým "učení
3

Všeobecná deklarace lidských práv. OSN Praha [online], c2005 [cit. 2009-9-03]. Dostupné na www:
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf.
4
Celoživotní vzdělávání (anglický termín lifelong learning), často také bývá užíván termín celoživotní učení pro
zdůraznění aktivní role učícího se jedince, lze charakterizovat jako kontinuální vzdělávací proces. Celoživotní
vzdělávání představuje zásadní změnu v přístupu ke vzdělávání, kdy veškeré vzdělávání jak v rámci vzdělávacího
systému, tak mimo něj, je chápáno jako jediný propojený celek, který umožňuje přechody mezi vzděláváním a
zaměstnáním a umožňuje získání kvalifikace různými vzdělávacími cestami v průběhu celého života. CVO se věnuje
také MŠMT, které přišlo s projektem „Informační systém dalšího vzdělávání jako součást celoživotního vzdělávání“.
Více viz: ŠŤASTNOVÁ, Pavlína. Informační systém dalšího vzdělávání jako součást celoživotního vzdělávání. ÚIV:
Ústav pro informace ve vzdělávání [online], 2002 [cit. 2009-09-03]. Dostupné na www: http://www.uiv.cz/soubor/490.
5
Informační společnost je charakterizována metodami digitálního zpracovávání, uchovávání a přenosu informací.
Informace v digitalizovaném tvaru je univerzálně použitelná, duplikovatelná a transformovatelná. Díky informačním
technologiím se výrazně zvětšuje objem informací, které jsou pro uživatele dostupné. Schopnost člověka absorbovat
nové informace rozhodně neroste tak rychle a v takové míře, v jaké se zvětšuje jejich dostupnost. Problém, který tímto
vyvstává je zejména informační přehlcení, tzv. „information overload“.
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jde", ale i těm kteří mají zdravotní či sociální problémy nebo kterým nevyhovuje postup
uplatňovaný učitelem. Do popředí se dostávají metody výuky, které podporují zájem
všech žáků, jejich aktivitu, dávají jim příležitost se uplatnit a staví na jejich přednostech.
K tomu napomáhá vytváření příznivého a bezpečného prostředí pro učení, kde se žák cítí
dobře a kam se rád vrací. Důležitá je rovněž podpora okolí (učitelů a rodičů), které
nepranýřuje možnost mýlit se, chybovat, vracet se, zkoušet, spolupracovat, diskutovat,
nesouhlasit, společně objevovat, nalézat pomoc a radu, zažít úspěch. Chuť a potřebu se
učit ovlivňuje i vědomí, že je možné se zlepšovat, že zadané úkoly lze zvládnout.
Jsou ale další hodnoty, které jsou pro člověka důležité a k nimž škola zatím
přispívá málo. V prvé řadě je to komunikace s jinými lidmi. S lidmi se setkáváme a
neustále si vzájemně něco sdělujeme - ve škole, doma, v zaměstnání, v dopravě, na
cestách, na rekreaci, po telefonu, přes počítač atd. Umíme ale spolu kultivovaně jednat,
víme jak vést diskusi? Jak prezentovat a prosazovat své názory, umíme naslouchat, najít
"společnou řeč" či kompromis, umíme být vstřícní, vystoupit před větším fórem lidí a
věcně, bez emocí argumentovat, umíme být tolerantní k lidem s jinými názory, z jiné
kultury? O takové dovednosti by měla současná škola u svých žáků usilovat především.
Je zapotřebí klást důraz na řešení problémů a rozhodování a na schopnost týmové práce:
dělení rolí, úkolů, spolupráce, společné prezentace výsledku atd.6

1.1.1. Vzdělávání v mezinárodním kontextu

Vzdělávání vždy bylo, je a bude stát v popředí zájmů mezinárodních organizací i
politik jednotlivých států. V roce 1993 vznikla na půdě UNESCO7 Mezinárodní komise
Vzdělávání pro 21. století, která byla pověřena vypracováním návrhů, jež by umožnily
přizpůsobit vzdělávací systémy základním požadavkům globální společnosti 21. století.
Oficiální název dokumentu je: Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of
the International Commission on Education for the Twenty-first Century8. V čele
komise stanul bývalý prezident Evropské komise Jacques Delors. Výsledky jednání
6

TUPÝ, Jan. Proč měnit vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2006-11-14 [cit. 2009-01-22]. Dostupné na www:
http://www.rvp.cz/clanek/310/1001.
7
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a
kulturu je mezinárodní vládní organizace při Organizaci spojených národů, založená v roce 1945 v Londýně. UNESCO
má sídlo v Paříži a jejím posláním je přispívat k vzájemnému porozumění a sbližování mezi národy na základě
mezinárodního rozvíjení výchovné, vzdělávací, vědecké a ostatní kulturní činnosti. Více na www:
http://www.unesco.org.
8
Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twentyfirst Century. Teachers without borders [online], c2006 [cit. 2009-09-12]. Dostupné na www:
http://www.teacherswithoutborders.org/pdf/Delors.pdf.
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komise shrnula zpráva, která byla přeložena i do češtiny a stala se podkladem pro diskuse
o připravovaném českém Národním programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha)9. Ve
zprávě se vzdělávání chápe v nejširším možném smyslu od předškolního až po
vysokoškolské, určené všem věkovým kategoriím, všem profesním skupinám a všem
sociálním vrstvám. Míní se jím vzdělávání, které probíhá ve školách, dalších
vzdělávacích zařízeních i mimo ně. A konečně se pod tento pojem zařazuje také osobní
zdokonalování příjmem informací z nejrůznějších zdrojů a jejich zpracování na poznatky.
Z hlediska české terminologie jde o procesy zahrnující jak vzdělávání, tak výchovu. Jde o
komplexní a celoživotní utváření osobnosti, pro něž autoři zprávy často používají pojem
učení10.
Podstatu proměny vzdělávání pro budoucnost a pro udržitelný život na planetě
Zemi formulovala komise OSN11 a UNESCO v polovině devadesátých let 20. století
jako tzv. „čtyři pilíře“ vzdělávání12:
•

Učit se poznávat: znamená učit se učit, opět ovšem v širokém pojetí učit se z
nejrůznějších zdrojů. To předpokládá nejen naučit se hodnotit rozšiřující se škálu
zdrojů pro rozvoj vlastní osobnosti, ale osvojit si schopnosti soustředit se,
pamatovat si a tvořivě myslet. Jde o to naučit se čerpat ze zdrojů poznávání tak,
aby se u každého jedince dosáhlo jisté rovnováhy mezi všeobecným rozhledem a
specializací, mezi znalostmi získanými bezprostřední zkušeností a znalostmi
získanými prostřednictvím médií. Přitom se vyvarovat jak nedostatku znalostí,
kdy se našemu myšlení nedostává dostatek podnětů, tak nadbytku, který může
myšlení zamlžovat a poznávání znesnadňovat;

•

učit se jednat: člověk zpravidla nepoznává svět kolem sebe jen pro poznání jako
takové, ale pro své jednání, konání a chování, které mu umožní pohybovat se v
nejrůznějších sociálních prostředích, od rodinného až po prostředí ve
společenských institucích, především pak v profesích, pro něž se svým
vzděláváním záměrně připravil;

9

Plný text dostupný na www: http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf.
CEJPEK, Jiří. Tři sondy do padesátiletého vývoje studijního oboru „Informační studia a knihovnictví“.In Národní
knihovna [online], 2000 [cit. 2008-12-28]. Dostupné na www: http://knihovna.nkp.cz/Nkkr0004/0004135.html.
11
Organizace spojených národů, anglicky United Nations Organization (UNO). Jedná se o mezinárodní organizaci
založenou 26. června 1945 v San Franciscu, která sdružuje 192 členských států. Více informací dostupných na www:
http://www.un.org/.
12
CEJPEK Jiří. In Národní knihovna [online], 2000.
10
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•

učit se žít společně: vyžaduje jako významná funkce vzdělávání učit se od
nejútlejšího věku chápat, že lidé jsou na jedné straně různí, různých povah,
národností a ras, na druhé straně, že jsou si v základních rysech podobní a na sobě
vzájemně závislí. Intenzivní globální výchova je při dnešním “zmenšování” světa
zvlášť významnou složkou vzdělávání. Je to výchova k toleranci, ke schopnosti
empatie13;

•

učit se být: předpokládá, že vzdělávání by mělo být takové, aby vedlo
k všestrannému rozvoji každého jednotlivce. Všestranný rozvoj osobnosti
znamená osvojit si schopnost jednat autonomně, na základě vlastního úsudku a
osobní odpovědnosti a nezanedbat žádné z hledisek svého osobnostního fondu:
paměť, myšlení, smysl pro krásu, fyzické vlastnosti, komunikační schopnosti atd.
Učit se být lze také chápat jako určitou obranu proti nejrůznějším ideologiím,
proti dehumanizaci, k níž dochází v důsledku prorůstání technických prostředků a
technologií do organizmu společnosti (i když se na druhé straně musíme učit s
nimi žít)14.

1.1.2. Současné pojetí základního vzdělávání

Základní vzdělávání v České republice se realizuje oborem vzdělání základní
škola. Stát už nevytváří učební osnovy, které by každá škola mechanicky převzala.
Vymezuje pouze rámec vzdělávání, tzv. Rámcový vzdělávací program, v němž jsou
uvedeny závazné cíle a předpokládané výsledky vzdělávání, doporučené učivo, rámcový
učební plán, pravidla pro práci se žáky se zdravotními a sociálními problémy i se žáky
mimořádně nadanými apod.15
Každá škola si podle výše uvedených propozic a možností vytváří svůj vlastní
Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), kde vymezuje své vzdělávací záměry,
sestavuje konečný učební plán, vypracovává učební osnovy pro jednotlivé předměty,
stanovuje pravidla pro hodnocení žáků a sebehodnocení školy - vše ve shodě s potřebami
žáků, podmínkami školy i kvalitou pedagogického sboru. Tyto programy konkretizují
kurikulární nabídku školy, specifikují její profilaci a vzdělávací strategie a charakterizují

13

PIKE, Graham; SELBY, Davis. Globální výchova. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. s. 53-77.
K hlubšímu pochopení principu “učit se být” viz např.: FAURE, Edgar et al. Learning to Be : The World of
Education Today and Tomorrow. 1st. ed. Paris: UNESCO, 1972. s. 181-222.
15
TUPÝ, Jan. Metodický portál RVP [online], 2006
14
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vnitřní organizaci školního života16. S realizací samotných ŠVP pomáhá školám Manuál
pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání17, případně pak
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy18 (dále jen MŠMT), Národní ústav
odborného vzdělávání19 či portál Tvořivá škola20.

1.1.3. Povinnost školní docházky

Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinností
školní docházky se řídí § 36 až § 43 školského zákona21. Školní docházka je povinná po
dobu devíti školních roků, nejvýše však do sedmnáctého roku žáka.

1.1.4. Organizace základního vzdělávání

Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd
základní školy upravuje § 46 až § 47 školského zákona. Průběh základního vzdělávání se
řídí § 49 a § 50 školského zákona. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního
vzdělávání stanoví MŠMT ve vyhlášce č. 48/2005 Sb.22, o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005
Sb.23, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Ve vyhláškách se mimo jiné stanovuje, že
žáci na prvním stupni mohou mít pouze pět vyučovacích hodin v odpoledním i
dopoledním vyučování, stanovuje délku přestávek i zajištění ochrany zdraví během
vyučování či jiných školních akcí.

16

WALTEROVÁ, Eliška. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti 1. Brno: PAIDO, 2004. s. 254.
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání (se změnami provedenými k 1.9.2007).
Metodický portál RVP [online], c2005-2008 [cit. 2008-11-14]. Dostupné na www:
http://www.rvp.cz/soubor/manual.pdf.
18
Více viz www: http://www.msmt.cz/.
19
Více viz www: http://www.nuov.cz/index.php.
20
Více viz www: http://www.tvorivaskola.cz/. Pomáhá s vytvářením a praktickou náplní ŠVP.
21
Příslušné paragrafy, které jsou a budou zmíněny v této kapitole: Sbírka zákonů Česká republika 2004. MŠMT
[online], c2006, [cit.2008-12-04]. Dostupné na www: http://www.msmt.cz/Files/Predpisy1/sb190-04.pdf.
22
Plné znění vyhlášky: Sbírka zákonů Česká republika 2005. MŠMT [online], 2005, c2006 [cit. 2008-12-18]. Dostupné
na www: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/sb011_05.pdf.
23
Tamtéž.
17

19

1.1.5. Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 školského zákona.
Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví MŠMT prováděcím
právním předpisem.
Obecné zásady hodnocení hovoří o základním cíli hodnocení jako takového, a to
poskytnout zpětnou vazbu žákovi a dát mu tak najevo, co zvládl, v čem se zlepšil,
případně v čem si pohoršil. V každém případě by mělo jít o hodnocení v důsledku
pozitivní, aby měl žák motivaci k další práci. Často se stává, že vyučující nehodnotí ani
tak žákovy výkony, jako spíše jeho osobnost, od těchto předsudků by se mělo v každém
případě upustit24. Žáci mohou být hodnoceni na prvním stupni také osobním dopisem
třídních učitelů / učitelek, kteří v něm hodnotí jeho osobnost. Touto cestou se možná
bude vyvíjet i hodnocení na druhém stupni, což ovšem záleží na požadavcích rodičů a
vyučujících25. Otázkou zůstává na kolik je přijetí tohoto modelu přínosné, protože pokud
takto budou hodnoceni i žáci na vyšších stupních, další vzdělávání na střední či odborné
škole pro ně bude svým způsobem překvapující. Měl by se spíše nastavit takový způsob
hodnocení, který by je připravil na systém fungující na středních či odborných školách a
nebyl by pro ně naopak příliš stresující a novátorský. RVP doporučují zabývat se kromě
tradičních metod procvičování zvládnuté oblasti také individuálním vyučovacím
systémem, tzv. učením k mistrovství.
Učení k mistrovství je vyučovací metoda, která má pomoci zajistit úspěšné
zvládnutí základního učiva maximálním počtem žáků. To znamená, že učitel si zvolí na
probírané téma určitý čas a po probrání základního učiva proběhne testování žáků.
Testování může probíhat formou písemných prací, ústních zkoušek, zpracováním referátů
nebo úkolů, sleduje a hodnotí se samostatná aktivita žáků, vypracovávání domácích
úkolů, případně pak výroba pomůcek a dalších nadstandardních činností26. Ke skupině
žáků neúspěšných se vyučující vrací a učivo opakuje. U druhé skupiny buď učivo
prohlubuje, využívá žáků této skupiny při opakování s těmi méně úspěšnými nebo např.
zadá těmto žákům práci z jiného předmětu, ve kterém jsou sami ne tak úspěšní. Učitel
může umožnit úspěšné skupině i jiný program – jako odměnu za to, že probírané učivo
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zvládla. Při tomto způsobu zjišťování vědomostí dochází k sestavování přesných
učebních plánů, vymezení základního učiva, individualizaci vzdělávacího procesu apod.27
V dnešní době se také klade důraz na to, aby se žáku zajistilo bezpečné klima ve
škole, které by ho příliš nestresovalo. Proto se upouští od tradičního ústního zkoušení.
Zkoušení před třídou je nejen hluboce stresující záležitostí pro zkoušeného žáka, ale pro
třídu je to navíc ztráta času, a to i přesto, že mnohdy žáci dostanou samostatnou práci. Ta
ovšem nemůže dosáhnout kvalitních výsledků, když ji narušuje vyvolaný žák svou
interpretací probrané látky. Také se doporučuje používat metodu portfolia, tzn. průběžné
shromažďování toho, co dítě zvládlo, respektive ukázky toho, jak dítě pracovalo na
začátku a po dokončení učení28.

Kritéria pro hodnocení:
•

Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních
možností dítěte;

•

schopnost řešit problémové situace;

•

úroveň komunikačních dovedností;

•

schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím
způsobem;

•

změny v chování, postojích a dovednostech;

•

míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje29.

1.1.6. Získání a ukončení stupně základního vzdělávání

Získání stupně vzdělání se řídí § 45 školského zákona a ukončení základního
vzdělání § 54 a § 55 školského zákona.

1.1.7. Pojetí a cíle základního vzdělávání

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině.
Jedná se o jedinou etapu ve vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve
dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních.
27

Hodnocení žáků. Ukázky zpracování doplněné krátkým komentářem (3).
Hodnocení žáků. Ukázky zpracování doplněné krátkým komentářem. Metodický portál RVP [online], c2005-2008
[cit. 2009-01-09] Dostupné na www: http://www.rvp.cz/soubor/00322-5.pdf.
29
Hodnocení žáků. Ukázky zpracování doplněné krátkým komentářem (4).
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Základní vzdělávání na prvním stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků
z předškolního vzdělávání a péče v rodině do povinného, pravidelného a systematického
vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb
žáků, včetně těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, a tudíž i odlišný přístup.
Vzdělání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod
motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat,
objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu k řešení problémů30. První stupeň základního
vzdělávání má zásadní význam pro včasnou korekci určitých znevýhodnění, ale i pro
rozpoznání a podchycení specifických zájmů, schopností či nadání žáka. Soustavnou
podporou každého jedince je třeba postupně minimalizovat vyčlenění talentovaných žáků
do výběrových tříd po celou dobu výuky. Podobně je třeba minimalizovat také trvalé
vyčleňování žáků se sociálními, zdravotními a učebními problémy31.
Základní vzdělávání na druhém stupni pomáhá žákům získat vědomosti,
dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a
postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému
rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí
základního vzdělávání na druhém stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na
vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy spolu
s životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje
informací či způsoby poznávání, zadávání komplexnějších a dlouhodobějších úkolů či
projektů a přenášet na žáky zodpovědnost ve vzdělání i v organizaci života školy32.
Náročnost druhého stupně vyplývá z výrazných hormonálních, tělesných, psychických a
osobnostních změn žáků v období puberty, která nastupuje stále dříve oproti minulým
generacím. Tyto změny se projevují zejména ve zvýraznění individuálních rozdílů mezi
žáky - ve snaze projevit vlastní identitu, odlišit se od druhých, ve velké kolísavosti
výkonů, v „přelétavosti“ zájmů, citů a nálad, názorů i stanovisek, ve zvýšené kritičnosti
vůči dospělým a jejich světu, v rozporném hodnocení sebe sama, svých možností a
představ o budoucnosti či budoucím povolání. Výrazným rysem tohoto období je taktéž
odmítání ověřených pravd a snaha prožít všechno na vlastní kůži33.

30

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
KOTÁSEK, Jiří. Národní program rozvoje vzdělanosti v České republice: bílá kniha. Praha: Tauris, 2001. 98 s.
ISBN: 80-211-0372-8. Dostupný i v online verzi (v citaci budu nadále používat online verzi): Národní program rozvoje
vzdělanosti v České republice: bílá kniha. MŠMT [online], 2002, c2006 [cit. 2008-12-04]. Dostupné na www:
http://www.msmt.cz/files/pdf/bilakniha.pdf.
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Základní vzdělávání na obou stupních vyžaduje podnětné a tvůrčí prostředí, které
stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje ty méně nadané, chrání i podporuje žáky
nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené jejich
individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro
vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke
studiu, práci i činnostem podle jejich zájmů a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu
učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků
žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a zároveň splnitelných úkolů, na
posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech bez
předsudků vyučujícího.
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality
osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a
během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet na
životě společnosti34. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet
klíčové kompetence a poskytnout tak spolehlivý základ pro všeobecné vzdělání
orientované zejména na situace blízké životu a praktickému jednání. V základním
vzdělávání se usiluje o naplnění těchto cílů:
•

Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;

•

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;

•

vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;

•

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i
druhých;

•

připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;

•

vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání
životních situací;

•

rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;

•

učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný;

34
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•

vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;

•

pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnostmi, a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci35.

35
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2.

VYMEZENÍ

RÁMCOVÉHO

VZDĚLÁVACÍHO

PROGRAMU

PRO

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Jak jsme měli možnost sami zažít, vzdělávání nejen na základních školách je
velmi „akademické“ a maximalistické a nejsou zohledňovány věkové možnosti či
potřeby žáků. Charakteristickým rysem českého vzdělávání je jeho zaměření na faktické
a teoretické poznatky a na nácvik rutinních dovedností. Příliš se neklade důraz na
samostatnou práci, týmové řešení projektů, spolupráci, interpersonální dovednosti a učení
často postrádá přesah do praxe. Opomíjí se rozvíjení logického a kritického myšlení,
argumentačních dovedností, komunikace i strategické řešení problémů. Výuka většinou
spočívá v tom, že jsou žákům informace verbálně sděleny, případně zadány
k prostudování, aby byli žáci schopni učivo na požádání bezmyšlenkovitě reprodukovat.
Vedle zapamatování termínů, definic, pojmů a pouček chybí žákům přemýšlení o
vztazích mezi jevy navzájem i ve vztahu k vnějšímu světu, poznatky jsou vytržené
z kontextu, příčiny a důsledky jsou opomíjeny36.
Hlavní myšlenkou Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (dále jen Bílá
kniha) je vzdělanostní nerovnosti eliminovat, nikoliv je posilovat. Přesto jsou na školách
často úspěšné jen ty děti, které jsou schopny „nabiflovat“ se větší množství informací a
stále nedochází k tomu, aby žáci skutečné dovednosti měli, ne je pouze simulovali a
maskovali je učebnicovými znalostmi37.
V souladu s novými principy kurikulární politiky38 zformulovanými v Bílé knize
a zakotvenými v školském zákoně se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém
kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let39. Toto vzdělávání je
založené na klíčových kompetencích, definování vědomostí, dovedností a postojů a na
vzdělávacích oblastech.
Školský zákon přijatý v roce 200440 oficiálně zahajuje kurikulární reformu, jejíž
podstatou je zavedení dvoustupňového kurikula41. Rámcové vzdělávací programy (dále
36

MATĚJŮ, Petr; STRAKOVÁ, Jana et al. Na cestě ke znalostní společnosti 1. Kde jsme…? Kritická analýza současné
situace. Praha: Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2005. s. 19.
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jen RVP) vznikají odděleně pro předškolní vzdělávání (RVP PV), základní vzdělávání
(RVP ZV), gymnazijní vzdělávání (RVP G) a střední odborné vzdělávání. RVP PV byl
přijat v roce 2002, RVP ZV byl přijat na začátku školního roku 2004/2005 a od roku
2006 je povinně zaváděn na všech základních školách. RVP G je zaváděn od tohoto
školního roku, tedy od roku 2009/2010. V jednotlivých oblastech vzdělávání vymezuje
cíle vzdělávání a očekávané výstupy ve třech etapách vzdělávání: 1. - 3. ročník, 4. - 5.
ročník a 6. - 9. ročník. Uvádí taktéž doporučené učivo k daným oblastem. Ústředním
prvkem dokumentu jsou tzv. klíčové kompetence, jejichž vztah k očekávaným výstupům
je v dokumentu RVP ZV definován takto: „Ve vzdělávacím obsahu RVP je učivo
chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se
postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání
získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí42.“
RVP dále vymezuje také průřezová témata, která rovněž představují povinnou
složku vzdělávání. Konkrétně pak uvádí taktéž vzdělávací oblasti. Stanovené vzdělávací
cíle a očekávané přínosy těchto témat k rozvoji osobnosti žáků jsou natolik specifické, že
nebyly zařazeny jako součást jednotlivých vzdělávacích oborů, ale jsou uvedeny
samostatně. Nejedná se přitom o pouhé mezipředmětové vztahy, jak bývá někdy smysl
průřezových témat mylně interpretován, ale o takovou integraci vzdělávacích obsahů,
která se má promítnout především do formování osobnosti žáků43. RVP deklaruje jako
hlavní zásadu a cíl vzdělávání osvojení klíčových kompetencí, učivo samotné se má stát
pouze nástrojem k jejich osvojení.

42
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Obr. č. 1: Systém kurikulárních dokumentů44.

2.1. POZITIVA A NEGATIVA RVP

Hlavní pozitivum RVP lze spatřovat zejména ve změně výuky z instruktivní na
konstruktivní. Instruktivní způsob výuky poznatky „přelévá“ do hlav žáků. Jsou jim jen
vštípeny dogmaticky, o významu se často nediskutuje, chybí souvislosti a pochopení
situace se příliš nevyžaduje. Hlavně aby žák byl schopen správně před tabulí či v testu
interpretovat slyšené, mnohdy slovo od slova, aniž by pochopil smysl dané problematiky.
Konstruktivní způsob výuky však dává přednost názoru, že poznání člověka je ryze
individuální záležitost, své poznání si tudíž konstruuje každý sám. Učitel by měl být pro
žáky spíše než předavatelem znalostí jejich pomocníkem („usnadňovatelem“) při
získávání a organizaci znalostí.
Didaktika musí vycházet z výzkumů o činnosti mozku, neboť zapamatování
souvisí se širšími okolnostmi procesu učení. Mimo jiné platí, že si uchováváme:

10 % z toho, co si přečteme,
20 % z toho, co slyšíme,
30 % z toho, co vidíme,
50 % z toho, co vidíme a slyšíme,

44

Převzato z: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
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80 % z toho, co sami říkáme (o čem diskutujeme),
90 % z toho, co sami děláme45.

Na základě výše zmíněného by učitelé měli změnit způsob své výuky, což je
podle mne nejdůležitější přínos RVP, protože klade na vyučující nároky, kterým se
spousta z nich odmítá podřídit. Mají natolik zažité své postupy, že bude jen dobře,
objeví-li se na jejich místě někdo schopnější, kdo bude lépe vnímat dětskou duši, komu
půjde o skutečné pochopení problému, ne pouze o jeho naučení. Je zde snaha o
demýtizaci autority učitele, o zboření mýtů, že učebnice je základem výuky, že všechny
děti by si měly osvojit stejné poznatky a že škola do jisté míry „musí“ být místem žáky
stresujícím, aby je tak připravila na život, kde se s nimi „nikdo mazlit nebude“ 46.
Naopak učitel v roli rádce zapojuje do výuky všechny druhy výukových materiálů
(nejen učebnice, ale i pracovní listy, časopisy, software, internetové materiály, beletrii a
materiály z jiných předmětů). Přístup k dítěti by měl být na škole citlivější, měl by chápat
jeho individualitu, bezpečné klima ve škole je potom podmínkou kvalitní výuky.
Individuální zvláštnosti je třeba brát v úvahu i při hodnocení. Výkon žáka neposuzujeme
tak, že žáky porovnáváme mezi sebou, nýbrž posuzujeme výkon každého jednotlivce
vzhledem k jeho dispozicím a osobnímu rozvoji. Nejedná se však o výuku, ve které by si
žáci dělali, co se jim zlíbí, jisté znalosti si nelze osvojit jinak než poctivým učením, ale
důraz by se neměl klást pouze na generacemi zažité metody výuky.
Je také důležité také překonat předsudky vyučujících k práci s počítači a zapojit je
do výuky, i když bude učitel nucen čelit možné situaci, že žák bude vědět více.
Schopnost současné generace mistrně ovládat informační a komunikační technologie
dokládají slova Dona Tapscotta, výzkumníka, spisovatele a světoznámého odborníka na
digitální ekonomiku: „Pokud jde o využití nových technologií, jsou děti poprvé v historii
rodičům autoritou“47. Vyučující by proto neměl vnímat to, že žák má o dané
problematice větší povědomí jako oslabení své autority, měl by naopak hodnotit žákovu
znalost jako přínos a vidět v podílu žáka na výuce pozitivum.
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Hlavní východiska. Otevřené vyučování [online], 2007-08-29 [cit. 2008-12-18]. Dostupné na www:
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NOVÁČKOVÁ, Jana. Mýty ve vzdělávání: o škodlivosti některých zaběhnutých představ o učení, škole a výchově a
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28

Takový způsob výuky, který bude žáky motivovat k dalšímu získávání znalostí,
bude je uspokojovat, přinášet potěšení a radost a v neposlední řadě se v něm také bude
seberealizovat, je úkolem RVP.

Konkrétní přínosy RVP:
•

Vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence,
jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a
dovedností v praktickém životě;

•

vycházejí z koncepce celoživotního učení;formulují očekávanou úroveň vzdělání
stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání;

•

podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za
výsledky vzdělávání48. Vlastní dokument RVP svojí kvalitou značně převyšuje

dosud vypracované kurikulární dokumenty, ale přece jenom se vyskytují určité
nedostatky i v tomto dokumentu. Je zmiňována hlavně nízká mediální podpora reformy a
její nedostatečné finanční zajištění. Mnoho odborníků v této reformě vidí pouze
vytrženou jednotlivost, jež není vázána na ostatní prvky ve školském zákoně. Následující
výtkou k tvorbě RVP je, že při jejich vytváření nebyly přizvány české reformní školy,
které využívají alternativní programy, jako jsou waldorfský49, montessori50 nebo
daltonský plán51. Ty by mohly nabídnout i letité zkušenosti ze zahraničí, kde jsou jejich
programy mnohem rozšířenější.
Velké obavy z implementace RVP mají zejména učitelé samotní. Mnozí cítí ke
kurikulární reformě ambivalentní pocity, protože jim samým nebyl poskytnut dostatek
informací k tomu, aby pochopili, v čem se jich budou změny týkat. Porůznu se na
serverech týkajících se školství52 ozývají negativní ohlasy týkající se zavádění RVP do
školní praxe, na náročnost, rozsah a nerespektování potřeb vyučujících53. Problém je
samozřejmě rovněž v tom, že samotná média šíří nesmyslné informace, proto i vyučující
48

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Autorem této koncepce je Rudolf Steiner (1861-1925). Waldorfská škola se sama charakterizuje jako škola, která
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vývoje. Jeho úkolem je pěstovat toto nadání a vést dítě k tomu, aby bylo schopno jednou převzít výchovu sebe sama.
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vidí v RVP spíše „strašáka“ a postrádají dopad do pedagogické praxe. Také to, že je
reforma založena na povinnosti, je považováno za nešťastné. Pro učitele ŠVP přináší
práci navíc v podobě jeho vypracování, přesto však za to nebudou vyučující nijak
ohodnoceni, což je další problematickou záležitostí celé reformy. Zejména učitelé na
venkově se k celému RVP staví silně negativně54.
Další „vadou na kráse“ reformy je, že nevznikla zespodu, tedy jako výsledek
podrobných fundovaných debat učitelů z praxe, metodiků, didaktiků, odborníků
z vysokých škol, zástupců podnikové sféry, rodičů a široké veřejnosti, ale byl nařízen
shora. Tento způsob vzniku ztížil přijetí výsledného dokumentu učiteli a širší veřejnost
díky tomu netuší o podstatě reformy vůbec nic.
Hlavní slovo při vytváření RVP měl Výzkumný ústav pedagogický v Praze55,
na jehož půdě vznikly kritizované osnovy vzdělávacího programu Základní škola56.
Tento vzdělávací program je jedním z oficiálně posvěcených vzdělávacích programů pro
základní vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce 1996. Na reformním RVP ZV tak
mnohdy pracovali stejní lidé jako na tradiční Základní škole. K formalizaci kurikulární
reformy tak došlo už na jejím samotném počátku. A právě formálnost je to, co reformu
ohrožuje nejvíce. Především je tu naprosto nedostatečný časový prostor, který učitelé na
psaní ŠVP dostali. Po učitelích se náhle chce, aby vytvářeli koncepce, které nedokázali
dosud vytvořit ani týmy odborníků. Na mnoha školách došlo k zmatení cílů a prostředků.
Napsání ŠVP se stalo hlavním cílem, přestože má jít pouze o prostředek k realizaci změn.
Školy praktické a speciální jsou zase dezorientovány, protože přesně neví, kterým
dokumentem se mají při psaní ŠVP řídit.
Je škoda, že autoři RVP ZV nedokázali udržet na uzdě svou „inspiraci“ a
vytvořili extrémně rozsáhlý elaborát. Méně mnohdy znamená více. Prostřednictvím RVP
by se necítil nikdo omezován a učitelé by mohli tento maximálně pětadvacetistránkový
text snadno zapracovat do svých školních vzdělávacích programů. I ty by potom byly
mnohem kratší, a možná by si je dokonce někdo přečetl, např. rodiče57.
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propagace RVP zlepšit? Kde chybějí peníze nejvíc? In Česká škola [online], 2006-11-27 [cit. 2009-01-22]. Dostupné
na www: http://ceskaskola.cz/Ceskaskola/Ar.asp?ARI=103455&CAI=2152&EXPS=%22MAPOVALO*%22.
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2.1.1. Principy RVP ZV

Mezi základní principy, ke kterým se RVP ZV hlásí, patří následující:
•

Navazuje svým pojetím na RVP PV a je východiskem pro koncepci RVP pro
střední vzdělávání;

•

vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků,
včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol;

•

specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jež by měli žáci dosáhnout na konci
základního vzdělávání;

•

vymezuje vzdělávací obsah - očekávané výstupy a učivo;

•

zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně
formativními funkcemi;

•

podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti
jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů,
odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě
s individuálními potřebami žáků;

•

umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami;

•

je závazný pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího
řízení pro vstup do středního vzdělávání.

RVP ZV je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován
podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů s ŠVP i podle měnících se
potřeb a zájmů žáků.

Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje RVP ZV:
•

Zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání možnosti a potřeby žáků;

•

uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a
možností žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky;

•

vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a
individuálních předpokladů žáků;
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•

vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné
motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky;

•

prosadit změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu
hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního hodnocení;

•

zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit
důvody k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol;

•

58

zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči žáků58.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
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3. KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a
hodnot, které jsou nepostradatelné pro rozvoj jedince a jeho bezproblémového zapojení
do společnosti. Výběr a pojetí těchto kompetencí vychází z hodnot obecně přijímaných
ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají
k jeho vzdělání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské
společnosti59. V RVP jsou klíčové kompetence vymezeny na úrovni, které mají
dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělávání. Nelze ovšem považovat proces
osvojování

klíčových

kompetencí

za ukončený,

pokračuje totiž

středním

či

vysokoškolským vzděláním a postupně se dotváří v průběhu dalšího života. Klíčové
kompetence vedle sebe nestojí izolovaně, ale různými způsoby se prolínají, jsou
multifunkční, mají nadpředmětovou povahu a lze je získat jen jako výsledek celkového
procesu vzdělávání.
„Velmi záleží na tom, jaké příležitosti nabízí povinné vzdělávání, jaké prostředí
pro vzdělání vytváří, jak motivuje k učení, jak ovlivňuje rozvoj osobnosti každého žáka,
jak ho připravuje na soužití a spolupráci s druhými, jak ho vybavuje pro osobní život a
zaměstnání i pro adaptaci v současném dynamickém světě“60.

3.1. HISTORICKÝ EXKURZ KE KLÍČOVÝM KOMPETENCÍM

Klíčové kompetence jsou, ať už doslovně nebo v přeneseném významu, podstatou
většiny současných evropských školských systémů. Jejich naplňování je však vždy
specifické a vychází jak z tradic daného školského systému, tak z diskuse nad tím, co
daná společnost vlastně od školství požaduje. Jednoznačně jde vždy o příklon ke
vzdělávání ve smyslu získávání funkčních dovedností a prohlubování těch schopností,
které podporují společenské a kulturní uplatnění, stejně jako osobnostní rozvoj61.
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Nestejná míra osvojování klíčových kompetencí se zpravidla pokládá za hlavní
příčinu sociálního předělu a nerovnosti v příjmech, které vedou k odsouvání méně
kvalifikovaných jedinců na okraj společnosti (tzv. marginalizace) a v konečném důsledku
vedou k sociálnímu vylučování. Proto je snahou národních politik, aby k černobílému
rozdělování na ty, kteří klíčové kompetence ovládají a na ty, kteří nikoliv, byla setřena.
Řada odborníků v oblasti sociologie, pedagogiky, filozofie, psychologie a ekonomie se
pokoušela definovat pojem kompetence.
Výsledky těchto snah ovlivnilo jejich vzdělání a kulturní i jazykové zázemí. Pro
francouzského pedagoga Philippa Perrenouda znamená vytváření kompetencí umožnit
jedincům, aby mobilizovali, uplatňovali a zapojovali osvojené poznatky ve složitých,
rozmanitých a nepředvídatelných situacích. Navrhuje tuto definici kompetence:
„…schopnost účinně jednat v určitém typu situací, schopnost založená na znalostech,
která se však neomezuje jen na ně62“. Naproti tomu psycholog Franz Emanuel Weinert
analyzoval řadu definic pojmu kompetence a dospěl k závěru, že se ve všech oborech:
„kompetence interpretuje jako ne zcela specializovaný systém schopností, znalostí či
dovedností, jež jsou nezbytné nebo dostačující pro dosažení určitého cíle63.“ Na
sympóziu Rady Evropy o klíčových kompetencích navrhl irský pedagog James E.
Coolahan, aby se na způsobilost a kompetence nahlíželo jako na: „obecnou schopnost
založenou na znalostech, zkušenostech, hodnotách a dispozicích, jež jedinec rozvinul
během své činné účasti na vzdělávání64“.
Z velkého množství definic lze vyvodit především to, že neexistuje žádná
univerzálně platná definice pojmu klíčová kompetence. Přes rozdílné pojetí a interpretaci
daného termínu se zdá, že se většina odborníků shoduje na tom, že má-li si kompetence
zasloužit přívlastek klíčová, základní či podstatná, musí být pro každého jedince či danou
společnost nezbytná a prospěšná. Musí jedinci umožnit, aby se úspěšně zařadil do řady
společenských sítí, ale zachoval si přitom i svou nezávislost a byl schopen efektivně
fungovat, nejen v prostředí mu známém, ale i v situacích, které pro něj budou nové.
Protože všechna prostředí a situace podléhají změnám, musí klíčová kompetence lidem
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rovněž umožnit, aby své znalosti a dovednosti neustále aktualizovali a udrželi tak krok
s nejnovějšími trendy 65.

3.2. IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Poté, co bylo stanoveno, že klíčové kompetence jsou nezbytným předpokladem
pro nezávislou, rozvíjející se, cílevědomou a úspěšnou životní dráhu jedince, spočívá
další krok v identifikaci konkrétních kompetencí, které těmto požadavkům odpovídají.
Prvním a nejdůležitějším kritériem i nadále zůstává ta skutečnost, že klíčové kompetence
musí být potencionálně prospěšné pro všechny členy společnosti. Musí mít význam pro
celou populaci bez ohledu na pohlaví, společenskou třídu, rasu, kulturní či rodinné
zázemí a mateřský jazyk. Za druhé musí být v souladu s etickými, ekonomickými a
kulturními hodnotami a zvyklostmi dané společnosti. Dalším faktorem je kontext,
ve kterém jsou klíčové kompetence uplatňovány, tedy obecně možnosti situací, do
kterých se může občan během svého života dostat. O velké většině obyvatel lze říci, že se
během svého života dostanou do rolí studentů, pracovníků, následně rodičů, a že se
zapojí do řady volnočasových aktivit či kulturního nebo politického života.
Hlavním úkolem je proto dosáhnout toho, aby se tito občané byli schopni stát
fungujícími členy různorodých společenství. V Evropě dlouho panovala shoda v tom, že
by si člověk během svého života měl osvojit zejména tyto tři dovednosti: čtení, psaní a
počítání. Tyto dovednosti lze považovat za jakýsi odrazový můstek pro veškeré budoucí
učení, ale jsou pouze částí té oblasti klíčových kompetencí, považují se pouze za
gramotnost základní či bázovou. K nejdůležitějším všeobecným schopnostem a
dovednostem patří komunikace, řešení problémů, logické myšlení, schopnost vést,
schopnost podílet se na týmové práci a schopnost učit se (dlouhodobě a stále).
Vedle dovedností a znalostí jsou třetí určující charakteristikou kompetence a
postoje, tedy dlouhodobě ustálené způsoby chování a jednání. Ty jsou těsně spjaty
s osobními kompetencemi, u nichž nad uměle získanou disponibilitou (znalostmi,
dovednostmi)

převažují

psychosociální

aspekty

dané

osobnosti

-

zvídavost,

motivovanost, tvořivost, skeptičnost, čest, nadšení, sebeúcta, spolehlivost, odpovědnost,
iniciativa a vytrvalost. Tyto kompetence lze ve větší míře pouze rozvíjet, nikoliv se jim
učit. Samostatnou klíčovou kompetenci představuje počítačová gramotnost. K osvojení
počítačové gramotnosti pomáhá dobrá úroveň gramotnosti čtenářské a matematické.
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Samostatnou průřezovou kompetencí, tzn. propojenou s dalšími, je způsobilost
v používání cizích jazyků. Za jednu z klíčových kompetencí se často pokládá i zvládnutí
základních pojmů přírodních a technických věd66.

3.2.1. Osvojování klíčových kompetencí během povinného vzdělávání

Úplné spektrum klíčových kompetencí nemůže mladému člověku poskytnout
povinná školní docházka, i když se na to v mnoha případech spoléhá. Mnohem větší
důraz by měl být kladen na neformální učení67 v rodině, ve společnosti přátel a
vrstevníků,

prostřednictvím

hromadných

sdělovacích

prostředků

nebo

v rámci

mládežnických, politických a náboženských organizací (zejména pokud jde o rozvíjení
kognitivních, sociálních a osobních kompetencí). Osobní zkušenosti, které mladý a stále
se formující člověk získává prostřednictvím stejně starých spolužáků nebo médií, utváří
jeho osobnost a úsudek o světě i jeho / jejím úkolu v něm. Cílem školní docházky je
připravit studující na efektivní fungování v mimoškolním prostředí68. Pro mnohé studenty
je obtížné aplikovat dovednosti v situacích, které jsou pro ně nové a neznámé. Úlohou
učitele je potom usnadnit žákům učení tím, že je povede při uplatňování poznatků a
dovedností v těchto nepříliš známých situacích. Ruku v ruce se vzděláváním formálním
by mělo jít vzdělání neformální. Internet, který se řadí taktéž k neformálním zdrojům
učení, podporuje kritické myšlení69, protože žák musí rozlišovat mezi množstvím
informací, které má k dispozici a nalézat ty, jež jsou relevantní a vhodné ke studiu.

3.2.2. Různá vymezení klíčových kompetencí

Lisabonský proces vymezuje strategický plán do roku 2010, jehož cílem se má
stát Evropa: „…v globálním měřítku nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější
66
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vyučování, odborná příprava a učení nemusí být nutně jedinou či hlavní oblastí činnosti. Toto prostředí či situace
mohou být dočasné nebo se mohou střídat a příslušné činnosti či kurzy mohou vést profesionální facilitátoři učení
(např. instruktoři), ale také dobrovolníci (např. vedoucí skupin mládeže). Aktivity a kurzy jsou naplánované, ale
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ekonomikou založenou na znalostech, která bude schopna udržitelného hospodářského
růstu, nabídne více lepších pracovních příležitostí a zajistí větší míru sociální
soudržnosti“70.
S touto problematikou velmi úzce souvisí i snaha Evropské rady vymezit prioritní
oblasti a změny ve vzdělávání, které se stanou samozřejmým důsledkem návrhů. Po celé
řadě schůzek byly prostřednictvím programu Eurydice71 v roce 2002 navrženy tyto
hlavní oblasti klíčových kompetencí:
•

Komunikace v mateřském jazyce (schopnost vyjádřit a interpretovat myšlenky,
pocity a informace v ústní i psané podobě a zapojit se do komunikace v různých
sociálních kontextech - v práci, doma i při volnočasových aktivitách);

•

komunikace v cizích jazycích (stejné jako komunikace v mateřském jazyce,
úroveň osvojení cizího jazyka s jazykem mateřským nemusí však být shodná a
pro různé cizí jazyky se liší);

•

informační a komunikační technologie (jedná se o schopnost používat
multimediální technologie a využívat je k vyhledávání, ukládání, vytváření,
prezentování, třídění a k výměně informací);

•

matematická gramotnost a kompetence v oblasti matematiky, přírodních a
technických věd (schopnost písemně i z hlavy sčítat, odečítat, násobit, dělit a
užívat tyto operace k řešení problémů v každodenním životě, důraz je kladen
spíše na proces řešení problémů než na samotný výsledek, na prováděnou činnost
než na žákovy znalosti, v přírodních vědách se jedná o znalosti a metodologie,
které lze použít k vysvětlení jevů v okolním světě; technologie představuje
aplikaci znalostí jako prostředek, kterým člověk ovlivňuje prostředí v němž žije);

•

podnikavost (tyto kompetence mají pasivní a aktivní část - jednak vede
k stimulaci změn, které iniciuje sám jedinec, ale také ke schopnosti podporovat
změny, které jsou vyvolány vnějšími faktory, což znamená, že vedou žáka
k tomu, aby dokázal vítat změny, přebírat odpovědnost za své jednání - pozitivní
a negativní – aby dokončil to, co započal, měl představu o tom, čeho chce
dosáhnout, vytyčil si své cíle, šel za nimi a byl motivován k úspěchu);
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•

interpersonální a občanské kompetence (zahrnují všechny formy jednání, které
si každý jedinec musí osvojit, aby byl schopen se efektivně a konstruktivně
podílet na dění ve společnosti a dokázal řešit problémy, a to v osobním, rodinném
i veřejném kontextu);

•

schopnost učit se (tyto kompetence jsou nezbytné pro organizaci a řízení
vlastního učení - samostatně a ve skupině -, pro získávání, zpracování, hodnocení
a integraci nových znalostí a pro schopnost aplikovat tyto kompetence v různých
situacích a kontextech);

•

všeobecný kulturní rozhled (schopnost vážit si projevů kultury a společenských
mravů i schopnost vážit si literatury, umění, hudby a dalších forem tvůrčích
projevů člověka)72.
National Forum on Information Literacy (NFIL)73 v USA definuje naproti

tomu ve svém projektu „Equipped for the Future“ klíčové kompetence následovně:
•

Komunikační dovednosti: číst s porozuměním, písemně vyjadřovat myšlenky,
mluvit tak, aby druzí rozuměli, aktivně naslouchat, kriticky pozorovat;

•

rozhodovací dovednosti: užívat matematických znalostí k řešení problémů a
komunikaci, činit rozhodnutí, plánovat činnost;

•

interpersonální dovednosti: spolupracovat v týmu, obhajovat své názory a
zájmy, ovlivňovat a chápat jiné, řešit konflikty a umět vyjednávat, vést druhé;

•

dovednosti celoživotního učení: mít odpovědnost za své učení, uvědomovat si a
hodnotit sám sebe, učit se vlastním zkoumáním, užívat informačních a
komunikačních technologií74.

3.3. KLÍČOVÉ KOMPETENCE V RVP

Podle RVP je cílem základního vzdělávání v ČR rozvoj klíčových kompetencí a
poskytnutí základu všeobecného vzdělání orientovaného na situace blízké životu a na
praktické jednání. V RVP ZV je vymezeno 6 klíčových kompetencí: kompetence
k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence
72
BLAŽKOVÁ, Božena. Učení pro život aneb knihovny a vzdělávací programy. In Informační gramotnost: 4. sborník
příspěvků z konference konané 24. listopadu 2005 v Moravské zemské knihovně. 1.vyd. v Brně: Moravská zemská
knihovna, 2006. s. 71-72.
73
Více viz www: http://www.infolit.org/
74
KOTÁSEK, Jiří. Teorie štěstí. Ženevské sympozium o převratu, který čeká každou školu. In Respekt, 2002, roč. 13,
č. 19, s 18.
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sociální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Podívejme se podrobněji na
jednotlivé klíčové kompetence.
Obr. č. 2: Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků75.

3.3.1. Kompetence k učení

Na konci základního vzdělání žák:
•

Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie,
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu
studiu a celoživotnímu učení;

•

vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a
praktickém životě;

•

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě
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toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a
kulturní jevy;
•

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti;

•

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a
určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl
své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich;

•

čte s porozuměním texty různého charakteru (včetně diagramů, tabulek, grafů a
map), pracuje s nimi, přemýšlí o nich a na základě dosavadních znalostí a
zkušeností uplatňuje vlastní názor;

•

pracuje s učebnicemi, s různými učebními texty a materiály, se slovníky a
encyklopediemi, učebními pomůckami a dalšími informačními a inspirativními
zdroji;

•

samostatně a systematicky se učí, kriticky posuzuje výsledky vlastní práce,
překonává případné obtíže při učení, je za výsledky svého učení odpovědný76.

To, jakým způsobem jsme schopni přijímat informace a učit se je, se odráží i ve
volbě strategie učení. Existuje totiž pět hlavních skupin lidí, podle toho, jakým způsobem
se učí: vizuální typ, auditivní typ, haptický typ, verbální a diskusní typ. Učitel by měl
tudíž na základě tohoto předpokladu pracovat s žáky tak, aby měli všichni ti, kteří patří
k té či oné skupině možnost rozvíjet své schopnosti. Protože: „…čím větším množstvím
kanálů je informace nabízena, tím lépe se zapamatuje, protože se v mozku uloží na
různých místech“77. Doporučují se tudíž skupinové hry, kvízy, audiovizuální přednášky,
výuka s názornými pomůckami a příklady, vypracovávání projektů nebo zpětně vazebné
úkoly. Je vhodné do výuky zapracovat i určité formy relaxace, které pomohou dětem
nabýt ztracenou pozornost a poskytnou jim uvolnění78.

3.3.2. Kompetence k řešení problémů

Na konci základního vzdělávání žák:
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•

Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje
způsob řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností;

•

vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, odlišné
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému;

•

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů
logické, matematické a empirické přístupy;

•

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při
řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při
řešení problémů;

•

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen obhájit si je, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí79.

I s touto kompetencí může vyučující pracovat a rozvíjet ji u svých žáků. Měl by u
žáků podporovat schopnost analýzy, vytváření asociací, spontánnost, ochotu riskovat,
důvěřovat a hlavně podporovat zásadu: nic není nemožné. Mezi kreativní metody řešení
patří brainstorming80 či vytváření analogií.

3.3.3. Kompetence komunikativní

Na konci základního vzdělání žák:
•

Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se
výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu;

•

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně
se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;

•

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných
gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich,
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reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do
společenského dění;
•

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a
účinnou komunikaci s okolním světem;

•

využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi81.

Schopnost správně verbálně i neverbálně komunikovat je kompetencí, která je pro
interpersonální vztahy nesmírně důležitá. Rozvinutá slovní zásoba, srozumitelnost,
rychlost řeči i její kadence, rytmus a melodie mají na rozhovor mezi dvěma lidmi
podstatný vliv. Také neverbální komunikace vypovídá o našich pocitech či náladách.
Držení těla (posturika), pohyby různých částí těla (kinezika), gestika, mimika, haptika,
oční kontakt a osobní prostor (proxemika) jsou oblastmi, které by škola neměla opomíjet
a naopak rozvíjet v dětech schopnosti orientovat se v „řeči těla“82.

3.3.4. Kompetence sociální a personální

Na konci základního vzdělání žák:
•

Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření
pravidel práce v týmu, na základě přijetí nebo poznání nové role v pracovní
činnosti, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce;

•

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty
při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů,
v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá;

•

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých
lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají
a dělají;

•

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a
samotný rozvoj;
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•

ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a
sebeúcty83.

3.3.5. Kompetence občanské

Na konci základního vzdělání žák:
•

Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen
vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si
povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí;

•

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si
vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni;

•

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích
ohrožujících život a zdraví člověka;

•

respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se
zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit84.

3.3.6. Kompetence pracovní

Na konci základního vzdělání žák:
•

Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky;

•

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot;

83
84

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
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•

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření;

•

orientuje se v základních aktivitách k uskutečnění podnikatelského záměru a
k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a rizika podnikání, rozvíjí své podnikatelské
myšlení85.

Klíčové kompetence představují ideální stav, o který budou učitelé u žáků
usilovat, ale vzhledem k dispozicím a osobním schopnostem žáků nelze dosáhnout u
všech žáků stejné úrovně. Míra osvojení klíčových kompetencí závisí na typu osobnosti
žáka, zda je žák introvert či extrovert, záleží na jeho intelektuálních schopnostech, intuici
nebo smyslech. Každá klíčová kompetence se vytváří individuálně, postupně, a to tak, že
se dílčí vědomosti a dovednosti žáka „nabalují“ a propojují při různých příležitostech.
Škola od školy volí jiný přístup k rozvoji klíčových kompetencí, a tím i k znalostem,
dovednostem, postojům a hodnotám. Ovládnutí klíčových kompetencí žáky úzce souvisí
se vzděláním samotných vyučujících, kteří by měli nové postupy a metody přijmout za
vlastní a neustále své znalosti rozvíjet. K tomu slouží celoživotní vzdělávání, které se
stává něčím víc než pouhým přechodným módním trendem.
Z toho důvodu pořádá Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)86 různé
akreditované programy pro výuku učitelů na základních i středních školách. Využívá při
tom zdrojů MŠMT (tzv. rozvojové programy – např. MEJA, Studium pedagogiky) a
Evropského sociální fondu (tzv. národní projekty – Koordinátor, Brána jazyků,
Úspěšný ředitel). Zahraniční projekty mezinárodního významu jsou: Sokrates87 (jeho
součástí jsou např. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Lingea nebo
Minerva), European Schoolnet88 nebo ECOLE89. Cílem národního projektu
Koordinátor je pomoci školám při vytváření ŠVP na vlastní škole90, takže se podílí na
úspěšné implementaci RVP do výuky pod heslem: „Na školní vzdělávací program nejste
sami“. Celoživotní vzdělávání je problematikou, na jejíž nutnost poukazuje i Evropská
rada při Lisabonském zasedání, jehož východiskem bylo Memorandum o
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Více viz www: http://www.nidv.cz/cs/.
87
Více viz www: http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html.
88
Více viz www: http://www.eun.org/portal/index.htm.
89
European Collaborative Learning Network. Více viz www: http://www.ecolenet.nl/.
90
KRAJČÍKOVÁ, Taťána. Národní projekt Koordinátor. In Informační gramotnost : 4. sborník příspěvků z konference
konané 24. listopadu 2005 v Moravské zemské knihovně. 1.vyd. v Brně: Moravská zemská knihovna, 2006. s. 25-26.
86

44

celoživotním vzdělávání91. Taktéž Koncepce státní informační politiky ve
vzdělávání92 je dokumentem, který si uvědomuje důležitost vzdělávání nejen učitelů, ale
i knihovníků a informačních pracovníků.

91

Více viz Memorandum o celoživotním učení. Národní vzdělávací fond [online], listopad 2000 [cit. 2008-11-18].
Dostupné na www: http://www.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm.
92
Plný text: Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Masarykova univerzita [online], 2000-03-31 [cit. 200801-03]. Dostupné na www: http://www.fi.muni.cz/~smid/sipvevz1.html.
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4. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Škola je instituce, jež má pro život připravovat. Obzvláště v dnešní době, kdy
škola ztratila monopol na informace, by se měla zaměřit na rozvoj komunikačních
dovedností svých žáků. Důležitou součástí výuky by měl být dialog mezi žákem a
vyučujícím a snaha učitelů o sebevzdělávání žáků. RVP se snaží o pojetí vyučovaných
předmětů takovou cestou, která by mohla usnadnit dítěti cestu ke vzdělání a odpovědět na
mnohé otázky, kterým se doposud nevěnovala potřebná pozornost. Vzdělávací obsah
základního vzdělávání je v RVP orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí.
Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více
obsahově blízkými vzdělávacími obory:
•

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)

•

Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)

•

Informační

a

komunikační

technologie

(Informační

a

komunikační

technologie)
•

Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)

•

Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)

•

Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)

•

Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)

•

Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)

•

Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)93.

Z jednoho vzdělávacího oboru se může stát jeden či více vyučovaných předmětů,
případně může dojít k propojení s více vyučovanými předměty, které pak dají vzniknout
integrovanému vyučovanému předmětu. Hlavním cílem ŠVP je spolupráce vyučujících,
propojování předmětů, hledání souvislostí mezi nimi a především posilování
nadpředmětového přístupu ke vzdělání. Pomoc při hledání námětů k výuce jednotlivých
vzdělávacích oblastí poskytuje Metodický portál RVP (www.rvp.cz) a také Digitální
učební materiály (http://dum.rvp.cz), tedy prostor pro učitele, kteří vytvářejí, hledají a
jsou ochotni sdílet své nápady s ostatními.

93

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
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4.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Do této vzdělávací oblasti jsou zařazeny jak oblast Český jazyk a literatura, tak
Cizí jazyk, který se na dnešní základní škole stává nezbytností. Tato vzdělávací oblast
zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť právě schopnost vyjadřování a
jazyková kultura by měly patřit k základní výbavě každého absolventa základní školy.
Pozornost by se měla u žáků klást zejména na schopnost číst s porozuměním, kultivovaně
se vyjadřovat v psaném i mluveném projevu, umět na základě přečteného formulovat
obsah sdělení. Žáci by se měli naučit na základním stupni chápat různé typy textu,
dokázat formulovat své pocity, prožitky a myšlenky, být schopni kriticky posuzovat
obsah textu a vyvodit z něj pro sebe to přínosné. Oblast Jazyk a jazyková komunikace je
rozčleněna do tří kategorií: na jazykovou, literární a na oblast cizího jazyka.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování
spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Při
rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné
intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a
odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od
počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem
poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby základní literární
druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i
formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od
skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé
recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a
prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a
obohatit jejich duchovní život.
Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast
zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a
předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizího
jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců
jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění.
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní
tradice a prohlubuje uvědomění si závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a
tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
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Požadavky na vzdělávání v cizím jazyce formulované v RVP vycházejí ze Společného
evropského referenčního rámce pro výuku, studium a hodnocení cizích jazyků94.
Úspěšnost jazykové výchovy jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání
v jazyce mateřském a cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková
kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání95.

4.1.1. Český jazyk a literatura

Nejtěžším úkolem, který stojí před žáky 1. stupně, je naučit se číst a psát. Pro
úspěšné komunikování slovem i písmem je nezbytné, aby žáci zvládli základy pravopisu
a tvarosloví, a aby tyto znalosti a dovednosti měli dostatečně upevněné. Jádro Jazykové
výchovy by mělo tedy spočívat v základech mluvnice a pravopisu. Syntaktické učivo by
se mělo probírat na úrovni potřebného vstupu do tohoto poměrně složitého tématického
celku, aby žáci pochopili základní principy stavby výpovědí. Takto se vytváří vhodné
východisko pro rozvíjení komunikačních dovedností, jež mohou žáci uplatňovat nejen v
běžném životě, ale zejména ve školní výuce.
Literární výchovu považujeme za složku výuky, jež by rozhodně neměla
představovat pouhé "čtení literárních textů", ale tvořivou komunikaci s literaturou. Žáci
mohou na vhodně vybraných textech nejen procvičovat své čtenářské schopnosti, ale
postupně mohou být vedeni i k aktivnímu porozumění, tedy recepci textu, jeho
smyslovému vnímání, dekódování a následné interpretaci textu jako celku i jeho detailů z
různých pohledů, v nejrůznějších souvislostech a vztazích. Cílem této vzdělávací oblasti
by tedy mělo být osvojení si dobrých čtenářských návyků a čtenářské gramotnosti.
Logickým vyústěním se stává nápodoba "vzorových" autorů a pokusy žáků o vlastní
literární tvorbu, tedy efektivní propojování výuky a výchovy literární a slohové, založené
na aktivní komunikaci s literárním dílem96. Je také možné obohatit hodiny o hry,
vytváření projektů, referátů, čtení pohádek, výuku lze zpestřit o kvízy, křížovky, různé
hrátky s přesmyčkami (např. ROLASJAV GLFARO - JAROSLAV FOGLAR97), o

94

Common European Framework of Reference for Languages. Vydán Radou Evropy. Umožňuje porovnávat
jazykovou úroveň studentů dosaženou v různých zemích a v různých vzdělávacích systémech. Definuje šest úrovní a
umožňuje tak srovnávat různé zkoušky, učebnice, kurzy apod. Jednotlivé úrovně Referenčního rámce jsou označeny
A1 až C2. Co přesně ta která úroveň rámce obsahuje, je možné shlédnout na www: http://www.macmillan.cz/cef.htm.
95
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
96
HOLASOVÁ, Táňa. Pojetí oboru Český jazyk a literatura v RVP ZV. Metodický portál RVP [online], 2004-07-29
[cit. 2008-12-15]. Dostupné na www: http://www.rvp.cz/clanek/74/35.
97
Další náměty v článku: Kreativní písemná cvičení. Metodický portál RVP [online], 2008-01-24 [cit. 2009-01-28].
Dostupné na www: http://www.rvp.cz/clanek/75/1909.
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hledání novotvarů k již existujícím slovům, převypravováním přečtených textů či
využitím mobilních telefonů ve výuce98. Pro výuku starší české literatury je možné použít
taktéž Manuscriptorium pro školy99, kde jsou dostupné historiografické prameny, texty
k dějinám české literatury, rukopisy a iluminace, zajímavé jsou taktéž ukázky přípravy
pro výuku zpracované v souladu se školskou reformou. Inovacím se meze nekladou.

4.1.2. Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Cizí jazyk nabízí kromě výuky v samotné hodině i možnost
využití Internetu a propojení s oblastí Informační a komunikační technologie. Vyučující
může v hodině využívat výukové CD-ROMy, scrabble, hry se slovíčky či webové stránky
přímo se výuky jazyků týkající, např. http://www.anglictina.com100, Kurz němčiny
zdarma101, případně lze žáky zaujmout stránkami se Světovými písmy102, což v nich
může zažehnout touhu po znalostech. Internetu lze využít i při poslechu rodilých
mluvčích, při osvojování slovní zásoby, ověřování všeobecných znalostí např. o kultuře
či místopise, nehledě na možnosti projektu Gutenberg103. Je vhodné zapojit do výuky i
žáky samotné. Cílem vyučujících je naučit žáky aktivně využívat cizí jazyk, umět v něm
komunikovat, číst a rozumět mluvenému projevu (jazyková gramotnost), také však
poznat kulturu zemí příslušné jazykové oblasti a pochopit význam znalosti cizích jazyků
pro osobní život.

98

Tento zajímavý nápad je rozvíjen v článku: Jak využít mobilní telefon při výuce – získávání informací. Metodický
portál RVP [online], 2008-01-23 [cit. 2009-01-28].
Dostupné na www: http://www.rvp.cz/clanek/75/1910.
99
Více viz www: http://skoly.manuscriptorium.com/Site/CZE/default.asp.
100
Stránky obsahují jak část placenou, tak i část volně přístupnou, která obsahuje mnoho materiálů, využitelných při
samostudiu i přímo ve školní výuce. Zejména sekce „Školička“ je určena naprostým začátečníkům (10 lekcí), „Test
Centre“ je zásobníkem textů, dialogů, frází, idiomů, vtipů, mluvnických pravidel aj. Velmi důkladnou prohlídku
zaslouží sekce „Library“: online slovníky, texty písní a básní, slangové výrazy, zkratky SMS atd.
101
E-learningový kurz je dostupný na www: http://www.nj.cz/kurs.htm, který nabízí vzdělávací centrum ASSET.
Poměrně méně přehledná stránka, kde ale najdete cenné informace o gramatice, četbě a zdrojích elektronických knih,
výslovnosti a můžete zde získat i kontakty k dopisování s cizinci. K dispozici jsou i výukové lekce, testy a cvičení,
německé texty a reálie aj.
102
Dostupné na www: http://www.ancientscripts.com/. Stránka obsahuje přehled světových písemných systémů od
pravěku do současnosti. Pomocí navigačních obrázků se dostáváme k historii písma, význam, původ, místo a dataci
jeho používání, přičemž si děti mohou zahrát i obdobu pexesa s písemnými znaky. Stránky lze využít i mezipředmětově
(např. literatura či dějepis).
103
Je jedním z ohnisek úsilí přinést hodnotné knihy na web a na pevné disky počítačů domácností po celém světě. Sbírá
převážně knihy, které jsou již ve veřejném vlastnictví, a tudíž se na ně nevztahuje copyright a knihy, které jejich autor
poskytl pod nějakou nerestriktivní licencí. V databázi je zastoupena převážně anglicky psaná beletrie, poezie, esejistika
či cestopisy, v každém případě hodnotný zdroj pro výuku cizích jazyků. Více viz www:
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page.
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4.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace jako součást RVP ZV si za svůj cíl
klade vést žáky k užití matematických znalostí v praktickém životě. Je reprezentována
jediným vzdělávacím oborem a je založena na aktivních činnostech spojených s prací s
matematickými objekty a s využitím matematiky v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je tvořena čtyřmi tematickými
okruhy. V tematickém okruhu číslo a proměnná si žáci osvojují aritmetické operace
(porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení) v jejich třech složkách:
dovednost (provádět operaci), algoritmické porozumění (proč je operace prováděna
předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné
situace). Žáci se učí získávat prvotní číselné údaje (počítání, měření, aproximování a
odhadování) a následně odvozené číselné údaje (např. výpočet, zaokrouhlování).
Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V tematickém okruhu závislosti a vztahy žáci rozpoznávají určité typy změn a
závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení,
že změnou může být růst, pokles, kolísání, ale že změna může mít i nulovou hodnotu.
Tyto změny a závislosti jsou nejlépe patrné z tabulek, diagramů a grafů, které se žáci učí
nejen analyzovat, vyjadřovat matematickým přepisem, ale též konstruovat podle
možností i s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů.
Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
V dalším tematickém okruhu matematického vzdělávání - geometrie v rovině a
v prostoru - žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné
situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás,
uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat,
odhadovat,

měřit

délku,

velikost

úhlu,

obvod

a

obsah

(resp.

povrch

a

objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení
polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
Další neméně důležitou součástí matematického vzdělávání jsou logické a
kombinatorické úlohy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na znalostech a
dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se
učí řešit jednodušší úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, pochopit problém,
třídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení
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logických a kombinatorických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického
uvažování a podchycuje i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Žáci se v matematice učí využívat prostředky výpočetní techniky (především
kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat
některé další pomůcky104. Tato vzdělávací oblast nabízí taktéž mnoho námětů
k zpestření: kromě matematických rozcviček, binga105 či her s geometrickými obrazci lze
znovu využít i webových stránek a spolupracovat s vyučujícími předmětu Informační a
komunikační technologie. Server Geometrie podle Euklida106 předpokládá u žáků
znalost anglického jazyka a nabízí celou řadu zajímavých poznatků od historie
matematiky, přes Newtona až k Aldousi Huxleymu a jeho práci. Mnoho informací nabízí
Společnost učitelů matematiky JČMF107. Se svými žáky se mohou vyučující účastnit
matematických olympiád108, které tříbí logické myšlení, nebo jiných matematických
soutěží (např. Kokos109), kurzů (Talnet110) a her (Matematika na internetu111).

4.3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Hlavním smyslem zařazení vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie je dosažení počítačové gramotnosti všemi žáky (snahy směřují i k ovládnutí
informační a funkční gramotnosti, která s touto oblastí také souvisí). Znamená to získat
v průběhu povinného vzdělávání dovednosti vedoucí k ovládání výpočetní techniky a
moderních informačních technologií. Žáci by měli být schopni orientovat se ve světě
informací a naučit se s nimi pracovat, využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém
životě a následně je uplatnit na trhu práce112.

104

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Další cenné nápady k nahlédnutí: KREJČOVÁ, Eva. Osvědčilo se v hodinách matematiky. Metodický portál RVP
[online], 2008-01-22 [cit. 2009-01-29]. Dostupné na www: http://www.rvp.cz/clanek/217/1893.
106
Dostupné na www: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/. Anglický překlad kompletního textu všech 13 knih
Euklidových "Základů" (včetně pojednání o jeho životě). Originální jsou hlavně ilustrační obrázky - aplety umožňující interaktivní změny různých parametrů (polohy bodů, změny tvaru, trojrozměrné otáčení). Další aplety
usnadňují pochopení učiva trigonometrie. Zajímavými aplikacemi geometrie jsou fraktály (Pix Pages) nebo simulace
obrázků.
107
Více viz www: http://class.pedf.cuni.cz/newsuma/Default.aspx.
108
Informace na www: http://www.math.muni.cz/~rvmo/.
109
KoKos je zkratkou názvu "Koperníkův korespondenční seminář". Matematický obsah úloh semináře je umně
"maskován" různými zábavnými nebo napínavými příběhy. Nejlepší řešitelé se účastní matematických soustředění na
bíloveckém gymnáziu nebo letního tábora. Na stránce najdete texty úloh, po skončení série i jejich autorské řešení a
výsledkové listiny. Soutěž je výborným motivačním materiálem. Více viz www: http://kokos.gmk.cz/.
110
Více viz www: http://www.talnet.cz/. Tento online kurz je pro zájemce o přírodní vědy, takže se zde mohou
vzdělávat v oblasti fyziky, chemie, matematiky, biologie či geografie.
111
Více viz www: http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/matematika/zaci/mat01.htm.
112
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
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Zvládnutí výpočetní techniky a zejména rychlého vyhledávání a zpracování
potřebných informací pomocí Internetu a jiných digitálních médií umožňuje realizovat
metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, která vede k žádoucímu odlehčení paměti při
současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud,
urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky113.
Učitel by se měl stát pomocníkem žákům rovněž v oblasti netikety - zásad, jež by
se měla dodržovat v internetovém světě114 a plagiátorství. Vyučující se snaží žáky naučit
nejen teoretické poznatky, ale zejména praktické dovednosti, o což se může pokoušet i
prostřednictvím výukových modulů na Internetu, např. projekt CZESICON115, kde se
žáci naučí osvojit si zásady bezpečné práce, získávání informací, chatování, brouzdání a
naučí se cítit se na Internetu bezpečně. Pro nejmladší je zde Alík116, pro odrostlejší potom
program ThinkQuest117, který naučí žáky myslet, tvořit a sdílet informace. Další
aplikací, která se orientuje na žáky ve věku 8-15 let je Whilewill.net118. Možnost, jak
zpříjemnit a zefektivnit výuku, tedy mají jak studenti, tak vyučující.
4.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět propojuje učivo společenskovědní s
přírodovědným a s výchovou ke zdraví (poznávání živé a neživé přírody, člověka a jeho
základních činností, formování zdravého životního stylu, základní orientace v různých
druzích techniky a informatiky, osvojování si základních pracovních návyků
a dovedností, jednoduché pracovní postupy potřebné pro praktický život atd.).
S pomocí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět si žáci budují prvotní ucelený
obraz světa a ujasňují si základní vztahy v něm. Učí se soustředěně vnímat i pozorovat a
co nejvíce rozvíjet vědomé užívání smyslů. V tvůrčí atmosféře potom poznávají, jak
mnoho zajímavého je možné najít ve světě, který sice už znají ze své dosavadní
113

Dobrým pomocníkem v implementaci ICT do školních osnov se může stát: STŘEŠTÍK, Jaroslav a kol. Využití ICT
ve výuce na prvním stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Jednota školských informatiků, 2004. 127 s. ISBN: 80-86795-09-8.
114
Tady může pomoci kniha: HOLCOVÁ, Irena, KŘESŤANOVÁ, Veronika, VOBORNÍK, Martin. Ochrana
autorských práv – Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách. MŠMT [online], 2005
[cit. 2009-01-22].
Dostupné na www: http://www.msmt.cz/Files/PDF/MRZVManualautorskepravozverejneno.pdf.
115
CZEch Safer Internet COmbined Node - Český kombinovaný uzel pro bezpečnější internet. Dostupné na www:
http://www.saferinternet.cz/.
116
Populární magazín nenásilnou a přitažlivou formou přivádí děti do světa Internetu a internetové komunikace. V
sekci Domeček je několik pěkně zpracovaných poznávacích materiálů, online omalovánek, hádanek aj. Více viz www:
http://alik.idnes.cz/.
117
Více viz www: http://www.thinkquest.org/index.html.
118
Přístup je poprvé zdarma, každý další je ovšem placený, což je určitou nevýhodou. Hlavním záměrem tvůrců bylo
zábavnou formou podpořit zájem dětí této věkové kategorie (děvčat především) o přírodovědné a technické předměty.
Více informací na www: http://www.whyville.net/smmk/nice.
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zkušenosti, ale který nyní společně objevují v širších souvislostech. Získané dovednosti,
rozvoj citových kvalit a podnícení zájmu o učení mohou naplno a dlouhodobě otevřít
brány zvídavosti a poznávání. Připravují se tak nenásilně základy pro příští
systematičtější osvojování učiva dějepisné, zeměpisné, přírodovědné, společenskovědní
a technickoekonomické povahy. Nenásilnou formou lze zapracovat do osnov také použití
webových stránek Quido magazínu119, který je plný zajímavostí.

4.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Vzdělávací oblast Člověk a společnost připravuje žáky pro život v demokratické
společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali sociální, kulturně historické a
politické souvislosti života lidí v jejich rozmanitosti a proměnlivosti. Seznamuje žáky s
vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do
každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Formuje dovednosti
a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v
občanském životě. Snaží se o formování úcty k příslušnosti k našemu národu. Zaměřuje
se na utváření pozitivních občanských postojů a na upevňování žádoucích hodnotových
orientací. Rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému společenství a podporuje přijetí
hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována.
Důležitou součástí vzdělávání v dané oblasti je prevence rasistických,
xenofobních a extrémistických postojů a výchova k toleranci a respektování lidských
práv. Naplňování tohoto cíle spočívá ve formování vztahů založených na úctě k právům
člověka a na respektu ke kulturním a sociálním odlišnostem. Žáci by měli mít příležitost
poznávat zvláštnosti různých kulturních prostředí i etnik a učit se uplatňovat vstřícné a
nepředpojaté způsoby komunikace s příslušníky minorit z jiných zemí.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost se člení na obory: Výchova k občanství a
Dějepis120.

4.5.1. Výchova k občanství

Vzdělávání v oboru Výchova k občanství směřuje k:

119
120

Více viz www: http://www.quido.cz/532/default.asp.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
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•

Porozumění sobě samému, poznávání svých silných i slabých stránek a svých
dispozic pro různé činnosti, realistickému vnímání a akceptování vlastní
osobnosti i osobnosti druhých lidí, kritickému hodnocení a vhodnému korigování
svého vlastního chování a jednání;

•

porozumění významu životních rolí, přípravě na smysluplné naplňování
důležitých životních rolí a rozpoznávání důsledků různých rozhodnutí a způsobů
jednání v daných rolích;

•

využívání vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek,
citů, názorů a postojů, zvládání zásad účinného řešení konfliktů a hledání
kompromisů a k přiměřenému obhajování svých práv;

•

respektování a uplatňování mravních principů a pravidel společenského soužití,
orientaci v hierarchii společenských vztahů a vhodnému chování v důležitých
sociálních situacích, přebírání odpovědnosti za vlastní názory, jednání a
rozhodnutí i za jejich následky;

•

rozpoznávání názorů a postojů, které ohrožují lidskou důstojnost nebo odporují
základním principům demokratického soužití a aktivnímu vystupování proti nim,
ke komunikování bez konfliktů i přes názorové a sociální odlišnosti a uvědomění
si existence předsudků;

•

chápání podstaty moderního vlastenectví v kontextu s evropskou a globální
dimenzí občanství a rozvíjení dovedností používat vhodné způsoby vyjadřování
vlasteneckých pocitů;

•

získávání orientace v důležitých právních otázkách a utváření schopnosti
projevovat se jako odpovědný a aktivní občan demokratické společnosti;

•

získávání orientace v důležitých hospodářských a politických otázkách a v
aktivitách důležitých místních, regionálních, státních i mezinárodních institucí,
organizací a seskupení121.

K výuce tradičně pomohou výukové materiály na Internetu, jako např. Český
helsinský výbor122, Vše o Evropské unii123, (Ne)obyčejné pohledy na Evropu124, které

121

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Výborný zdroj dokumentů a výukových materiálů, týkajících se lidských práv a jejich ochrany. V sekci Knihovna
jsou k dispozici kompletní texty dokumentů o lidských právech, přijatých Společností národů, OSN, Radou Evropy a
dalšími orgány. Více viz www: http://www.helcom.cz/.
123
Obsah je rozdělen do sekcí Aktuality, Budoucnost Evropy, Evropská unie, Česká republika v EU, Rozcestník pro
evropské peníze, Já a EU, Dokumenty a odkazy. V těchto sekcích je možno vyhledat jakékoliv potřebné informace (pro
122
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vytvářejí sami žáci ZŠ a SŠ či stránky Ústavního soudu České republiky125. Vhodná a
motivující je stránka Tisk z celého světa126, kde jsou dostupné webové adresy několika
tisíc světových deníků a online magazínů.

4.5.2. Dějepis

Cílové zaměření oboru Dějepis směřuje k:
•

Rozvíjení

vlastního

historického

vědomí,

poznávání

nejvýznamnějších

společenských jevů, procesů, hodnot a osobností, které v minulosti vytvářely
obraz světa a jež se promítají do současnosti;
•

vnímání obrazu hlavních vývojových linií především evropské civilizace v rovině
národních, regionálních a lokálních dějin;

•

hledání kořenů soudobých společenských dějů v minulosti a poznávání
skutečnosti, že člověk není pouze objektem historického dění, ale i jeho aktivním
a odpovědným spolutvůrcem;

•

získávání orientace v historickém čase, pochopení souvislostí dějinných událostí a
procesů;

•

poznávání historických pramenů a zprostředkovaných zdrojů historického
poznání (muzea, knihovny, populárně vědecká literatura apod.);

•

chápání mnohostrannosti historické interpretace a zvyšování odolnosti vůči
myšlenkové manipulaci;

•

porozumění historickému vývoji jako mnohovrstevnatému, nerovnoměrnému,
rozmanitému a souvislostmi provázanému toku dějů;

•

chápání kulturní rozmanitosti světa jako přirozeného důsledku vývojové
nestejnorodosti, vnímání odlišnosti náboženských a civilizačních soustav jako
zdroje výměny hodnot a vzájemného obohacování a k rozvíjení vědomí
multikulturní snášenlivosti a tolerance;

přípravu na výuku, zpracování referátů, práce s informacemi, navazování spolupráce aj.). Více viz www:
http://www.euroskop.cz/.
124
Více viz www: http://www.dvorek.eu/.
125
Materiál v sekci „Historie srozumitelně“ vysvětluje podstatu koncepce ústavy, rozdělení moci zákonodárné,
výkonné a soudní a funkci Ústavního soudu v tomto systému. Text je dobrým podkladem např. pro zpracování referátů
(současnost, historie). „Průvodce řízením“ je sekce, rozebírající postup od podání ústavní stížnosti (kdo, proč, proti
komu) až po pravomoci Ústavního soudu. Text má efektivní využití ve výuce - přehledná a logická struktura,
nekomplikované a srozumitelné vyjadřování. Více na www: http://www.concourt.cz/.
126
Více viz www: http://www.onlinenewspapers.com/.
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•

nabývání úcty ke kulturnímu a duchovnímu odkazu vlastního národa, evropské
civilizace i civilizací ostatních, respektování jedinečnosti, neopakovatelnosti a
důstojnosti lidského života;

•

utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
lidstva127.

Na stránkách http://www.dejepis.com/ jsou přehledně přístupné učebnice, eseje,
seznam pojmů, historických dokumentů a testů, což může zpříjemnit a usnadnit samotnou
výuku. Moje škola128 nabízí „kuchařky“, metodiky a náměty pro zařazení her do výuky
dějepisu, ViaHistoria129 pak uceleně mapuje světové dějiny a nabízí celou řadu
užitečných odkazů na dostupnou literaturu. Užitečné jsou i stránky Olympijské hry od
antiky po dnešek130 nebo webové stránky o hradech131. Inspirací se mnohým vyučujícím
i žákům může stát Experimentální oddíl archeologie Mamuti132 nebo propracovaná
stránka Československé vojenství133, která skýtá, hlavně pro chlapce, nepřeberné
množství informací. I v této oblasti tudíž může učitel popustit uzdu fantazii a vyučovat
pro mnohé pouze faktografický předmět jako interaktivní a poutavou záležitost.
4.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje široký okruh otázek spojených se
zkoumáním přírody. Navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně ZŠ.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém,
jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na tomto poznání
je založeno i pochopení důležitosti udržovat přírodní rovnováhu pro existenci živých
organismů, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření
127

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Více viz www: http://mojeskola.net/skolahrou/page0078.php.
129
Slovenský web, který odkazuje i na internetové knihkupectví k daným tématům a především je užitečná svými
odkazy na pomocné vědy historické, spolky a organizace zabývající se historií, historické revue, na online životopisy a
další. Více viz www: http://www.viahistoria.sk/.
130
Více viz www: http://olympics.fhw.gr/.
131
Zejména užitečně při plánování výletů a seznámení s životem ve středověku. Více viz www: http://www.hrady.cz/.
132
Hlavní témata: co je experimentální archeologie, návody a náměty na experimenty s tematikou života pravěkých lidí
(keramika, oheň, textil, vaření aj.), vhodná literatura a webové odkazy. Stránka může účinně pomoci např. při přípravě
školního projektu o životě v pravěku. Velmi cenné je, že se jedná o konkrétní zkušenosti prověřené dlouholetou praxí.
Více viz www: http://www.mamuti.cz/.
133
Výborně zpracovaný, pestrý a pečlivě udržovaný web s mnoha textovými a obrazovými informacemi. Historie čs.
armády od r. 1918 do r. 1992, podrobný popis systému čs. válečných opevnění a přehled muzeálních expozic. V rubrice
„Toulky minulostí“ jsou popisy výletů zaměřených na poznávání pevnostních objektů. Více viz www:
http://www.vojenstvi.cz/.
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otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického
uvažování.
Obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie,
Přírodopis a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují
žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat
i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě134.

4.6.1. Fyzika

Vzdělávání v oboru Fyzika směřuje k:
•

Podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
(statika,

dynamika,

kinetika,

převod

jednotek135,

magnetismus,

optika,

elektromagnetické jevy);
•

rozvíjení a upevňování dovedností, které směřují k schopnosti objektivně
pozorovat či měřit důležité fyzikální vlastnosti a procesy (především však
ověřování v praktickém životě);

•

podpoře hledání a objasňování příčin a mechanismů vybraných fyzikálních
procesů (vlastnosti plynů, kapalin, zákony v elektrických obvodech);

•

vytváření prostoru pro osvojení základů pojmového systému fyziky a jejich
poznávacích metod (pojmy: práce, energie, teplo, síla, odpor, napětí, výkon a
znalost vzorců a jednotek atd.);

•

osvojování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a
zařízeními (dbát na bezpečnost při práci s elektřinou, radioaktivními či těkavými
látkami) 136.
Pomoc lze nalézt znovu na Internetu137: FyzWeb: fyzikální stránky pro

každého138 a zajímavý je projekt Texaské univerzity Fyzikální demonstrace139.

134

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Užitečným pomocníkem je http://www.converter.cz/.
136
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
137
Rozcestník s důležitými odkazy lze na lézt na www: http://www.mojeskola.cz/SkolaHrou/Linky/fyzika.php.
138
Webová stránka, kterou by měl znát a využívat každý učitel fyziky a každý žák, který se o fyziku zajímá. Skládá se
ze sekcí Zajímavosti (aktuální novinky z oboru), Fyzinfo (velmi užitečné tabulky a přehledy), Knihovna (velký
rozcestník fyzikálních odkazů, rozdělených podle témat a obsahu), Dílna (různé online kalkulačky a převodníky,
odkazy na fyzikální animace, sbírky úloh, výukové programy apod.), Odpovědna (možnost požádat o objasnění
135
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4.6.2. Chemie

Vzdělávání v oboru Chemie směřuje k:
•

Podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a
zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním
jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného
jednání v praktických situacích (obecná, organická, anorganická, analytická
chemie a biochemie);

•

vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené
závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
(vzdělání v příbuzných oborech: chemii a ekologii, v lidském zdraví,
potravinářském průmyslu, energetických zdrojích, zemědělství, dopravě a využití
chemických zbraní);

•

získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce
s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými
chemickými látkami a přípravky140.
Rozcestník k oblasti Chemie je k dispozici na Internetu141, dále jsou samozřejmě

dostupné informace k chemickým olympiádám142, online Periodická soustava
chemických prvků143 s informacemi o jednotlivých prvcích, pokusy a experimenty jsou
archivovány na webových stránkách Pokus měsíce144. Poměrně zajímavou možností, jak
zpestřit výuku a potěšit žáky, jsou např. exkurze.

4.6.3. Přírodopis

Vzdělávání v oboru Přírodopis směřuje k:
fyzikálních problémů), Odkazy (zejména na instituce a organizace se vztahem k fyzice). Vynikající průběžně
aktualizovaný zdroj informací. Více viz www: http://fyzweb.mff.cuni.cz/.
139
Jedna z populárních sbírek demonstračních pokusů, z nichž větší část je vhodná k provedení na ZŠ a SŠ. Každá
sekce stránek obsahuje desítky pokusů s ilustrací a popisem provádění demonstrace. Většinu demonstrací lze realizovat
improvizovanými prostředky. Jiné poslouží jako inspirace k vlastní aktivitě, zejména pak Demo Index. Více viz www:
http://www.ph.utexas.edu/~phy-demo/.
140
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
141
Více viz www: http://www.mojeskola.cz/SkolaHrou/Linky/chemie.php.
142
Více viz www: http://www.natur.cuni.cz/cho/.
143
Více viz www: http://www.tabulka.cz/.
144
Více viz www: http://www.axel-schunk.de/. Pomocníkem nejen pro učitele může být kniha: BÁRTA, Milan. Jak
(ne)vyhodit školu do povětří. 1. vyd. Brno : Didaktis spol. s r.o., 2004. 96 s. ISBN: 80-86285-99-5.
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•

Pozorování a poznávání živé a neživé přírody v její rozmanitosti i vztazích
a objevování její důležitosti pro člověka;

•

poznávání podstaty projevů a podmínek existence života;

•

vytváření názoru o jedinečnosti postavení člověka v přírodě a jeho odpovědnosti
za zachování rozmanitosti přírody;

•

získávání orientace v ekologických problémech a osvojování znalostí a
dovedností, které vedou k jejich řešení;

•

využívání osvojených poznatků a dovedností pro řešení problémů v praktickém
životě, především k ochraně svého zdraví a k péči o přírodu;

•

rozvíjení a prohlubování zájmu o přírodu a lásku k ní145.
Anatomii lidského těla146 lze pozorovat online, s botanikou může žákům pomoci

přehledná stránka Botanika – teorie a praxe147, online Herbář148 nebo internetová
Encyklopedie rostlin149, o zvířatech se dozvědí z Elektronické ZOO150 či
Encyklopedie savců151. Pro milovníky dinosaurů jsou přístupné stránky Planetopia152,
kde jsou mimo jiné informace o kreační a evoluční teorii, důležité odkazy i literatura.
Existují také stránky věnované genetice153, naučným stezkám154 nebo „všehochuť“ na
adrese http://www.osel.cz155.

4.6.4. Zeměpis (Geografie)

Vzdělávání v oboru Zeměpis (Geografie) směřuje k:
145

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Obsah je rozdělen do 10 obrazových sekcí od kostry přes svaly až po nervový a kardiovaskulární systém. Každá
sekce dále obsahuje detailní popisy vybraných prvků. Lze zvolit i několik animací (cévy, srdce, ucho, vidění aj.) nebo
rejstřík (Descriptions) s podrobnou charakteristikou pojmů. Dostupné na www: http://www.innerbody.com/.
147
Ze stránek lze čerpat bohaté informace z anatomie a morfologie rostlin, v systému rostlin vyhledávat dle čeledí,
českého a latinského názvu, barvy květu a neobvykle i podle léčivých účinků. Zobrazené rostliny obsahují popis,
výskyt, důraz je kladen též na léčivé účinky - lze čerpat doplňující zajímavosti do výuky či použít jako podklad k
projektu o lidovém léčitelství. Více viz www: http://www.botanika.borec.cz/.
148
Více viz www: http://www.herbar.cz/.
149
Více viz www: http://www.kvetena.cz/.
150
Sice virtuální návštěva nenahradí tu skutečnou, ale stává se dobrým pomocníkem nejen při výuce. Více viz www:
http://www.ezoo.cz/.
151
Za pozornost stojí bohatý seznam doporučené literatury i internetových odkazů. Více viz www:
http://www.savci.upol.cz/_uvod.htm.
152
Více viz www: http://www.planetopia.cz/.
153
Více viz www: http://www.genetika.wz.cz/.
154
Více viz www: http://www.stezka.cz/.
155
Zkratka znamená Objective Source E-Learning, který nabízí celou řadu odborných článků a statí nejen z
přírodovědné oblasti.
146

59

•

Získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, poznávání hlavních
geografických objektů, jevů a procesů a souvislostí mezi nimi, osvojování a
používání základních geografických pojmů a poznávacích metod;

•

získávání a rozvíjení dovedností pracovat s plány, mapami, atlasy a s dalšími
geografickými podklady a zdroji informací;

•

vytváření a k podpoře aktivních přístupů a odpovědných postojů při rozvoji a
ochraně životního prostředí (např. EKOserver156);

•

podchycení a rozvíjení smyslu pro respektování hodnot přírody a lidských
výtvorů;

•

podpoře a rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a různých regionů
světa jako nedílné součásti životního stylu moderního člověka - občana planety
Země157.

Online interaktivní hry se zeměpisnou tematikou zpestří výuku, příkladem
takovéhoto projektu je Sheppard Software (We Make Learning Fun158), výhodou je také
znalost Google Maps159 či portálu Geografický server160, případně serveru
Astronomia161. Nabídněte žákům možnost zahrát si hru Geosense162, která procvičuje
jejich zeměpisné znalosti.

4.7. UMĚNÍ A KULTURA

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje jiné, než pouze racionální
poznávání světa. Odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu.
Kulturu, jako proces i výsledek duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn
historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské
156

Podrobnosti na www: http://www.ekoserver.cz/.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
158
Z nabídky her vyberte Geography a poté světadíl. Následují 3 sekce - Hlavní města (Capitals), Státy (Countries) a
Krajina (Landscape). Nejprve je ozvučený výklad tématu (Learning) a pak následují kvízy v několika úrovních
obtížnosti. Jedná se o dobrou elektronickou variantu slepých map, v nichž se hledají státy, horstva, řeky, oceány.
Dostupné na www: http://www.sheppardsoftware.com/.
159
Více viz www: http://maps.google.com/.
160
Více viz www: http://www.zemepis.com/.
161
Server je tvořen třemi tematickými oblastmi: sluneční soustava; hvězdy; mlhoviny, hvězdokupy, galaxie. Jednotlivé
části se pak dělí na podkapitoly charakterizující tělesa nebo vesmírné útvary. Každá z uvedených zájmových oblastí je
pak prezentována z hlediska novinek ve výzkumu, historie objevování a vlastního popisu tělesa nebo útvaru. U každé
podkapitoly nechybí ani odkazy na další stránky s podobnou tematikou. Více viz www: http://astronomia.zcu.cz
162
Více viz JALOVEC, Antonín. Zahrajte si Geosense! Metodický portál RVP [online], 2007-04-20 [cit. 2009-01-15].
Dostupné na www: http://www.rvp.cz/clanek/215/1291.
157
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existence jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání,
cestování, práce).
Na nižším stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím
činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také
umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako
prostředků pro sebevyjádření.
S postupem k vyššímu stupni základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu
nazírání na kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty
ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a
dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy.
Uplatňováním získaných dovedností a poznatků překračujících rámec úzce vymezených
oborů, jsou žáci podněcováni k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření a hlubšímu
porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova je v etapě základního vzdělávání realizována v rovině recepce,
produkce a reflexe činnostmi vokálními, instrumentálními, hudebně pohybovými a
poslechovými. V těchto činnostech se žák učí pracovat se svým hlasem, seznamuje se
s hrou na jednoduché hudební nástroje, učí se reagovat na hudbu pohybem,
poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu
analyzovat a „interpretovat“. Nové poznatky jsou vyvozovány ze znějící hudby,
vycházejí z žákových zkušeností získaných v interakci s hudbou. Online Zpěvník163
s texty písní nebo tutorial výuky na kytaru164? Ano, i takovéto prostředky lze využít
ve výuce Hudební výchovy.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, jejichž
principy provázejí člověka od počátku civilizace. Jsou jedinečným a nezastupitelným
nástrojem poznávání a prožívání existence, prostředkem jejího členění v lidské mysli, a
tedy i jejího utváření. Ve Výtvarné výchově je pojímán kontakt člověka s realitou jako
vzájemný vztah, interakce, v níž se přetvářejí obě strany, které do ní vstupují165.
Ke konkrétní prezentaci obrazových materiálů žákům nemusí sloužit pouze knihy,
ale posloužit mohou stránky muzeí, galerií a obrazáren, které často mají digitalizovány
své sbírky166. Projekt Brána památek167 potom mapuje asi 350 architektonických
163

Tato stránka nabízí stovky textů písní známých i méně známých skupin a zpěváků. Texty jsou doplněny kytarovými
akordovými značkami. Vyhledávat lze podle jména skupiny či zpěváka, případně podle názvu písně. Dostupné na
www: http://zpevnik.wz.cz/
164
Více viz www: http://www.ezfolk.com/tabs-tutorials/tabs-tutorials.html.
165
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
166
Např. Metropolitní muzeum v New Yorku. Více viz www: http://www.metmuseum.org/.
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památek v celé České republice. Pokud si učitelé nebudou vědět rady, kterak naplnit
hodiny, pomůže Hobby - Info (Spektrum nápadů pro volný čas168).

4.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty, s nimiž se žáci
seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Zařazení této vzdělávací oblasti
směřuje

především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti. Aby

pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s
nemocí či jiným poškozením zdraví, aby se seznámili s nemocemi, které zdraví ohrožují,
se způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, i s
potřebnou mírou odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných.
Obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se realizuje v souladu s věkem žáků v
oborech vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Zároveň prolíná do
ostatních vzdělávacích oblastí, které ji doplňují nebo využívají. Charakteristické pro
základní vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybových předpokladů. Neméně
důležité je odhalování zdravotních oslabení a jejich korekce v běžných i specifických
formách pohybového učení 169.

4.8.1. Výchova ke zdraví

Vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví směřuje k:

• pochopení tělesných, fyziologických a psychických změn spojených s dospíváním a
ke

zvládání

vlastních

aktuálních

problémů

(odpovědné

chování,

zvládání

proměnlivých emocionálních stavů atd.);

• spoluvytváření vhodných vztahů v rodině a v širším společenství (škola, vrstevníci);
• utváření a upevňování základů odpovědného chování a rozhodování v otázkách
partnerství a rodičovství;

• získávání orientace v základní péči o děti, handicapované a nemocné;
167

Vyhledávání je možné podle krajů nebo v abecedním seznamu. U každého objektu jsou uvedeny základní údaje
(poloha, vstupné), historická a architektonická charakteristika, kontakty a odkazy na webové stránky. Stránka může
sloužit např. při seznamování s architektonickými styly nebo jako zdroj aktuálních informací při přípravě vzdělávací
exkurze. Dostupné na www: http://branapamatek.cz/.
168
Více viz www: http://www.hobby-info.cz/.
169
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
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• získávání orientace v základních otázkách sexuality (Rodina Online170) a uplatňování
odpovědného sexuálního chování (Společnost pro plánování rodiny a sexuální
výchovu171) v souvislosti s ochranou zdraví, etikou, morálkou a vírou (Informační
centrum pro mládež172);

• poznávání zdravotních a psychosociálních rizik návykových látek a k osvojování
způsobů jejich odmítání (Drogy-Ne!173);

• osvojení a procvičení způsobů bezpečného chování v různých (i krizových) situacích a
při komunikaci s neznámými lidmi;

• pochopení významu životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou zdraví
a k získání dovedností aktivně je měnit (utvářet);

• upevnění návyků poskytovat základní první pomoc174.
4.8.2. Tělesná výchova

Vzdělávání v oboru Tělesná výchova směřuje k:

• poznávání významu tělesné a duševní zdatnosti pro zdraví a pracovní výkonnost a k
osvojování způsobů jejího cíleného ovlivňování a hodnocení;

• rozvíjení základních pohybových dovedností a ke kultivaci pohybového projevu;
• poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů i pohybových možností;
• rozvíjení sociálních vztahů a rolí v pohybových činnostech a k využívání fair play
jednání při pohybových činnostech i v běžném životě;

• vnímání radostných prožitků z pohybové činnosti (individuální i ve skupině žáků) a k
využívání pohybu pro tělesnou a duševní pohodu;

• osvojování dovedností organizovat jednoduché pohybové činnosti (soutěže) a k
uplatňování zásad bezpečnosti při těchto aktivitách;

• poznávání zdrojů informací o tělesné výchově a sportu a jejich využívání175.
170

Informace i k sexuální výchově. Dostupné na www: http://www.rodina.cz/rubrika/sexualni_vychova.
Více viz www: http://www.planovanirodiny.cz/.
172
Stránky věnované zdraví, práci, vzdělání, volnému času, cestování i ekologii. Všestranný záběr umožňuje i v tomto
oboru poukázat na důležitost zdravé výživy a péči o své zdraví. Více viz www: http://www.icm.uh.cz/.
173
Velmi důkladně zpracovaný materiál o drogách, jejich charakteristikách, účincích, prevenci i léčbě závislostí.
Mnoho užitečných informací v textu získá každý učitel (prevence, řešení výchovných problémů) i mladý člověk (řešení
problémů, poradny, možnosti léčby). Součástí je také odborný slovník a slovník slangových výrazů z oblasti drog. Více
viz www: http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/drogy/BM/.
174
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
175
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
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4.9. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních
činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností
v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace
žáků. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si vedle základních pracovních
dovedností a návyků i konkrétní dovednosti související s prováděním, plánováním,
organizováním a hodnocením pracovních činností, ale i s upevňováním návyků a zásad
bezpečnosti a hygieny práce.
V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům může
poskytovat důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhat jim při rozhodování o
dalším profesním zaměření. Obsah učiva je širokou a otevřenou nabídkou možností pro
naplnění vzdělávacích cílů dané oblasti a prostředkem k vytváření očekávaných
kompetencí žáků na základě praktických činností žáka podle podmínek, možností a
pedagogických záměrů školy. Šířka a hloubka realizace jednotlivých tematických okruhů
je proto v kompetenci školy. Učivo celé vzdělávací oblasti je určeno všem žákům, tedy
chlapcům i dívkám bez rozdílu. Učiteli i žákům může pomoci Domek plný nápadů176.
Při pěstitelských činnostech nebo vaření je nejlepší používat praktické ukázky květin
(skleníky, exkurze do botanické zahrady nebo oranžérie) a nápady z kuchařek (žáci
mohou přinést recepty od rodičů, pořádat pikniky, občerstvení pro rodiče na besídkách a
akcích školy).

4.10. NEOBLIGÁTNÍ OBORY VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ

4.10.1. Dramatická výchova

Dramatická výchova patří k doplňujícím vzdělávacím oborům. Pracuje se
základními výrazovými prostředky divadelního sdělení, kterými jsou lidský hlas a tělo.
Kultivuje je a směřuje k jejich vědomému používání v procesu dramatické a inscenační
tvorby i v běžné komunikaci.

176

Stránka je rozdělena do 7 sekcí ("domků"), v každé jsou soustředěny návody, rady a náměty dobře využitelné i ve
výuce. Domky: Toulavý - inspirace na výlety, Zelený - zahrádka, květiny, Mlsný - recepty, kuchyně, Šikovný - kutilské
nápady, Útulný - výtvarné nápady, Vážný - řešení problémů, Bohémský - o umělcích. Dostupné na www:
http://www.domek.cz/default.htm.
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V Dramatické výchově je lidské chování pojímáno jako vnější výraz vnitřního
prožívání člověka a jeho motivů a postojů ve vzájemném vztahu a provázanosti. Tento
předmět vede k osvojování herních a komunikačních dovedností a principů práce
v tvůrčím týmu.
Dramatická výchova pracuje stejně jako dramatické umění s výrazovými
prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, hudebního) v jejich vzájemném
propojení a při respektování jejich specifických vyjadřovacích možností. Vyučujícím
usnadní práci webová stránka Dramatická výchova177, kde jsou k prostudování i osnovy,
programy a odkazy k tomuto oboru178.

4.10.2. Další cizí jazyk

Splňuje stejná kritéria jako oblast Cizí jazyk, tedy viz dříve.

177
178

Dostupné na www: http://www.drama.cz/.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
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5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Relativně samostatnou částí RVP ZV jsou tzv. průřezová témata. Průřezová
témata mají výrazně formativní charakter a jejich realizace nepředpokládá významnější
rozšíření učiva základního vzdělávání. Jde o témata, která jsou již zakomponována do
obsahu některých vzdělávacích oblastí, ale přesahují svým výchovným nábojem rámec
těchto vzdělávacích oblastí a průběžně prostupují celým základním vzděláváním. Jsou
založena na syntézách již osvojených poznatků a dovedností a napomáhají koordinaci
aktivit probíhajících ve škole i mimo ni. Zařazení průřezových témat do výuky
předpokládá využívání nových metod a forem práce, zejména projektovou výuku (řešení
praktických a životních situací, reálných životních problémů atd.). Tento způsob výuky
průřezových témat vyžaduje týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou
připravenost jednotlivých učitelů. Průřezová témata podporují výchovné a vzdělávací
působení školy a napomáhají svým pojetím k vytváření klíčových kompetencí u žáků.
Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do
vzdělávání na prvním a druhém stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP
ZV, přičemž nemusí být zastoupena v každém ročníků. V průběhu základního vzdělávání
je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tématické okruhy jednotlivých
průřezových témat, jejichž rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP.

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:

179

•

Osobnostní a sociální výchova

•

Výchova demokratického občana

•

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

•

Multikulturní výchova

•

Environmentální výchova

•

Mediální výchova179

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.

66

5.1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní a sociální výchova (dále jen OSV) jako téma akcentuje formativní
prvky základního vzdělávání, orientuje se jak na objekt, tak na subjekt a svým
charakterem je převážně praktická180. Reaguje na potřeby i zvláštnosti žáků - jejím
smyslem není naučit identické vědomosti a dovednosti či dokonce formovat osobnosti
unifikované identickými rysy, ale pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu životem
a celkově utvářet životní dovednosti a kompetence pro život.
Toto průřezové téma vede k porozumění sobě samému i druhým, napomáhá
k sebeovládání, přispívá k utužování vztahů ve třídě i mimo ni, rozvíjí dobrou
komunikaci, podporuje spolupráci mezi žáky, formuje osobnost žáků, jejich hodnoty a
studijní dovednosti, umožňuje získat základní dovednosti v oblasti řešení složitých situací
a v neposlední řadě napomáhá v osvojování si vědomostí v oblasti duševní hygieny181.
OSV má velice blízkou vazbu na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace.
Vzájemný vztah je založen na faktu komunikační podstaty jazyka182. Propojované cíle
této vzdělávací oblasti doplňuje OSV zaměřením na každodenní verbální komunikaci a
její pragmatiku, kdy je verbální komunikace klíčovým nástrojem pro vyústění a výsledek
situace. Rozšiřuje oblast specifických aplikací jazyka o různé sociální dovednosti (např.
dovednosti pro kooperaci apod.). Prohlubuje vztah mezi verbální složkou a neverbálními
kódy komunikace. V tomto směru může účinně spolupracovat s Dramatickou výchovou.
Vazba OSV a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je velmi těsná. OSV navazuje
na témata zpracovaná v této oblasti zejména prostřednictvím témat OSV jako
„sebepoznání, seberegulace“ a prostřednictvím témat směřujícím k udržení psychického
zdraví, tj. „psychohygiena, komunikace, role a situace“, což prohlubuje její působení.
Úzká vazba existuje i mezi OSV a vzdělávací oblastí Člověk a společnost, zejména
v části Výchova k občanství.
Vazba OSV a vzdělávací oblasti Člověk a příroda je jen dílčí, týká se evoluce
lidského chování, zvířecí a lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako základního
ekologického principu. Provázanost OSV a vzdělávací oblasti Umění a kultura je dána
180
Pro učitele, kteří budou vyučovat tomuto průřezovému tématu bude dobrým rádcem kniha: VALENTA, Josef.
Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. 1.vyd. Kladno: AISIS, 2006. 226 s. ISBN: 80-239-4908-X.
181
Duševní hygiena neboli psychohygiena je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat
odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat
životní styl a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se co nejvíc uplatnily vlivy
posilující naši duševní kondici, duševní rovnováhu.
182
Pomocníkem se může stát kniha: VALENTA, Josef. Učíme se komunikovat: metodika a komunikace v rámci
osobnostní a sociální výchovy. 1.vyd. Kladno : AISIS, 2005. 207 s. ISBN: 80-239-4514-9.
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především společnými cíli na poli rozvoje smyslového vnímání, obecné kreativity,
chápání umění jako prostředku komunikace a vnímání mimouměleckého estetična (např.
estetiky mezilidských vztahů atd.). Propojení mezi OSV a vzdělávací oblasti Člověk a
zdraví je dáno činnostním charakterem vzdělávání v dané oblasti, která staví na
sociálních vztazích, komunikaci, rozhodování v běžných i ve vypjatých situacích atd.183.
Inspiraci mohou vyučující získávat nejen spoluprácí s ostatními vyučujícími, ale
převážně tak, že budou naslouchat samotným žákům, kteří jim dají najevo, které
problémy je zrovna trápí, čemu se budou chtít věnovat. Náplň hodin může být
inspirována taktéž Měsíčníkem pro práci s dětmi a mládeží: Inspiromat184, který může
poskytnout mnohá témata k řešení, promýšlení a podnětným diskusím. V hledání, kterak
otevřít žákům cestu k vlastnímu já a sebepoznání, může napomoci i portál
http://www.rvp.cz, který nabízí celou řadu článků a rad185. Pro učitele probíhají mimo
jiné i kurzy OSV186, případně i kurzy pro celé třídy187, které vychází z principů zážitkové
pedagogiky188.

5.2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Výchova demokratického občana (dále jen VDO) má interdisciplinární a
multikulturní

charakter.

Zahrnuje

obecnější

osobnostní

dispozice,

jako

jsou:

angažovanost, důvěra, spravedlivý přístup, sebedisciplína, komunikativnost, schopnost
kritického myšlení, hodnotové preference, vztah k zákonům, toleranci a další. V tomto
smyslu představuje VDO v obecnější rovině fenomén, reprezentující syntézu hodnot
spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj
kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému
právnímu systému189.
183

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Více viz www: http://inspiromat.nidm.cz/.
185
Např. HAVELKOVÁ, Blanka. Sebepoznání a sebepojetí. Metodický portál RVP [online], 2008-01-03 [cit. 2009-0103]. Dostupné na www: http://www.rvp.cz/clanek/268/1777.
186
Bližší informace na www: http://www.dokazuto.cz/.
187
Více o projektu SES, SEbe – Spolu na www: http://www.sebespolu.net/.
188
Zážitková pedagogika využívá učení prostřednictvím zážitku, prožitku, učení na základě vlastní zkušenosti.
Vyvolává situace, které žákovi umožňují odhalit nové oblasti, dosáhnout vědomosti, získat zkušenosti a možnosti
poučení. Cílem zážitkových kurzů, které poskytuje řada občanských sdružení, je skupinu ve třídě stmelit, ovlivnit
pozitivně atmosféru ve třídě, posílit skupinovou dynamiku ve třídě, naučit poznávat spolužáky, být k nim tolerantní,
respektovat je. Více informací v článku: HAVELKOVÁ, Blanka. Zážitkovými kurzy k týmové spolupráci ve školní
třídě. Metodický portál RVP [online], 2007-12-14 [cit. 2009-01-30]. Dostupné na www:
http://www.rvp.cz/clanek/268/1765.
189
Vyučující může využít při výuce knihu: PROCHÁZKOVÁ, Ivana; RAABOVÁ, Eva. Výchova k občanství a
demokracii: Ukázky úloh a náměty pro výuku občanské výchovy. Ústav pro informace ve vzdělávání [online], 2001 [cit.
2008-12-09]. Dostupné na www: http://www.uiv.cz/soubor/427.
184
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Hlavní roli ve VDO hraje občanská gramotnost190. Ta reprezentuje připravenost
žáka k tomu, aby mohl obstát v otevřené, demokratické, pluralitní společnosti. Občanská
gramotnost zahrnuje dva aspekty: kognitivní (znalostní, poznatkový, obsahový) a
dovednostní (tzn. způsobilost nejen pro praktickou konkrétní aplikaci znalostí, ale i pro
maximální využití dispozic a schopností k naplňování a zlepšování možností, které
demokracie nabízí).
Průřezové téma VDO má silnou vazbu především na oblast Člověk a společnost,
v níž jsou tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení,
lidská a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců - občanů na
společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k domovu a vlasti191.
Učitelé by měli sledovat projekty a akce Sdružení pro výchovy k občanství a
demokracii (SVOD)

192

, které organizuje semináře, konference a na svých stránkách

prezentuje i metodické materiály. Toto sdružení organizuje i projekt Já, občan193, který
pokrývá celé průřezové téma VDO a značnou část vzdělávací oblasti Člověk a
společnost, obor Výchova k občanství.

5.3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je
jednou z nových priorit všeobecného vzdělávání. V souvislosti se sociopolitickými
změnami a integračními procesy vznikla potřeba zavádět evropský rozměr do vzdělávání
jako prostředek mezinárodní a multikulturní orientace.
Vzdělávání má podporovat a rozvíjet vědomí evropské identity při respektování
identity národní a vybavovat žáky kompetencemi důležitými pro život ve sjednocující se
Evropě. Zavádění evropské dimenze do základního vzdělávání je společným úkolem
190

Umožňuje orientovat se v daném společenském prostředí, cítit se a skutečně být jeho platným členem, využívat jeho
předností, realisticky chápat jeho možnosti a slabiny a být si vědom svých práv a povinností.
191
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
192
Cílem tohoto sdružení je připravit žáka pro roli občana, který se orientuje a zodpovědně rozhoduje a který by měl
být schopen umět formulovat svůj názor, respektovat druhé a podílet se na veřejném životě. Více na www:
http://www.svod-cz.info/.
193
Projekt je rozvržen do jednoho školního roku, je vhodnou náplní pro hodiny VDO či různé společenskovědní
semináře. Žáci na začátku roku zvolí jeden (případně více) veřejný problém, který je z blízkého okolí, citelně se jich
dotýká a jehož řešení je v jejich možnostech. Na pomoc jim bude zcela nový „Pracovní sešit pro žáky“, jež je krok za
krokem instruuje (učí je psát úřední dopis, organizovat anketu, vést interview, plánovat i hodnotit svou práci...), ale
přináší i potřebné znalosti (fungování místní správy, Zákon o svobodném přístupu k informacím,...). Žáci mají možnost
po celý rok jednak publikovat své příspěvky na celostátním webu Já, občan, jednak se zde inspirovat řešením žáků z
ostatních škol. V červnu organizuje SVOD regionální prezentaci, kde mezi sebou žáci diskutují o svých projektech,
které prezentují pozvaným hostům. Více viz www: http://www.ja-obcan.info/.
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členských zemí EU. Evropský rozměr je třeba chápat jako princip prostupující celé
základní vzdělávání, podporující globální myšlení a multikulturní porozumění. Otevírá
žákům širší horizonty poznání a perspektivu života v evropském a mezinárodním
prostoru.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se vztahuje k celému
základnímu vzdělávání a je proto koncipována pro potřeby všech jeho tří období. Půjde
v nich o postupný proces odhalování hodnot a kořenů evropské civilizace, o objevování
Evropy jako prostředí, v němž žáci žijí a setkávají se s příslušníky jiných národů.
V tomto procesu by se měl kultivovat vztah žáků k Evropě jako k „širší vlasti“
osvojováním vědomostí a dovedností důležitých pro pochopení evropských proměn a
integračních procesů, pro vnímání shodností a odlišností a pro vzájemné porozumění,
toleranci a vstřícnost vůči jiným národům a kulturám. Podstatnou součástí evropské
dimenze

v základním

vzdělávání

je

výchova

budoucích

evropských

občanů,

zodpovědných a tvořivých osobností, v budoucnu schopných mobility a flexibility
v občanské i pracovní sféře.
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
prolíná všemi obsahovým oblastmi a školními činnostmi žáků včetně mezinárodních.
Integruje a prohlubuje poznatky a využívá dovednosti, které si žáci osvojují
v jednotlivých předmětech, a přidává k nim novou hodnotu. Realizuje se nejen v učení o
Evropě, ale také v rozšíření kompetencí pro Evropu. Příležitosti takto pojaté ve Výchově
k myšlení v evropských a globálních souvislostech vytváří celá škola, kde se žáci učí, a
to nejen při vyučování. Kvalita tohoto prostředí, charakter školy a její klima, mezilidské
vztahy, každodenní komunikace a interakce učitelů a žáků, spolupráce s rodinou a místní
komunitou jsou předpokladem pro osvojování evropských hodnot. K nim patří svoboda
lidské vůle, humanismus a morálka, právo a osobní zodpovědnost, racionální uvažování,
kritické myšlení a tvořivá lidská aktivita. Setkávání s „jinou“ kulturou a postoje k ní
bývají nezřídka ovlivňovány stereotypy, klišé a předsudky starších generací, které se
přenášejí na děti a mládež. Škola je může a měla by pomoci odstraňovat a budovat
pozitivní vztahy.
Nejvíce příležitostí k realizaci průřezového tématu poskytuje vzdělávací oblast
Člověk a společnost v komponentech historie, politické a hospodářské geografie a
především ve Výchově k občanství. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se uplatní
evropská a globální dimenze v základech ekologie při objasňování důsledků sociálních
vlivů na životní prostředí a jeho ochranu. Četné příležitosti nabízí Literární, Výtvarná a
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Hudební výchova posilující emotivnost a prožitkovost Výchovy k myšlení v evropských
a globálních souvislostech a vnímání evropské a světové kultury. Za oblast prioritního
významu je třeba považovat průřezové téma Jazyk a jazyková komunikace. Mateřský
jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace
postojů a názorů. Cizí jazyky jsou pak klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání
kultury jiných národů. Mají praktický význam pro mobilitu občanskou, vzdělávací i
pracovní, pro běžné životní situace, cestování, četbu, sledování televize, korespondenci a
porozumění nejrůznějším dokumentům. Novou a perspektivně klíčovou oblastí výchovy
k evropanství je využívání informačních technologií, zvláště pak reálná možnost pracovat
s Internetem194.
I zde má učitel celou řadu možností, kterak předmět pojímat a čemu věnovat více
pozornosti195. Je pouze na něm na kolik žákům zprostředkuje již na začátku výuky
možnosti zapojení se do celé řady mezinárodních projektů (např. Člověk v tísni196), kde
mohou přispět finančně či jako dobrovolníci při různých akcích. Zapojením škol do
projektu Jeden svět197 taktéž podněcujeme žáky k zájmu o problémy druhých a po
projekcích se náměty festivalu mohou stát náplní diskusí, ale i hledáním možností, jak
konkrétně pomoci. Taktéž sledováním webového portálu Varianty198 lze získat aktuální
informace, texty a metodické materiály využitelné pro Multikulturní výchovu a Výchovu
k myšlení v evropských a globálních souvislostech či Mediální výchovu. Ožehavá
témata nabízí i portál Česko proti chudobě199, České fórum pro rozvojovou
spolupráci (FoRS)
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, případně portál Rozvojovka201. Společnost pro Fair Trade a

rozvojové vzdělávání202 nabízí program Svět v nákupním košíku203, který poukazuje na
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Může použít knihu: PIKE, Graham; SELBY, Davis. Globální výchova. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. 332 s. ISBN: 8085623-98-6
196
Více viz www: http://www.clovekvtisni.cz/.
197
Společnost Člověk v tísni pořádá mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Pro
žáky nižších ročníků základních škol budou připraveny kolekce kratších filmů. Pro vyšší ročníky základních škol a
středoškolské studenty se bude promítat několik cca hodinových dokumentů. Po každé projekci bude jako vždy
následovat beseda s hostem, u starších žáků a studentů pak odborníkem na dané téma. Více viz www:
http://www.jedensvet.cz.
198
Taktéž projekt organizace Člověk v tísni. Více viz www: http://www.varianty.cz/index.php.
199
Konají se semináře, přednášky, diskuse, pracovní dílny, školení pro novináře, státní správu a učitele. Na www:
http://www.ceskoprotichudobe.cz/index.php, lze zjistit více o tom, jak se konkrétně zapojit.
200
Více viz www: http://www.fors.cz/11uvodni.htm.
201
Webový portál Rozvojovka je rozsáhlým zdrojem článků, analýz i odborných textů o rozvojové spolupráci a
globálních problémech. Více viz www: http://www.rozvojovka.cz/index.php.
202
Fair Trade je alternativní přístup ke konvenčnímu mezinárodnímu obchodu, který klade důraz na sociální a
ekologický rozměr výroby a obchodu. Je to obchodní partnerství, jehož cílem je udržitelný rozvoj pro znevýhodněné
výrobce převážně ze zemí "globálního Jihu" - Afriky, Latinské Ameriky a jižní a jihovýchodní Asie. Tohoto cíle se
snaží docílit především poskytováním férových obchodních podmínek pro zapojené výrobce a informováním
spotřebitelů o situaci výrobců a jejich zaměstnanců v rozvojových zemích. Více viz www: http://www.fairtrade.cz/.
203
Více o projektu na www: http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/skoly/.
195
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propojenost naší spotřeby s vybranými ekonomickými, sociálními a environmentálními
problémy rozvojových zemí a jejich obyvatel, jako jsou chudoba, dětská práce nebo
kácení deštných pralesů. I zde má učitel možnost zažehnout v žácích zájem o
vyučovanou látku nepřeberným množstvím způsobů.

5.4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Průřezové téma Multikulturní výchova (dále jen MKV) se dotýká stále aktuálního
problému, k jehož zařazení je celá řada důvodů: změna společenské situace v Evropě a
ruku v ruce s ní jdoucí migrace obyvatelstva, která se dotýká i naší země; stále se
zvyšující procento žáků jiné než české národnosti na našich školách; příprava žáků na
život v integrované multikulturní Evropě, tj. v prostředí, v němž se budou setkávat
s příslušníky jiných národností, etnik, náboženství, jiného životního stylu, jiných
uznávaných hodnot; problémy s kulturním a společenským soužitím majoritní společnosti
s minoritami; nárůst intolerance a rasistických nálad ve společnosti, které se projevují
zejména u mládeže; potřeba vytvoření adekvátního vzdělávacího prostředí pro
příslušníky minorit a další.
MKV by měla přispět ke zlepšení dosavadního stavu a k novým výchovným a
vzdělávacím přístupům - u menšinového etnika rozvíjet jeho kulturní specifika a
současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamovat se základními
specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin nacházet styčné
body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci204.
Vyučující by se měli zajímat o problematiku gender studies205, o jiná etnika
v našem státě (např. Romové), o jejich kulturu (Muzeum romské kultury206 nebo
sdružení ROMEA207), minulost a přínos pro naši kulturu. Vyplatí se také spolupráce
s Multikulturním centrem v Praze208, které pořádá kurzy, volnočasové aktivity,
přednášky, výstavy, čtení a dílny.
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly mezi muži a ženami, které jsou kulturně a sociálně podmíněné,
konstruované, tj. mohou se v čase měnit a různí se jak v rámci jedné kultury, tak mezi kulturami. Problematikou gender
se zabývá např. Gender Studies. Více viz www: http://genderstudies.cz/.
206
Více viz www: http://www.rommuz.cz/.
207
Jedná se o dobrovolné, nevládním, neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti
rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Více viz
www: http://www.romea.cz/romea/.
208
Více viz www: http://www.mkc.cz/cz/uvod.html.
205

72

5.5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezové téma Environmentální výchova (dále jen EV) v sobě spojuje hlediska
přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická i estetická. Vychází z komplexního pojetí
vzájemných vztahů člověka a jeho životního prostředí, za které považujeme všechno, s
čím člověk je, nebo může být, v relativně bezprostřední interakci. Toto téma má
umožňovat sledování a uvědomování si dynamicky se vyvíjejících vztahů mezi člověkem
a prostředím, a to i v přímých kontaktech s prostředím, při poznávání aktuálních
ekologických problémů, aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí. Má ovlivňovat
životní styl a hodnotovou orientaci žáků v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace.
Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma EV ucelený
elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit
důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního
odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. Ve vzdělávací oblasti Člověk a
příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,
dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek,
postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské
společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů
surovin a energie. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti
mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy s důrazem na význam
preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje. Ve vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na
zdraví ostatních lidí. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie
umožňuje průřezové téma EV aktivně využívat výpočetní techniku (Internet) při
zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických
problémů a poznávat jejich propojenost. Vzdělávací oblast Umění a kultura poskytuje
EV mnoho příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si
přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních a
uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. Propojení tématu se
vzdělávací oblastí Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím konkrétních
pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role
různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí.
Průřezové téma EV významně přispívá k naplňování mnoha obecných cílů
základního vzdělávání a k utváření klíčových kompetencí. Při konkrétních pracovních
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aktivitách ve prospěch životního prostředí je zcela nezbytná spolupráce (v péči o zeleň
nejen na školním pozemku, při třídění odpadů209, při zlepšování okolního prostředí
apod.). Žáci se učí pracovat v týmu, uvědomují si své schopnosti a možnosti a učí se
kriticky oceňovat svůj přínos ke společnému řešení úkolů. Poznávají také význam a
úkoly různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí.
Neoddělitelnou součástí EV je i působení na žáky ve smyslu vysokého oceňování
zdraví a chápání vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. Žáci
motivováni učitelem se účastní akcí jako např. Den země (22. duben), Den stromů (13.
října), Den bez aut (22. září), akcí Ekocentra Koniklec210, různých sbírek odpadů nebo
novin, čištění potůčků i lesa, vyvěšování budek pro ptactvo, mapování černých skládek
apod. Mnoho zajímavých nápadů mohou nalézt učitelé i děti u sdružení Děti země211,
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina212 nebo sdružení TEREZA213.
Postupně by si žáci měli uvědomovat význam svého vlastního jednání pro udržitelnost
rozvoje naší civilizace a aktivně v tomto směru ovlivňovat své okolí214.

5.6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a
poznatků pro stále větší okruh příjemců. Současně mají média již svou existencí a rolí,
kterou sehrávají, zřejmý vliv na chování jednotlivce a společnosti a na životní styl.
Skutečnost, že média a mediální komunikace jsou významnými socializačními faktory,
reflektují již řadu let vzdělávací soustavy různých zemí zaváděním Mediální výchovy
(dále jen MV). To je jeden z důkazů, že mediální gramotnost215 se stále výrazněji
prosazuje jako jedna ze základních kompetencí, jimiž by měl být vybaven člověk žijící
v otevřené, demokratické společnosti.
Schopnost zapojit se úspěšně a samostatně do mediální komunikace je jednou
z podmínek socializace jedince. Tato schopnost má dvojí podobu - na jedné straně
209

K nahlédnutí stránky www: http://www.trideniodpadu.cz/ nebo http://www.jaktridit.cz/.
Více viz www: http://csop.koniklec.cz/index2.htm.
211
Děti Země jsou členy asociace ekologických organizací nevládních či neziskových organizací v oblasti dárcovství a
sponzorství ze strany komerčních subjektů. Více viz www: http://www.detizeme.cz/.
212
Jedná se o celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo
založeno v dubnu 1996. Více viz www: http://www.pavucina-sev.cz/.
213
Sdružení TEREZA pomáhá učitelům se zařazením ekologické výchovy do výuky a se zaváděním metod aktivního
vyučování na základních a středních školách od roku 1990. V současnosti se programů (Globe, Ekoškola, Les ve škole)
účastní přes 40 000 dětí z 500 základních a středních škol z České republiky. Více viz www: http://www.terezanet.cz/.
214
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
215
Mediální gramotnost bývá definována jako série komunikačních kompetencí, které zahrnují schopnost vyhledávat,
analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v nejrůznějších formátech.
210
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představuje osvojení poznatků potřebných pro získání schopnosti analýzy a kritického
odstupu, tedy jakýchsi ”obranných látek” proti případnému nežádoucímu působení médií,
na druhé straně obsahuje získání poznatků, díky nimž bude jedinec moci usilovat o
maximální využití potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy a aktivního
naplnění volného času.
MV má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, zejména tím, že
média, jako sociální instituce, se podílejí na utváření podob a hodnot moderní doby,
umožňují hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat jevy a
procesy v evropském i celosvětovém měřítku. Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a
jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho
stavby, nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových
prostředků. V rámci vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie se pak
jedná o využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Vztah ke
vzdělávací oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické „řeči“ znakových
kódů, jež média užívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a
zvuku.
MV přispívá k tomu, aby si žáci osvojovali principy kritického čtení, poslouchání
a pozorování, učili se chápat cíle a strategie zpravodajství, reklamy a spotřební zábavy
(časopisů životního stylu, akčních filmů apod.). MV tím podporuje odstup potenciálních
či existujících příjemců mediovaných sdělení a zvyšuje citlivost vůči stereotypům
v obsahu i způsobu zpracování (například vůči klišé), přispívá k tříbení argumentace,
komunikace a vyjadřování.
MV umožňuje, aby si žáci osvojovali základní principy práce v redakci (třídního
časopisu, školního rozhlasového či televizního vysílání, školního internetového periodika
apod.). Žáci tak poznají faktory, které ovlivňují výsledný mediální výstup (např. práci
pod časovým tlakem, nedostatek zdrojů, odpor okolí vůči médiu či naopak podbízení se
apod.), mohou si prožít podstatné aspekty práce v médiích (např. profesně etická dilemata
novinářské práce při zvažování, kterou informaci o škole zveřejnit)216.
Vyučující mohou využít projektu Rozumět médiím217, který nabízí školení,
diskuse ve školách či metodické příručky. Učitel používá k výuce tištěných médií, filmu,
fotografií, rozhlasu a Internetu, kde poukazuje na nebezpečí propagandy, politických
machinací a skryté reklamy. Formou projektů, esejů a týmových prací reflektují
216
217

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
Více viz www: http://www.rozumetmediim.cz/.
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problémy současných médií. Pomoci může Analytický web o českých médiích Mediainfo

218

a hlavně pravidelné sledování médií samotných, která s sebou přinášejí

témata k diskusi.

218

Cílem projektu je přinášet objektivní a analytické informace o obsahu českých médií. Existuje řada kvalitních
serverů, blogů i klasických médií, které se věnují informacím a komentování české mediální scény. Dostupné na www:
http://www.mediainfo.cz/.
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6. INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

Pojem gramotnost (v angl. literacy) je odvozeno z latinského slova littera
(písmeno)219, takže je hned na první pohled jasné, že tento pojem má spojitost
s písemným projevem či čtením. Gramotnost je v nejobecnějším pojetí schopnost číst,
psát a počítat. V současné době se však gramotnost stává kulturním fenoménem. Vyvíjí
se a proměňuje spolu s kulturou a společností. Změnila se z pouhé schopnosti podepsat
se, která byla znamením gramotnosti ještě v devatenáctém století, přes schopnost přečíst
si, či napsat dopis, což mohlo dostačovat ještě v první polovině století dvacátého, až ke
schopnosti aktivně pracovat s texty v každodenním osobním i pracovním životě, jak to po
nás začala vyžadovat doba jeho druhé poloviny. Požadavky jsou v současné zrychlující se
a proměnlivé době ještě náročnější a je víc než jisté, že budou muset odpovídat úrovni
informační společnosti - společnosti znalostní220. Informace se v této společnosti stává
zbožím nevyčíslitelného charakteru221. Člověk, který určitou informací disponuje, může
nejenom zvýšit svou kredibilitu, ale stává se informačně bohatším, což mu zaručuje lepší
pozici ve společnosti.

6.1. VÝVOJ A VÝZNAM POJMU INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

Informační gramotnost (dále jen IG) bývá obvykle spojována se školou, ukazuje
se však, že je to značně zúžený pohled, který vede k povrchnímu závěru, že není nutné se
po dvou stoletích povinné školní docházky zabývat tak elementárními dovednostmi jako
je psaní, čtení a počítání222. Současné výzkumy však poukazují na to, že úroveň
gramotnosti neodpovídá vysokým nárokům, které informační společnost na svého občana
klade.
Vývoj pojmu gramotnost (teprve později došlo k specializaci na gramotnost
informační) byl poměrně klikatý. V poválečné situaci ve světě se o formování pojmu
219
LANDOVÁ, Hana. Obecné aspekty problematiky informační gramotnosti. Masarykova univerzita [online], ©
2004–2006 [cit. 2008-12-10]. Dostupné na www:
https://is.muni.cz/auth/el/1421/podzim2006/VIKMB12/um/2547487/2555260/Informacni_gramotnost_obecne.pdf?fak
ulta=1421;obdobi=3463;kod=VIKMB12.
220
RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu, Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 10.
221
Cokoli nám přináší užitek a jsme ochotni za to zaplatit, lze nazvat zbožím, tedy i informace. Zatímco průmysl
produkuje spotřební zboží, tak informační průmysl produkuje informace. Informace se od klasického zboží liší tím, že
je nehmotné povahy, což znamená, že i přesto, že výrobce určitou informaci prodá či někomu poskytne, nepřichází o ni
a zůstává tak v jeho vlastnictví. Cena informace je dána její aktuálností, jedinečností, významem pro konkrétního
uživatele i výší poptávky. Některé informace opakovaným prodejem či směnou ztrácejí na hodnotě. ŘEZNÍČKOVÁ,
Petra. Informace je zboží? INSK [online], 2004 [cit. 2008-12-08]. Dostupné na www: http://insk04.unas.cz/dokumentymgr/informace_zbozi.doc.
222
RABUŠICOVÁ, Milada. 2002, s. 11.
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gramotnost zasloužilo zejména UNESCO223, které na 10. zasedání Valného shromáždění
v roce 1958 definovalo gramotného člověka jako jedince: „....který umí s porozuměním
číst a napsat krátký jednoduchý výrok ze svého každodenního života224“. Přestože tento
výrok z dnešního pohledu vypadá jednoduše, jednalo se ve své době o mezník
v jednáních mezinárodního společenství. Se stále se rozvíjejícím a rozrůzňujícím se
světovým uspořádáním a turbulencí doby se také pojem gramotnost komplikoval a
kumuloval na sebe další požadavky společnosti. Na teheránské konferenci v roce 1965
bylo konstatováno, že gramotnost je víc než pouhé čtení a psaní225.
Poprvé byl termín IG použit v roce 1974 Paulem Zurkowskim. Za informačně
gramotného považoval jedince „připravené používat informační zdroje při práci, kteří se
při řešení problémů naučili používat širokou škálu technik a informačních nástrojů,
stejně jako primární zdroje“226. V roce 1986 rozvinul stávající pokusy o definici IG
William Demo, který považuje IG za schopnost efektivně vyhledávat a hodnotit
informace vztahující se k určité potřebě227. Jan Olsen a Bill Coons definovali o několik
let později IG jako: „ ......pochopení role a moci informací, schopnost informace vyhledat
a používat je při rozhodování, dále schopnost informace produkovat a zacházet s nimi za
použití informačních technologií“228. V současnosti není možné jednoznačně určit, která
z definic IG je nejpřesnější či nejvýstižnější.
Je však možné říci, že pravděpodobně nejpoužívanější definicí IG je definice
zveřejněná roku 1989 ve zprávě Komise pro informační gramotnost229: „Informačně
gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti
pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich mohli učit i
223

Strategie UNESCA v oblasti IG znamená podporu rostoucího uvědomění významu IG ve všech úrovních
vzdělávacího procesu. Zpráva o aktuální činnosti UNESCO na poli IG se stala tématem Světové konference na nejvyšší
úrovni o informační společnosti (World Summit on the Information Society – WSIS) Ta představila IG jako klíčovou
prioritu pro dosažení cílů informační společnosti. Nový program UNESCO pro IG si klade za cíl podporovat rozvoj
technických dovedností a kritického myšlení (čehož mají lidé zapotřebí pro práci a osobní rozvoj), stanovit účinné
praktické postupy pro rozvíjení IG, prosazovat IG cestou meziregionálních styků a výměny, navrhovat inovativní
programy IG a zlepšovat spolupráci mezi rozhodujícími činiteli, jako jsou vlády, pracovníci v oblasti vzdělávání a
knihovníci.
224
RABUŠICOVÁ, Milada. 2002, s.11
225
V deklaraci, která byla na této konferenci (Světová konference ministrů školství o odstranění negramotnosti
v Teheránu – World Congress on the Eradication of Illiteracy) přijata se poukazovalo na úzké propojení gramotnosti se
sociální, ekonomickou, kulturní a politickou integrací člověka do společnosti. DOLEŽALOVÁ, Jana. Funkční
gramotnost – proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové,
2005. s. 11 a 47.
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DOMBROVSKÁ, Michaela. 2004, s.7-8.
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DOMBROVSKÁ, Michaela. 2004, s.8.
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DOMBROVSKÁ, Michaela. 2004, s. 8-9.
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Presidential Committee on Information Literacy – součást American Library Association (ALA). Jedná se o
nejstarší (1876) a největší knihovnickou asociací co do počtu členů. Sdružuje na 4 000 knihoven s celkovým počtem
přibližně 65 000 členů. Její misí je “poskytovat vedení pro vývoj, podporu a zlepšení knihoven a informačních služeb“.
Zahrnuje i profesi librarianship, která by měla zlepšit učení a zajistit přístup k informacím pro všechny. Více viz www:
http://www.ala.org.
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ostatní. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít
informace potřebné k určitému rozhodnutí či vyřešení daného úkolu“230.
Jednu z nejnovějších definic IG prezentovala organizace Society of College
National & University Libraries (SCONUL)231. Zní následovně: „Informační
gramotnost je znalost toho, kdy a proč informace potřebuji, kde je naleznu a jak je ocenit,
použít a předat dále etickou cestou“232. Důležitý příspěvek k problematice IG poskytla
organizace Chartered Institute of Library and Information Professional (CILIP)233,
která v roce 2003 vytvořila skupinu odborníků, kteří do oblasti IG zahrnuli:
•

Potřeby informace;

•

dostupné zdroje;

•

znalosti, jak vyhledat informace;

•

potřeba vyhodnotit výsledky;

•

jak pracovat s využitelnými výsledky;

•

etika a odpovědné užití;

•

jak sdělovat, rozšiřovat výsledky a závěry;

•

jak zvládnout, spravovat a řídit výsledky či závěry234.

K dalším definicím, již novějšího data, patří také ta od Viléma Sklenáka, který IG
definuje jako: „...schopnost porozumět a užívat informace získané v rozmanitých
formátech ze širokého spektra zdrojů tak, jak jsou prezentovány prostřednictvím
počítačů. Gramotnost ovšem zahrnuje nejen schopnost čtení, ale současně schopnost
porozumět problému a na základě toho pak sestavit sadu dotazů, která může vést
k vyřešení informační potřeby. Problémy jsou obvykle řešeny pomocí různých
vyhledávacích metod, které umožňují přístup k informačním zdrojům v Internetu, a tím i
jejich zhodnocení“235.
Definice IG, které jsou formulovány v poslední době se orientují zejména na
zpracování informací a jejich použití v běžném životě, pro efektivní začlenění člověka do
společnosti, pro zvládnutí každodenních činností a situací a zároveň na transformaci
230

DOMBROVSKÁ, Michaela. 2004, s. 7.
SCONUL poskytuje služby univerzitním a národním knihovnám Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska. Více viz www: http://www.sconul.ac.uk/topics_issues/info_literacy/.
232
Dostupné na www: http://www.cilip.org.uk/policyadvocacy/learning/informationliteracy/default.htm.
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Více viz www: http://www.cilip.org.uk/default.cilip.
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MARVANOVÁ, Eva. Programy informační gramotnosti v zahraničí. Sdružení knihoven ČR [online], 2006 [cit.
2008-12-18]. Dostupné na www: http://www.sdruk.cz/sec/2006/sbornik/2006-2-147.pdf
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SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Vyd.1. Praha: C.H.Beck, 2001, s. 9.
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informací pro své vlastní účely236. Např. McClureova definice IG, chápe tento pojem jako
souhrn (bázové, základní) gramotnosti, počítačové gramotnosti, síťové gramotnosti237 a
gramotnosti mediální. Christine Bruce v knize Sedm podob informační gramotnosti
(Seven faces of Information Literacy) obohacuje McClureovu taxonomii ještě o
gramotnost „knihovnickou“ a vizuální238. Mezi často citované patří také „deštník“ IG,
jehož autorkou je Patricia Senn Breivik239. Pro názornost si však můžeme definovat IG
podle následující rovnice, která v sobě shrnuje celou řadu definic předcházejících:
Informační gramotnost = funkční gramotnost + počítačová gramotnost240.
Tato rovnice vychází z průzkumů IALS241 / SIALS242, protože IG v sobě funkční
gramotnost obsahuje a zohledňuje přitom informační a komunikační technologie. IG
chápeme jako funkční gramotnost v informační společnosti, společnosti na rozvoji
takovýchto technologií založené. K funkční gramotnosti proto přidáváme počítačovou
gramotnost, jako schopnost uživatelské práce s počítačem (a dalšími nástroji) a sítěmi
(zejména Internetem), zdůrazňujeme však, že práce s ICT je vždy práce s nástroji a
podporuje ostatní složky IG. Funkční gramotnost vždy jako celek vstoupí do konceptu
gramotnosti informační a domníváme se, že schopnost pracovat s informacemi je v ní
obecně již dostatečně obsažena. Práce s informacemi, tedy schopnost je nalézat,
vyhodnotit a použít, zůstává klíčová a její podstata se na rozdíl od rozvoje nástrojů
nemění243.
Z praxe knihovníků a informačních knihovníků se ukazuje potřeba zdůraznit ještě
jeden aspekt práce s informacemi, který však samotnou IG přesahuje, a to etický přístup a
znalost právních aspektů, které s informacemi souvisí. Tedy povědomí o tom, že použité
236

DOLEŽALOVÁ, Jana. 2005, s. 11.
Pod pojmem síťová gramotnost si lze představit podle McClurea: „schopnost identifikovat se, získat přístup a
používat informace v digitální podobě z Internetu.“ Tato schopnost se stane, podle jeho předpovědi určujícím faktorem
pro ty, kteří budou chtít mít náskok a touží po tom stát se produktivními a efektivními ve svém profesním i osobním
životě. McCLURE, Charles R. Network Literacy: A Role for Libraries? In Information Technology and Libraries,
1994, roč. 13, č. 2, s. 115.
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dále s nimi komunikovat. LOERTSCHER, David, V.; WOOLLS, Blance. Information Literacy: A Review of the
Research. A Guide for practitioners and Researchers. 2nd. Edition. San José: Hi Willow Research and Publishing,
2002, s. 135-137..
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Information Literacy and Lifelong Learning: The Magical Partnership. In Lifelong Learning Conference, Yeppoon,
Queensland, Australia, 17-19 July 2000. Queensland: Central Queensland University, 2000. s. 1-6.
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zdroje je třeba citovat a zacházet s nimi s ohledem na autorské právo. Na základě těchto
zkušeností by potom rovnice IG vypadala následovně:

Informační gramotnost = funkční gramotnost (literární, dokumentová, numerická a
jazyková gramotnost) + počítačová gramotnost + etický přístup a právní povědomí
k využívání informací

Tuto rovnici lze zobrazit pro větší názornost i takto:
Obr.č. 3: Informační gramotnost244

Tématem IG se začaly zabývat vzdělávací instituce a asociace, které se snaží
prosadit zařazení informační výchovy (tedy procesu vedoucího ke zvýšení IG) do
studijních programů. Jako příklad je možno uvést prohlášení U. S. Association of
Supervision and Curriculum Development (ASCD)245, které mimo jiné říká:
"Informační gramotnost, schopnost efektivně vyhledat, zpracovat a využívat informace,
umožňuje jedinci využívat příležitosti, které nabízí současná informační společnost.
Informační gramotnost by měla být součástí vzdělávání každého studenta. ASCD vyzývá
školy a univerzity, aby zařadily programy na zvyšování informační gramotnosti do
studijních plánů všech studentů“246. Dynamicky se měnící prostředí informační
společnosti posledních dvaceti let způsobilo, že získání znalostí a dovedností spojených
s IG v průběhu formálního vzdělávání se stalo nejen nutností, ale i morálním právem.

244
Obrázek převzat z článku: Jak rozumíme informační gramotnosti. Dostupné na www:
http://knihovny.cvut.cz/ivig/informacni-gramotnost.html
245
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produkty a služby nezbytné k tomu, aby vyučující věděli, jak učit, vést a zároveň vzdělávat sám sebe. Více viz www:
http://www.ascd.org.
246
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6.2. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY V RÁMCI ROZVÍJENÍ IG

Z hlediska mezinárodního zůstávají klíčové zejména aktivity UNESCO. V roce
1993 byla ustavena Mezinárodní komise Vzdělávání pro 21. století, o které jsem se již
zmiňovala. Pod záštitou UNESCO se také konalo setkání expertů v září roku 2003
v pražském hotelu Krystal pod názvem Information Literacy Meeting of Experts
(ILME)247. Pořadateli tohoto setkání byla U.S. National Commision on Libraries and
Information Science (NCLIS)248 a americké National Forum on Information Literacy
(NFIL)249. Výraznou roli sehrál i Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK.
Výsledkem této aktivity byl dokument The Prague Declaration (Pražská deklarace),
který rovněž definoval IG, a to následujícím způsobem: „Informační gramotnost zahrnuje
znalost vlastních informačních potřeb, schopnost identifikovat, vyhledat, ohodnotit,
uspořádat a efektivně vytvářet, používat a předávat informace, které se vztahují
k určitému problému či tématu; je to základní předpoklad pro možnost aktivní účasti
v informační společnosti a je součástí základního lidského práva na celoživotní
vzdělávání250“. Dokument se hlásí k IG jako klíčové podmínce schopnosti každého z nás
plnohodnotně se účastnit života v informační společnosti. Zdůrazňuje skutečnost, že IG
souvisí se všemi oblastmi naší společnosti – průmyslem, zdravím, kulturou i
vzděláváním.
Neméně důležitou roli hraje rovněž Mezinárodní federace knihovnických
spolků a institucí (dále jen IFLA)251, která má ve spolupráci s UNESCO taktéž svou
sekci zabývající se IG: Information Literacy Section252. Výsledkem práce této sekce je
taktéž webová stránka s názvem InfoLit Global, která je nejenom databází k vyhledávání
dokumentů a pojmů z oblasti IG, ale rovněž pomáhá orientovat se v dění kolem IG,
zkoumá vývoj a problémy spojené s implementací IG do výuky. Knihovníci, informační
247

Více viz www: http://www.docstoc.com/docs/855310/INFORMATION-LITERACY-MEETING-OF-EXPERTS.
Články zmiňující tuto výjimečnou událost lze najít i v Ikaru.
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pracovníci či pedagogové také mohou sdílet dokumenty s tematikou IG právě
prostřednictvím tohoto webu. Díky spolupráci UNESCO a organizace IFLA získala IG
dokonce své logo, které se tak stalo mezinárodně uznávaným logem:
Obr. č. 4: Mezinárodní logo IG253

Ještě se vrátím k práci organizace NFIL. Tato organizace bude letos v říjnu slavit
své 20. narozeniny a při této příležitosti bude probíhat rovněž konference na téma:
"Empowering Future Generations: Information Literacy". Je nepopiratelné, že právě
práce a zaujetí této organizace pomáhá prosazovat důležitost IG v celosvětovém měřítku.
V roce 2005 (konkrétně pak 6. – 9. listopadu) se uskutečnila konference o
Informační gramotnosti a celoživotním vzdělávání (High Level Colloquium on
Information Literacy and Lifelong Learning), která se konala v obnovené Alexandrijské
knihově v Egyptě. Na tomto setkání se řešila problematika negramotnosti v souvislosti
s nezaměstnaností, chudobou a nedostatečnou zdravotní péčí a samozřejmě se hledala
východiska z této situace. Delegáti se shodli na tom, že je nezbytné prosazovat IG, která
napomáhá začleňování různých skupin obyvatelstva do téže společnosti ve všech zemích
světa254. Všechny návrhy a doporučení, které byly v Alexandrii zmíněny, jsou obsaženy
ve zprávě s názvem: Strážný oheň informační společnosti: Alexandrijské prohlášení
k informační společnosti a celoživotnímu vzdělávání255.
V březnu roku 2006 se potom konal ve slovinské Lublani workshop účastníků
konference, kterou pořádalo UNESCO a jejím výsledkem se stala publikace s názvem:
Achieving an Information Society and a Knowledge-based Economy through
253
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Information Literacy, který se zaměřuje zejména na rozvíjení IG ve střední a
jihovýchodní Evropě.
Ze současného dění stojí jistě za zmínku setkání pod názvem Regional Meeting
on Information Literacy and Lifelong Learning uskutečněné na podzim roku 2007,
jehož cílem bylo připravit další kroky po Alexandrijské proklamaci. Výsledkem setkání
bylo založení European Forum for Information Literacy (EFIL)256, které je jakousi
odnoží UNESCO zaštítěného programu Information for All Programme (IFAP)257.
V minulém roce se konal Světový kongres o informační gramotnosti a celoživotním
vzdělávání (World Congress on Information Literacy and Lifelong Learning), který
nesl podtitul: „Libraries without borders: Navigating Towards Global Understanding“.
V roce 2009 se také již tradičně odehrávala konference The Librarians Information
Literacy Annual Conference (LILAC)258, dá se tedy konstatovat, že oblasti IG je
věnována více než dostatečná pozornost, taktéž čím dál tím více univerzit zařazuje
informační vzdělávání, do svých osnov. Středoškolské vzdělávání a primární vzdělávání
v tomto směru poněkud pokulhává, ale snad se podaří v příštích letech napravit i tento
nedostatek.

Další organizace zabývající se ve větší míře IG:
ANZIIL259 - Australian and New Zealand Institute for Information Literacy –
Austrálie;
CILA260 – Chinese Information Literacy Association – Čína;
EnIL261 - European Network on Information Literacy - evropská síť IAIL;
ERIC262 – Educational Recources Information Center – digitální knihovna výzkumu
v oblasti vzdělávání;
FORMIST263 - Formation à l'information scientifique et technique – Francie;
IAIL264 – International Alliance for Information Literacy;

256

Více viz www: http://cf.hum.uva.nl/akb/efil/.
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National Information Literacy Framework265 - Skotsko;
NordINFOLIT266- Nordic Forum for Information Literacy in the Nordic countries severské země;
Russian Reading Association, Pskov Departement267 – Rusko.

Pracovní skupiny zabývající se IG:
ACRL268 – The Association of College and Research Libraries;
CARL269 - Canadian Association of Research Libraries - Information Literacy
Working Group;
CAUL270 - Committee of Australian University Librarians - Information Literacy
Working Group271;
K-12272 – jedná se o projekt, který je jedním z největších úspěchů integrace IG do výuky
a školních osnov;
LOEX273 - Library Orientation Exchange. Toto sdružení vzniklo v roce 1971 a
pomáhá knihovnám doporučeními, instruktážními materiály a zdroji ve výuce IG274.
Každoročně pořádá konference a má více než 650 členů v Spojených státech amerických,
Kanadě, Karibiku, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandě;
SCONUL275 - Society of College, National & University Libraries - Working Group
on Information Literacy276.
Mezi další významné zahraniční aktivity patří např. program Evropské komise:
Telematics for libraries (Rámcové programy Evropské unie277). Tento program se snaží
unifikovat přístup k informacím pro země EU. Program odstartoval v roce 1990 a nyní
sdružuje pod svou hlavičkou celou řadu dalších programů278. Velmi důležitou roli při
265

Více viz www: http://www.caledonian.ac.uk/ils/framework.html.
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popularizaci akcí a počinů zaměřených na IG sehrály také projekty PULMAN279 a
CALIMERA280, jež byly zaměřeny na spolupráci knihoven, muzeí a archivů v digitálním
světě281.
A jak lze ovlivnit výsledky IG? Výzkumy potvrdily, že na IG má v nemalé míře
vliv domácí zázemí žáků, typ navštěvované školy, její autonomie a další faktory se
školou související jako: vyučovací metody, aktivity v hodinách, vzdělání učitelů, jejich
nároky či způsob podpory a komunikace se žáky, studijní strategie žáků samotných a
jejich obliba četby a důležitým faktorem se stalo také technologické vybavení školy a
dostupné materiály v knihovně.

279

Více viz www: http://www.pulmanweb.org.
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7. FUNKČNÍ GRAMOTNOST

V první polovině dvacátého století byla negramotnost (ve svém původním
významu slova, tedy neschopnost číst, psát, počítat) v Evropě problémem pouze malé
skupinky lidí. Tento příznivý stav byl výsledkem tzv. alfabetizačních kampaní282.
Negramotnost ve svém primárním pojetí tak zůstává problémem spíše v zemích „třetího
světa“283, kde podíl negramotnosti stále dosahuje několika desítek procent. V Evropě a
Spojených státech amerických se od 60. let 20. století odborníci začali setkávat s novým
problémem. Objevovali se jedinci, kteří zvládali techniku čtení a psaní, ale pokud se
zvýšila úroveň složitosti textu, nedokázali v něm požadované informace najít nebo je
použít. Tento jev poprvé pojmenoval W. A. Grey v roce 1956284 jako nedostatek funkční
gramotnosti.
Samotná gramotnost je tedy pojmem, který v sobě zahrnuje nejenom
pedagogickou rovinu, ale její součástí je i oblast politická, ekonomická či sociální.
Základní potřebou v moderní společnosti se tak stává nejenom gramotnost jako taková,
ale i schopnost nabytých znalostí využít. Lze tedy říci, že existuje jak IG (ve smyslu
přístupu k informacím a schopnosti jich využívat, transformovat je pro své potřeby a
cíle), na druhou stranu se setkáváme s gramotností funkční, která odpovídá praktickému
využití gramotnosti v každodenním životě.285 Jakkoli nadneseně to může znít, lze
konstatovat, že funkční gramotnost, definovaná jako schopnost participovat na světě
informací, se postupně stala důležitějším předpokladem ekonomického a sociálního
rozvoje národů než bohatství jejich přírodních zdrojů286.

7.1. VÝZNAM POJMU FUNKČNÍ GRAMOTNOST A JEJÍ SLOŽKY

Ačkoli se pojmu funkční gramotnost v našem oboru příliš nepoužívá, je třeba si
objasnit jeho význam. Pro mnohé funkční gramotnost zůstává pouze gramotností
informační, ale ve své podstatě to tak jednoduché nebude. Jde o jakousi nástavbu
gramotnosti samotné, protože se již jedná o složitější a náročnější pojetí gramotnosti,
které se neomezuje na čtení a psaní v elementární podobě, ale vyžaduje řadu kognitivních
282

RABUŠICOVÁ, Milada, 2002, s. 43.
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dovedností s uplatněním vyšších úrovní myšlenkové činnosti287 (je nutné si uvědomit, že
do funkční gramotnosti může spadat schopnost vyplnit formulář, zformulovat písemnou
žádost, chápat složitější textové informace v jejich souvislostech, v podstatě lze říci, že se
jedná o jakousi samostatnost v činnostech, které s sebou přináší každodenní situace a se
kterými bychom se tudíž měli být schopni vyrovnat).
Uvádím zde jednu z prvních definic UNESCO: „O funkční gramotnosti mluvíme
ve chvíli, kdy se člověk zapojuje do všech činností, ve kterých může svou gramotnost
uplatnit ve prospěch svůj či určité skupiny. Funkční gramotnost mu také umožňuje
využívat čtení, psaní a počítání pro vývoj nejen sebe samotného, ale i společnosti, ve
které žije“288. Následující definice je podle W. A. Graye z poloviny 50. let: „Člověk je
funkčně gramotný tehdy, jestliže nabyl takových znalostí a dovedností ve čtení a psaní,
které mu umožňují, aby byl efektivně zapojen do všech aktivit, ve kterých se v jeho kultuře
nebo skupině normálně předpokládá gramotnost289“.
Přehledně

byl

pojem

funkční

gramotnosti

definován

Organizací

pro

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)290 v publikaci Education at Glance:
OECD Indicators. V tomto textu se uvádí, že: „funkčně gramotné jsou osoby, které jsou
schopny se vypořádat s různými úkoly, s nimiž se mohou setkávat v každodenním životě,
např. číst s porozuměním návody na užívání léků, vyznat se v jízdním řádu vlaků,
vyplňovat různé formuláře apod. Jsou to tedy úkoly, které nejsou založeny na činnostech
plánovaných ve školním kurikulu, nýbrž lze předpokládat, že reflektují soubor dovedností
nutných pro fungování jedince ve společnosti a v zaměstnání.“291
Funkční gramotnost je samozřejmě proměnná v čase i v požadavcích, které ta
která společnost na jedince klade. Nelze se však považovat za funkčně gramotné jen na
základě dovedností, které jsme získali ve škole, protože ta nás nepřipravila na řešení
úkolů, se kterými se v životě setkáváme. Naše funkční gramotnost spočívá také
ve schopnosti číst mezi řádky nejen v písemné komunikaci, ale i v komunikaci osobní292.
Na rozvoji všech složek funkční gramotnosti se podílí zejména Bílá kniha, která ve svém
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znění nereflektuje rozvoj informační společnosti jako to zdůrazňuje Státní informační
politika, ale poukazuje na proměnu společnosti ve společnost znalostní a hovoří i o
klíčových kompetencích, které jsou často s funkční gramotností zaměňovány.

Složky funkční gramotnosti:
•

Textová (literární) gramotnost (prose / text literacy): představuje vědomosti a
dovednosti potřebné k porozumění a využívání informací v souvislých textech
jako jsou úvodníky novin, zprávy, komentáře a jiné podobné texty;

•

dokumentová gramotnost (document literacy): zahrnuje vědomosti a dovednosti
potřebné pro vyhledávání a používání informací v různých typech nesouvislých
nebo krátkých, ale bohatě strukturovaných textech, např. formulářích, jízdních
řádech, mapách, nálepkách na výrobcích, pokynech, návodech, oznámeních,
diagramech, schématech či reklamních prospektech;

•

numerická gramotnost (numeracy / quantitative literacy): reprezentují ji
vědomosti a dovednosti potřebné na uskutečnění operací s číselnými údaji, které
jsou v textu a v dokumentech, např. v tabulkách, grafech, účtech, bankovních
formulářích, objednávkách zboží podle katalogu, oznámeních banky o úrocích
z vkladu a podobně.293

•

jazyková gramotnost (language literacy): se zařazením této složky funkční
gramotnosti se ještě nemusíme setkávat ve všech dokumentech, ale je bezesporu
jasné, že jazyková gramotnost patří k současným požadavkům. Znalost
mateřského jazyka a jazyků okolních zemí (zejména angličtiny) se pomalu stává
samozřejmostí.

Znázorníme-li pojem funkční gramotnosti jako rovnici, bude vypadat následovně:

Funkční gramotnost = textová gramotnost + dokumentová gramotnost + numerická
gramotnost + jazyková gramotnost

Pojem funkční gramotnost prošel neméně klikatým vývojem jako IG a i její
definování v sobě obnášela nemalá rizika. Přestože se se snahou o její definování
293
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setkáme již od padesátých let, uspokojivá definice přichází až se zásahem UNESCO.
Navržená definice funkční gramotnosti, která by mohla být akceptovatelná i mezinárodně
zní takto: „Funkčně gramotný člověk je takový, který může být zapojen do všech aktivit,
v nichž je pro efektivní fungování v jeho skupině a komunitě vyžadována gramotnost, a
také které mu umožňují pokračovat ve využívání čtení, psaní a počítání v zájmu jeho
vlastního a komunitního rozvoje“.294 Tato definice je mimo jiné zásadní i tím, že zde
poprvé bylo do gramotnosti zařazeno i počítání a byla přijata na 20. zasedání Valného
shromáždění UNESCO v roce 1978. Nemalou zásluhu na precizaci pojmu funkční
gramotnost má dvojice amerických autorů Irwina S. Kirsche a Ann Jungeblutové, jejichž
stručná definice je následujícího znění: „Gramotnost je užívání tištěných a psaných
informací k fungování ve společnosti proto, aby jedinec dosáhl svých cílů a rozvíjel své
znalosti a schopnosti“295. Funkční gramotnost přitom byla ještě v roce 1997 definována
ve výzkumu IALS296 jako: „soubor numerické (dovednost manipulovat s čísly),
dokumentové (vyhledat a využít přesně definovanou informaci) a literární gramotnosti
(nalézt a porozumět informaci z textu)“ 297.
Landová, která se zabývá problematikou IG, klíčových kompetencí i funkční
gramotností, potom definuje funkční gramotnost ve spojitosti s klíčovými kompetencemi,
které jsou funkční gramotnosti nadřazené jako: „schopnost aktivně participovat na světě
informací.........rozdělena do tří složek: gramotnost literární jako schopnost nalézt a
porozumět informaci z textu, gramotnost dokumentová představující schopnost vyhledat a
využít přesně definovanou informaci a numerická gramotnost, dovednost manipulovat
s čísly. V současné době je nutné uvažovat i potřebnou znalost cizích jazyků, kterou je
možné označit za gramotnost jazykovou.“ Klíčové kompetence jsou následně definovány
jako: „integrované schopnosti a dovednosti, které lze uplatňovat v rozmanitých profesích
i v osobním životě“298.
Výzkum PISA (o tomto výzkumu v další kapitole) posunul pojetí funkční
gramotnosti tím, že klade důraz na aktivní a iniciativní roli čtenáře, coby součást
gramotnosti čtenářské (čtenářskou gramotností se zabýval výzkum RLS a PIRLS, více
294
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v další kapitole). Dále numerickou gramotnost nahradil obecnějším pojmem gramotnosti
matematické a v neposlední řadě připojil také gramotnost přírodovědnou. Stále častěji se
setkáváme s tím, že do funkční gramotnosti je zařazována také gramotnost počítačová.
Celkově pak odborníci hovoří o IG, kterou Ministerstvo informatiky ČR299 definovalo
jako: „schopnost rozeznat, kdy potřebuji informace, umět je vyhledat, vyhodnotit a
efektivně využít“300.
Výzkum Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)301
je mezinárodním projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání, který se uskutečňuje
od 90. let minulého století v mnoha zemích celého světa. Výzkum je zaměřen na
zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků 4. a 8. tříd v matematice a v přírodovědných
předmětech. Při posledním testování v roce 2007 dosáhli přitom čeští žáci pouze
průměrných výsledků, zatímco v minulých letech si vedli podstatně lépe. Všeobecný
úpadek českých žáků a studentů dokazují i výsledky testů soukromé společnosti Scio302,
která v posledních deseti letech pravidelně testuje žáky základních škol a středoškoláky. I
oni zaregistrovali zhoršenou funkční gramotnost dětí303.
Problematikou funkční gramotnosti se zabývala i konference Pan-Canadian
Interactive Literacy Forum304 pořádané Council of Ministers Education, Canada
(CMEC)305 ve dnech 14. - 15. dubna 2008, která otevřela příležitosti pro setkání
studentů, učitelů, rodičů, neziskových i vládních organizací a zástupců obchodní sféry
nad komplexní strategií rozvoje funkční gramotnosti v Kanadě306.
299
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7.2. INFORMAČNÍ VS. FUNKČNÍ GRAMOTNOST

Dlouhou dobu byl pojem IG spojován pouze s knihovnami. Rozvoj IG je dnes
však velmi úzce spjat se vzděláváním na všech úrovních. Dotýká se mateřských,
základních, středních i vysokých škol a postupně přechází do sféry celoživotního
vzdělávání. Nelze však v této souvislosti uvažovat pouze formální vzdělávání, nýbrž i
neformální vzdělávání, které se na rozvoji IG taktéž významně podílí. Rozvoj IG se s
postupem času dostal na úroveň politiky Evropské unie307 a byl zanesen do RVP na
většinu úrovní. Vláda České republiky308 považuje rozvoj IG za důležitou podmínku
řešení současných problémů v oblasti ekonomické i sociální a dalšího rozvoje celé
společnosti i její ekonomiky, kultury a celkové prosperity. Zároveň si uvědomuje, že IG
bude čím dál významnější součástí celkové vzdělanosti a bude stále více rozhodovat o
kvalitě života celé populace i o možnostech uplatnění jednotlivců309.
Z předchozích kapitol o IG a funkční gramotnosti vyplývá, že IG je nadřazená
pojmu gramotnosti funkční. Přitom jak gramotnost informační, tak gramotnost funkční
jsou podmnožinami klíčových kompetencí. Dá se tedy říci, že téměř vše, co obsahuje
gramotnost funkční, obsahuje i gramotnost informační. Literární gramotnost zahrnuje
např. nalezení informace v textu, porovnání rozporu a rozpoznání platnosti podmínek,
skládání informací, jejich propojování atd. Dokumentová gramotnost zahrnuje např.
vyplnění dotazníku, připojení informace k relevantní části dokumentu, vyhledávání ve
více položkách, práci se synonymy, podmínkami, apod. Dokumentová gramotnost
nejspíše zahrnuje i práci s informačními zdroji. Numerická gramotnost zahrnuje
numerické operace a v rámci gramotnosti jazykové nesmíme opomíjet ani schopnost
správně používat také jazyk mateřský310. Počítačová gramotnost (případně ICT
gramotnost), která se do struktury IG rovněž započítává, potom obsahuje nejenom
schopnost práce s komponentami počítače, ale i znalost počítačových programů.
Schopnost Internet použít je označován jako gramotnost internetová (síťová), ale
307
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schopnost umět na Internetu vyhledávat se zařazuje do dokumentační gramotnosti, ač se
mnohdy nesprávně zařazuje právě do gramotnosti internetové, potažmo do jejího
nadřazeného pojmu gramotnosti počítačové. Počítačová gramotnost je základem a
hlavním nástrojem pro rozvoj funkční gramotnosti.
Pojmy IG a počítačová gramotnost jsou často zaměňovány, přitom IG je
nadřazeným pojmem počítačové gramotnosti. U informačně gramotného jedince se
počítačová gramotnost předpokládá, naopak počítačové gramotný jedinec nemusí být
nutně informačně gramotný. Ještě jednou zmíním pro větší přehlednost rovnici IG:

Informační gramotnost = funkční gramotnost + počítačová gramotnost

Rozvíjet IG tedy znamená vycházet z doporučení, která vyplývají z výzkumů
funkční gramotnosti, zejména pokud jde o přesun důrazu z faktografie na obecnější
kompetence, rozvoj komunikačních dovedností a důraz na výuku cizích jazyků především angličtiny. Navíc to však znamená také rozvíjení schopnosti pracovat s
informačními a komunikačními technologiemi, což je důležitou podmínkou uplatnění v
informační společnosti311. Protože je IG jako taková nesnadno měřitelná (právě kvůli
nejednosti a množství definic IG), praktickým potřebám více vyhovuje gramotnost
funkční (ačkoliv se některé výzkumy pod názvem Výzkum informační gramotnosti312
objevily, ve skutečnosti zkoumaly gramotnost počítačovou). Rozvíjet IG tedy znamená
vycházet z doporučení, jež vyplývají z výzkumů funkční gramotnosti. Navíc to však
znamená také rozvíjení schopností pracovat s informačními a komunikačními
technologiemi313.
Tématem IG se začaly zabývat vzdělávací instituce a asociace, které se snaží
prosadit zařazení informační výchovy (případně vzdělávání, což znamená zařazení
výchovy, která vede ke zvýšení IG) do studijních programů. Význam IG je v dnešní
společnosti nezastupitelný, což by si měly uvědomit zejména vzdělávací instituce.
Ačkoliv se tedy jeví problematika IG jako složitá a nejednoznačná ve svých
definicích, lze vysledovat určité společné prvky, které by měl informačně gramotný
člověk ovládat:
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•

Identifikovat své informační potřeby;

•

pro získání informací zvolit nejvhodnější strategii;

•

využívat odpovídající zdroje a informační systémy;

•

v informačních zdrojích vyhledat požadované informace;

•

získané informace kriticky zhodnotit;

•

informace vhodně zpracovat a využít;

•

informace zprostředkovat jiným lidem v různých podobách
a prostřednictvím různých technologií;

•

posoudit morální a právní aspekty využívání informací314.

Pokud shrneme různá vymezení pojmu funkční gramotnost s odlišnostmi, které se
tohoto pojmu týkají, můžeme dojít k následujícím deseti bodům, jež funkční gramotnost
charakterizují:

1.

Funkční gramotnost je přizpůsobena kulturnímu kontextu, v němž se
užívá, a tomuto kontextu odpovídá obsah a náročnost gramotnostních
dovedností;

2.

funkční gramotnost předznamenává, že existuje rozdíl mezi individuální
gramotností a funkční gramotností v tom, že individuální gramotnost
nemusí být dostatečná pro fungování jedince ve společnosti;

3.

funkční gramotnost předpokládá dovednosti, jež jsou náročnější než jen
zvládnutí základních technik čtení a psaní;

4.

funkční gramotnost bývá chápána obecně jako schopnost komunikovat;

5.

funkční gramotnost není v žádném případě dichotomický jev, ale
kontinuum;

6.

funkční gramotnost musí být také jako kontinuum měřena a
interpretována;

7.

funkční gramotnost může být měřena přímo, nemusí se odhadovat na
základě jiných indikátorů (např. počtu let školní docházky);

8.

funkční gramotnost není totožná se „školní gramotností“, což znamená,
že dobré zvládnutí školního vzdělání nemusí nutně znamenat úspěšné
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řešení úkolů každodenního života, při nichž je funkční gramotnost
potřebná;
9.

funkční gramotností se myslí výlučně gramotnost dospělých, obvykle
v populaci starší 15 let;

10.

funkční gramotností je obvykle dávána do souvislosti s vyspělými
zeměmi315.

Ještě bych se ráda pozastavila u 9. bodu tohoto výčtu, tedy že funkční gramotnost
je doménou pouze dospělých. V souvislosti s různými interpretacemi v dostupných
textech se setkáváme s věkovou hranicí funkčně gramotných od 14 do 16 let. Se spodní
hranicí se ztotožňují Hartl a Hartlová316 nebo Zellyee Jennings317, s horní hranicí souhlasí
naopak Rabušicová318 a i v samotném výzkumu funkční gramotnosti SIALS jsou jako
zkoumaný vzorek žáci od 16 roku věku. Peter Gavora, který patří v oblasti funkční
gramotnosti k jejím významným teoretikům, uvádí ve svých pracích taktéž hranici 16
let319, ale přitom se věnuje výzkumům funkční gramotnosti žáků na základních
školách320. Nelze tedy obecně diagnostikovat, s kterým rokem věku je funkční
gramotnost přesně spjata, protože názory se u odborníků liší. Pro účely této práce tedy
budeme počítat s možností, že funkční gramotnost a její nadřazený pojem gramotnost
informační, jsou neslučitelně spjaty i se základním vzděláváním. Není důvod, aby byla
funkční gramotnost spojena pouze s dospělou populací, žáci na základních školách jsou
rovněž nuceni svou funkční gramotnost prokazovat.
Kdybychom chtěli nalézt odpověď na otázku: „Kdy člověk získává funkční
gramotnost?“, museli bychom říci, že přesně stanovit věk jedince, v němž má být
funkčně gramotný asi nelze, neboť se jedná o proces dlouhodobý. Dítě zvládá základy
čtení a psaní již po půl roce základní školní docházky, orientovat se funkčně v textu
ovšem trvá mnohem déle. Doležalová však uvádí, že „po ukončení školní docházky v 15

315
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letech by měla být u jedinců utvořená taková kvalita funkční gramotnosti, která umožňuje
plnit úkoly denního života“321.
Zjišťování úrovně funkční gramotnosti žáků na základních školách je aktuální
problém, který se řeší v pedagogické teorii i praxi. V Čechách se výzkumu funkční
gramotnosti věnuje tým Jany Doležalové, na Slovensku tým Petera Gavory. Neméně
důležitá je i činnost Pražské skupiny školní etnografie322, která zkoumá gramotnost (v
obecném slova smyslu) od první třídy po ukončení školní docházky. Příčiny nedostatečné
funkční gramotnosti na našich školách jsou zpravidla zapříčiněny těmito faktory:
•

Pamětné osvojení textů z učebnic bez dostatečného porozumění;

•

nezájem o to, zda učivo umí žák použít i v jiných situacích než v těch, které se
naučil ve škole;

•

absence základních principů účinného vyučování a) individuální přístup
k žákům při výuce čtení a práci s textem b) smysluplnost činností s textem c)
účast žáka na sebeutváření;

•

nejsou pěstovány kladné postoje k aktivnímu osvojování výše zmíněných
dovedností;

•

nedostatečná nebo nekvalitní výuka elementárního čtení, která je příčinou
výukových obtíží v pozdějším období;

•

při činnostech s textem ve škole převládá souvislé čtení. V životě však
převládají jiné operace s textem: vyhledávání informací, syntéza informací,
převod textových informací do schémat atd. Zdá se, že škola neučí učení se
z textu;

•

nepoužívají se autentické texty, většina používaných textů jsou souvislé
výkladové texty nebo vyprávění. Mimo školu se vyskytují i další textové,
respektive grafické zdroje informací: dotazníky, formuláře, tabulky, přehledy;

•

ve škole se s autentickými texty neučí žáci pracovat. Zdá se, že si učitelé na 2.
stupni základní školy tento úkol neberou za svůj323.

Z charakteristiky funkční gramotnosti a potažmo i z gramotnosti informační
vyplývá, že je mnohem náročnější na myšlení než gramotnost ve své elementární podobě,
321
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kterou se chápe pouze schopnost číst a psát. Dokázat číst mezi řádky a pochopit text,
který je vytržený z kontextu, apeluje na naše schopnosti dokázat pracovat s textem i na
základě neúplných informací, umět řešit problémy s přesahem do praxe a využít
relevantních informací v náš prospěch. Těmto dovednostem by měla základní škola
cíleně věnovat pozornost a zefektivnit výuku v oblasti porozumění textu, v kritickém
myšlení, v řešení problémů i v komunikačních dovednostech. Nyní se budu krátce
věnovat kompetencím pro 21. století (neboli též gramotnosti pro 21. století), do kterých
IG taktéž zapadá.
7.3. KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ

Závěrečná zpráva z konference 21st Century Literacy Summit s názvem „White
Paper: 21st Century Literacy In A Convergent Media World“324 pořádané Bertelsmann
Foundation325 a AOL Time Warner Foundation326 ve dnech 7. – 8. března 2002 v
Berlíně hovoří o tzv. gramotnosti pro 21. století, jejíž součástí je technologická327
gramotnost (technology literacy), informační gramotnost (information literacy), mediální
kreativita (media creativity)328 a sociální dovednost a zodpovědnost (social competence
and responsibility)329. Všechny složky této gramotnosti pro 21. století se týkají především
internetu (jako určujícího média 21. století), ale nabízejí zároveň způsob, jak uvést do
vztahu IG a klíčové kompetence a zdůraznit přitom zvláštní úlohu mediální gramotnosti.
Ve dnech 26. – 28. dubna roku 2005 se potom konala další konference 21st
Century Literacy Summit v San Jose v Kaliforii, která pojednávala o vizuální (visual
literacy)330, auditivní (aural literacy)331 a digitální gramotnosti (digital literacy)332, a jejíž
závěry jsou shrnuty ve zprávě s názvem Global Imperative333. K zvyšování současného
pojetí gramotnosti napomáhá i The Big6, strategie na úspěšné řešení problémů, kterou
324

Bohužel stránky s touto zprávou již nefungují (http://www.21stcenturyliteracy.org/white/index.htm), ale zpráva
pojednává hlavně o digitální gramotnosti, jež obsahuje výše zmíněné prvky.
325
Tato korporace byla založena roku 1997 a má více než 92 000 členů ze 63 zemí světa. Motto této společnosti je:
"Inspiring people. Shaping the future. Participating in a globalized world."
326
Tato organizace vznikla roku 2001 a bohužel ani jejich oficiální stránky již nefungují (www.aoltwfoundation.org).
327
Překlad termínu Technology Literacy může být jak technologická, tak i technická gramotnost. V souladu s obsahem
by byl spíše termín technická, ovšem v souladu se zavedeným termínem informační a komunikační technologie termín
technologická. Zde ponecháme termín technologická s vědomím oprávněnosti možných připomínek. Závěrečná zpráva
popisuje technologickou gramotnost jako schopnost používat média (zejména Internet) jako prostředku přístupu k
informacím.
328
Schopnost porozumět, ale i aktivně se podílet na vytváření obsahu médií. U nás se zavedl spíše než pojem mediální
kreativita mediální gramotnost, přičemž se tyto dva termíny dají považovat za synonyma.
329
Umění jednat s lidmi, umění aktivní komunikace a prosazení svého názoru, dosažení svého záměru a cíle.
330
Percepční zraková senzibilita a schopnost i dovednost pochopit vizuální informace a dále s nimi komunikovat.
331
Schopnost a dovednost vnímat a porozumět slyšený (poslechový) projev a adekvátně ho interpretovat
332
U nás je tento pojem ztotožňován z počítačovou gramotností, o které se pojednává samostatně v další kapitole.
333
Plný text této zprávy je dostupný na www: http://archive.nmc.org/pdf/Global_Imperative.pdf
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vyvinuli Robert E. Berkowitz a Mike Eisenberg334. Kompetence pro 21. století rozvíjí i
Center for Media Literacy (CML)335 nebo The New Media Consorcium (NMC)336.
Důležitost ovládání těchto schopností, tedy schopností participovat na světě
informací, si přirozeně uvědomuje i Evropská unie. 30. listopadu až 2. prosince 2008
pořádala Evropská komise ve Vídni konferenci e-Inclusion Ministerial Conference &
Expo, kde se sešli ministři 30 zemí Evropské unie a řešili právě důležitost e-Inclusion,
čili „digitálního začlenění / soudržnosti“ všech skupin obyvatel. Snaha, aby žádný
z obyvatel EU nebyl v práci s Internetem znevýhodněn, je další podmínkou pro úspěšné
zvládnutí výše zmiňovaných kompetencí, které umožní stát se právoplatným členem
informační společnosti. Výsledkem této konference byla zpráva vydaná pod názvem:
Digital Literacy European Commission Working Paper337. IG, která v sobě složku
počítačové gramotnosti (čili digital literacy) obsahuje se tudíž stává nezbytnou složkou
kompetencí pro 21. století.
Všechny složky kompetencí pro 21. století, tedy IG (definovanou jako strukturu,
která zahrnuje funkční a počítačovou gramotnost), dále pak mediální kreativitu (jako
zvláštní schopnost nejen porozumět specifickému světu médií, ale také se jej aktivně
účastnit) a nakonec sociální dovednost a zodpovědnost (jako souhrn klíčových
kompetencí, které nejsou obsaženy v informační gramotnosti a mediální kreativitě) se
navzájem ovlivňují a nelze je oddělit, pokud jde o praktické projevy a dopady.338

Znázornění v rovnici je potom následující:

kompetence pro 21. století = informační gramotnost + mediální kreativita + sociální
dovednost a zodpovědnost

Grafické vyjádření opět usnadní představu o vzájemném působení a propojení
jednotlivých složek.

334

Více viz www: http://www.big6.com/.
Více o této organizaci na www: http://www.medialit.org/.
336
Více viz www: http://archive.nmc.org/.
337
Plný text tohoto dokumentu je přístupný na www:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_literacy/digital_literacy_review.pdf.
338
DOMBROVSKÁ, Michaela. 2004, s.14.
335
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Obr. č. 5: Kompetence pro 21. století339

7.4. GRAMOTNOST A JEJÍ PŘÍVLASTKY

7.4.1 Čtenářská gramotnost

Rostoucí tempo společenských a ekonomických změn stále ukazuje, že není
možné vystačit se školním vzděláním. Čím dál víc se ukazuje, že vzdělávání je
celoživotním procesem a bez tohoto přístupu k němu, bez přijetí faktu, že je celoživotní
nutností, není možné v současné a budoucí společnosti uspět340. Tomu samozřejmě
odpovídá i pojetí čtenářské gramotnosti. Ta již nemůže být a není ve světě chápána jako
prostá schopnost číst v technickém slova smyslu, tedy dovednost získaná v dětství,
určená k jednoduchému dešifrování a porozumění textu. Současné pojetí čtenářské
gramotnosti v sobě kromě prostého zvládnutí čtení a jednoduchého porozumění zahrnuje
schopnost porozumět mnoha různým typům souvislého i nesouvislého textu vztahujícího
se k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, přemýšlení o jejich smyslu a umění je
vyložit. Na čtenářskou gramotnost je nazíráno jako na neustále se vyvíjející soubor
znalostí, dovedností a strategií, které každý jedinec získává v různých souvislostech a
v interakci se svým okolím po celý svůj život341. Nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují
rozvoj čtenářské gramotnosti jsou: rodiče, kteří mohou pozitivně či negativně ovlivnit
vztah dítěte ke knize, škola – učitelé, spolužáci, přítomnost či absence školní knihovny a v neposlední řadě taktéž knihovny veřejné. Právě knihovny, které nabízejí programy
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Převzato z: DOMBROVSKÁ, Michaela. 2004, s.14
PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Podpora čtenářské gramotnosti. In Informační gramotnost 3: sborník přípěvků
z konference konané 2. prosince 2004 v Moravské zemské knihovně. 1.vyd. Brno: Moravská zemská knihovna –
Středisko služeb školám Brno, 2005. s. 48.
341
PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Podpora čtenářské gramotnosti. In Informační gramotnost 3: sborník přípěvků
z konference konané 2. prosince 2004 v Moravské zemské knihovně. 1.vyd. Brno: Moravská zemská knihovna –
Středisko služeb školám Brno, 2005. s. 48-49.
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školám, provozují různé aktivity s učiteli, žáky i rodiči žáků, si uvědomují svou
nezastupitelnou roli při zvyšování čtenářské gramotnosti342.
Čtenářské gramotnosti se v České republice věnuje Česká sekce IBBY343 či
Společnost pro podporu a rozvoj čtenářství v ČR344. V zahraničí se zabývá touto
problematikou

organizace

International
346

mezinárodní organizace EU Read

Reading

Association

(IRA)345

nebo

. Tyto a další instituce, především knihovny

samotné, se v minulých letech podílely či stále podílejí na akcích jako např.: Celé Česko
čte dětem347, Noc s Andersenem348, Knížka pro knihomola Emila349, SUK - čteme
všichni350, Rosteme s knihou351, Moje kniha352, Tahle kniha, to je ono353 nebo
ČteSyRád (ČTEnářův SYmpatický RÁDce)354. V nedávné době skončil projekt Kniha
mého srdce355, obdoba britského projektu The Big Read356.

7.4.2. Výzkumy čtenářské gramotnosti

Výzkumů čtenářské gramotnosti se Česká republika účastní od poloviny
devadesátých let. Nejprve se jednalo o studie Mezinárodní asociace pro hodnocení
výsledků vzdělávání (IEA)357, později přibyly výzkumy Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj. Čtenářskou gramotnost odlišuje od funkční gramotnosti zejména
kvalita, rozsah a náročnost požadovaných dovedností podmíněné především věkem.
Čtenářskou gramotností se zabýval také Výzkum gramotnosti a funkčních dovedností
dospělých (AAL)358.

342

WILDOVÁ, Radka. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v celoživotní perspektivě. In Informační gramotnost : 2
sborník příspěvků z konference konané 27. listopadu 2003 v Moravské zemské knihovně. 1.vyd. v Brně: Moravská
zemská knihovna, 2004. s. 25.
343
International Board On Books For Young People. Více viz www: http://www.ibby.cz/.
344
Více viz www: http://www.czechra.czweb.org/.
345
Tato instituce vznikla již v roce 1956. a má více než 85 000 členů. Více viz www: http://www.reading.org/.
346
Více viz www: http://www.euread.com/
347
Více viz www: http://www.celeceskoctedetem.cz/.
348
Více viz www: http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem.
349
Více viz www: http://www.prodos-cz.cz/emil2.php.
350
Více viz www: http://www.npkk.cz/npkk/suk_cteme.php.
351
Více viz www: http://rostemesknihou.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=62.
352
Více viz www: http://www.mojekniha.cz/.
353
Více viz www: http://www.citarny.cz/.
354
Více viz www: http://www.ctesyrad.cz/.
355
Více viz www: http://www.knihasrdce.cz
356
Více viz www: http://www.bbc.co.uk/arts/bigread/
357
International Association for Evaluation of Educational Achievment. Tato organizace, která od dob svého vzniku
v roce 1959 již uskutečnila několik výzkumů mezinárodního charakteru, se zavázala k pravidelnému opakování
výzkumu PIRLS, aby tak zajistila možnost monitorovat a kontrolovat dosažené výsledky a změny v nich v přijatelných
časových odstupech.
358
Adult Literacy nad Life-Skills. Tento výzkum má pomoci získat informace o postojích a dovednostech 16-65letých
v oblastech: čtenářská gramotnost testovaná na prozaických testech a dokumentech, matematická gramotnost,
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Česká republika se zúčastnila výzkumu PIRLS359 (předchozích výzkumů
s názvem RLS – Reading Literacy Study se Česká republika zúčastnila pouze v roce
1995) v roce 2001. Pro potřeby výzkumu PIRLS byla čtenářská gramotnost definována
jako: „schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/nebo
oceňují jednotlivci, a tyto formy používat. Mladí čtenáři mohou odvozovat význam z
široké škály textů. Čtou, aby se učili, aby se zapojili do společenství čtenářů, a pro
zábavu.“360
Definice se podstatně liší od té, která byla k dispozici při výzkumu PISA361,
mimo jiné i proto, že zde byli zkoumáni již středoškolští studenti. Definice gramotnosti
proto v tomto prozatím nejnovějším výzkumu světového významu zní: „Čtenářská
gramotnost představuje pro jedince porozumění psanému textu a přemýšlení o něm zas
účelem dosažení vlastních cílů, rozvoje vlastních vědomostí a potenciálu a za účelem jeho
aktivní účasti ve společnosti“362. Je nutno poznamenat, že výsledky českých žáků se
v pravidelně opakovaných výzkumech PISA (v letech 2000, 2003, 2006) zhoršují,
přičemž nejhorší jsou čeští studenti právě ve čtenářské gramotnosti a v schopnosti
porozumět psanému textu a interpretovat ho. Při posledním šetření PISA se žáci
základních škol (2. stupeň) umístili na 19. místě z 31. zúčastněných zemí, takže se jedná
o výsledek podprůměrný. Oproti tomu v mezinárodním výzkumu PIRLS čeští žáci 4. tříd
dosáhli výsledků lepších než je mezinárodní průměr. Tohoto výzkumu se účastnilo 35
zemí a čeští žáci celkově skončili na 12. místě, přesto ve srovnání se zeměmi Evropské
unie dosáhla Česká republika pouze výsledků průměrných363.

analytické myšlení/řešení problémů, týmová práce a zběhlost v používání ICT. V roce 2003 se ho zúčastnilo18 zemí.
Více viz www: http://nces.ed.gov/surveys/all/.
359
Progress in International Reading Literacy Study. Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS byl navržen
tak, aby poskytl informace o čtenářské gramotnosti žáků čtvrtého ročníku (věk 9 až 10 let) se zvláštním důrazem na
faktory, které malým dětem usnadňují osvojení čtenářských dovedností, ať už doma nebo ve škole. Výsledky pro ČR
odhalily, že děti sice umí rychle a správně číst, ale chybí jim schopnost čtení funkčně využívat a zaostávají i v procesu
porozumění Více viz: NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Čtenářství základem k práci s informacemi i ve věku počítačů. In
DUHA, 2002, roč. 16, č. 1, s. 3.
360
KRAMPLOVÁ, Iveta; POTUŽNÍKOVÁ, Eva. Jak (se) učí číst. Praha: Ústav pro informace a vzdělávání, 2005. s.
11.
361
Programme for International Student Assessment. Výzkum PISA v ČR prokázal v mezinárodním srovnání mírně
podprůměrné vědomosti a dovednosti žáků v oblasti čtenářské gramotnosti, průměrné vědomosti a dovednosti
v matematice a nadprůměrné dovednosti a vědomosti v oblasti přírodovědných oborů. Největší rozdíl v porovnání
s ostatními zúčastněnými je patrný v gramotnosti čtenářské. Žáci zpravidla nebývají vedeni ke kritickému posuzování
různých typů textů a k zaujímání vlastních stanovisek, ani k vyhledávání informací. Více viz: STRAKOVÁ, J. a kol.
Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích
OECD. Praha, ÚIV 2002. s. 94-95.
51
PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Podpora čtenářské gramotnosti. In Informační gramotnost 3: sborník přípěvků
z konference konané 2. prosince 2004 v Moravské zemské knihovně. 1.vyd. Brno: Moravská zemská knihovna –
Středisko služeb školám Brno, 2005. s. 49.
363
KRAMPLOVÁ, Iveta; POTUŽNÍKOVÁ, Eva. Jak (se) učí číst. Vyd. 1. Praha: ÚIV, 2005. s.13.
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Testy rovněž potvrdily, že český vzdělávací systém vykazuje malou míru
soudržnosti, tzn. že se mezi žáky jednotlivých škol vyskytují velké rozdíly. Jinými slovy:
garance standardu (spolehnutí se na efektivitu systému a jeho všeprostupnost) je v České
republice nízká. Rozdíly mezi výsledky nejlepších a nejhorších jsou u nás největší ze
všech testovaných zemí364.
Malá schopnost efektivního čtení, tj. takového, které vede k porozumění textu,
poukazuje i na pokles matematických a přírodovědných dovedností a na všeobecný
rozměr vzdělanosti vůbec. Tato varovná informace přitom signalizuje obecné narušení
čtenářské socializace, a to jak v rodině (jakožto v prvotním socializačním prostředí), tak
ve škole (jako v druhotném socializačním prostředí) a i ve vzájemném vztahu mezi
školou a rodinou.

7.4.3. Počítačová gramotnost

Vzhledem k množství informací, jež jsou k dispozici, se za klíčovou kompetenci
pokládá schopnost vyhledávat, vybírat a používat příslušná data. Počítačová gramotnost,
která značí konstruktivní a kritické použití informačních a komunikačních technologií, je
klíčem k úspěšnému zapojení do společnosti založené na informacích. Zvládnutí
informačních a komunikačních technologií rovněž usnadňuje osvojování čtenářské a
matematické gramotnosti a řady dalších kompetencí, které jsou spjaty s obsahem
jednotlivých oborů. Dobrá znalost etikety psaní textových zpráv, komunikace pomocí
elektronické pošty a chatu na Internetu představuje pro každého uživatele kybernetického
prostoru sociální kompetenci. Při konkrétním vymezení toho, co přesně obnáší
počítačová a internetová gramotnost, pak můžeme vycházet např. z požadavků
definovaných certifikátem ECDL365.
Petr Sak a Karolína Saková uvádějí vymezení počítačové gramotnosti: „jako
kompetence, které umožní jedinci využívat nové technologie pro jeho profesní a osobní
život v té míre, kdy se necítí komputerově handicapován, není za digitální přehradou a
jeho osobní i profesní rozvoj prostřednictvím počítače je otázkou jeho volby“366. Je
364

TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. 1. vyd. Brno: Host, 2007. s. 46.
European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování
počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní
informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici
počítačové gramotnosti. Více viz www: http://www.ecdl.cz/.
366
SAK, Petr; SAKOVÁ, Karolína. Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání [online]. Lupa : Server o českém
internetu, 2006-11-28 [cit. 2009-09-08]. Dostupné na www:
http://www.lupa.cz/clanky/pocitacova-gramotnost-zpusoby-ziskavani/
365
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možné konstatovat, že počítačová gramotnost zahrnuje znalosti a dovednosti v používání
počítače a příslušných periferií (např. tiskárna, skener) jako pracovního nástroje pro
vytváření jednoduchých multimediálních dokumentů, pro vyhledávání informací a v
rámci síťového prostředí (např. posílání a příjem e-mailů). Předpokládá tedy využívání
jak hardwarových tak softwarových nástrojů367.
V širším smyslu je počítačová gramotnost často ztotožňována s gramotností
informační. Je zapotřebí však tyto dva pojmy rozlišit. Počítačová gramotnost souvisí se
schopností ovládat práci s počítačem, IG je spjata se schopností pracovat s informacemi.
Obsah prvně zmíněného typu gramotnosti asi bude určitým způsobem závislý na tom,
jaký druh počítače uživatel používá, jaký používá operační systém (Windows, Linux
atd.), a s jakými aplikacemi pracuje. Naproti tomu obsah IG by neměl být závislý na tom,
jaké nástroje kdo používá (jaké počítače, jaké aplikace), ale co s nimi dokáže při práci s
informacemi, jak dokáže informace vyhledávat, vyhodnocovat, interpretovat, využívat
jich atd.368
Jedna z mála definic, se kterou se můžeme v české literatuře setkat, vymezuje
počítačovou gramotnost jako obecnou schopnost a dovednost práce s počítači369. Naproti
tomu Výzkum informační gramotnosti370 počítačovou gramotnost vymezuje jako
„schopnost pracovat s nejčastěji využívaným programovým vybavením, schopnost
používat internet ke komunikaci, k vyhledávání a zpracování informací a zároveň jako
schopnost efektivního využití služeb a možností, které moderní technologie nabízí“371.
Na rozvoji počítačové gramotnosti se mimo jiné v minulosti podílelo
Ministerstvo informatiky372 prostřednictvím již neexistujícího Národního programu
počítačové gramotnosti373. V zahraničí se počítačové gramotnosti a znalostním
ekonomikám založeným na schopnosti práce s informacemi a počítačem věnují již
dlouho a vydali k této problematice celou řadu mezinárodních i národních dokumentů:
počínaje Lisabonskou strategií374, programem „eEurope – Informační společnost pro
367

VYMĚTAL, Jan; DIAČIVKOVÁ, Anna; VÁCHOVÁ, Miriam. Informační a znalostní management v praxi. Praha:
LexisNexis CZ – Orac, 2005. s. 22.
368
PETERKA, Jiří. Jak se měří počítačová gramotnost? [online] Digiweb, 2005-04-11 [cit. 2009-09-08] Dostupné na
www: http://www.earchiv.cz/b05/b0412001.php3
369
SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet, Praha: C.K.Beck, 2001, s. 8
370
Jednalo se o dost nešťastné pojmenování, protože výzkum zkoumal převážně počítačovou gramotnost. Výzkum
proběhl v roce 2005.
371
Prezentace na tiskové konferenci Ministerstva informatiky ČR a agentury STEM/MARK dne 18. 5. 2005.
Prezentaci je rovněž možné najít v neveřejné části systému www.dialogin.cz
372
Ministerstvo informatiky jako takové již neexistuje, jeho agendu si rozebraly jiné tři úřady: Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj.
373
Archiv stránek na www: http://web.mvcr.cz/archiv2008/micr/nppg.html
374
Hlavním cílem této strategie je podpora ekonomického růstu a konkurenceschopnosti Evropy ve vztahu k Spojeným
státům americkým. Tento dokument byl přijat v březnu roku 2000 v Lisabonu Radou Evropy a mezi její priority patří i
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všechny“375, přes „i2010: Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“376
až k českým dokumentům jako jsou: Státní informační a komunikační politika377,
Internet do škol (INDOŠ)378 či Projekt internetizace knihoven (PIK)379.
Výzkumy týkající se počítačové gramotnosti probíhaly pod názvem SITES380až
SITES 3. Zajímavým zdrojem informací o současném stavu počítačové gramotnosti (a
jeho odnoží) v České republice je Výzkum informační gramotnosti agentury
STEM/MARK, která ho prováděla na popud Ministerstva informatiky.
Obr. č. 6: Výsledky výzkumu počítačové gramotnosti občanů v ČR381.

Počítačová gramotnost (computer literacy, digital literacy, information technology
literacy či electronic literacy, e-skills) je základnou pro rozvoj funkční gramotnosti,
počítače (a potažmo Internet) jsou a vždy zůstanou pouze nástrojem. Počítačová

vytvoření informační společnosti. Plný text tohoto dokumentu je dostupný zde:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm
375
Iniciativu eEurope vyhlásila Evropská komise roku 1999 a tvoří součást Lisabonské strategie. Hlavní cíle jsou
následující: přivést každého občana, každou domácnost, školu, podnik a úřad do digitálního věku on-line;vytvořit
Evropu s digitální gramotností a s podporou podnikatelské kultury otevřené pro moderní informační
technologie;zajistit, aby informační společnost byla sociálně inkluzivní, tj. „pro všechny“.
376
1. června 2005 zveřejnila Evropská komise iniciativu i2010 (A European Information Society for growth and
employment), komplexní strategii pro oblast informační společnosti a médií. Nová strategie navazuje na předchozí
iniciativy eEurope a je založena na třech hlavních prioritách, označovaných také jako tři "i": inovace, investice a
integrace do každodenního života: jednotný evropský informační prostor; inovace a investice do výzkumu v oblasti
ICT; všem přístupná informační společnost. Více informací na www:
http://web.mvcr.cz/archiv2008/micr/eu/i2010.htm.
377
Viz dříve.
378
Tento projekt se začal realizovat v únoru roku 2002 a cílem bylo připojit každou školu v ČR k Internetu. Internet se
dostal do 3 620 škol z původně plánovaných 6 500 škol, i tak se ale jedná o významný projekt podporovaný MŠMT.
Více viz www: http://www.indos.cz
379
Cílem projektu bylo připojit všechny knihovny, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Program
běží od roku 2004 a jeho dokončení bylo naplánováno do konce roku 2007. Projekt bude ukončen roku 2009 (prvních
36 měsíců je pro knihovny hrazeno z financí Ministerstva), prozatím je přihlášeno 3 362 knihoven z celkového počtu 6
087 evidovaných knihoven.
380
Second Information Technology in Education Study. V překladu znamená Druhý výzkum informačních technologií
ve vzdělávání. První výzkum probíhal v roce 1999, druhý v roce 2002 a třetí v roce 2006. Výsledky obou výzkumů
jsou dostupné na www: http://it.pedf.cuni.cz/sitesm2/.
381
Převzato z www: Výzkum informační gramotnosti. Ministerstvo informatiky ČR [online], srpen 2005 [cit. 2009-0910]. Dostupné na www: http://www.stemmark.cz/press/press_29_08_2005.htm.
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gramotnost je jednak součástí IG, jednak základnou pro rozvoj funkční gramotnosti ve
společnosti, která je na informačních a komunikačních technologiích založena. Některé
nové definice počítačové gramotnosti již nepočítají pouze s počítačem jako jediným
nástrojem, který by měl umět člověk ovládat, ale vztahuje se i na mobilní telefony, PDA,
i-Pody. Je tedy znát, že narozdíl od gramotnosti informační je gramotnost počítačová
v čase rychle proměnná a stále se zvyšují nároky na to, koho lze za počítačově
gramotného jedince považovat a koho nikoliv.
V souvislosti s technologickým pokrokem a neustále se měnícím vlastním
obsahem počítačové gramotnosti je důležité si uvědomit i nároky kladené na počítačově
gramotného jedince, který se musí celý život vzdělávat a zdokonalovat, neboť o
počítačovou gramotnost může na rozdíl od gramotnosti všeobecné velmi rychle přijít.
Spolu se vzrůstajícím významem počítačové gramotnosti je však třeba si uvědomit i
rizika návyku práce s počítačem, kdy gramotný jedinec může díky počítači ztratit o jednu
ze základních částí gramotnosti – zejména schopnost psát rukou. Do budoucna lze
předpokládat, že ke zvládnutí práce s počítače bude postačovat pouze schopnost čtení s
tím, že veškerý psaný projev bude probíhat elektronickou cestou, čímž počítačová
gramotnost ovlivní základní gramotnost podobně, jako elektronické kalkulačky a
následně počítače omezily schopnost obyvatel při provádění početních operací382.
Pro definici internetové gramotnosti (někdy též jako síťová gramotnost: network
literacy, internet literacy, hyper literacy) je východiskem IG, která je považována za:
„schopnost a dovednost jednotlivce efektivně využívat síťově (především na Internetu)
dostupné informační zdroje a technologie“383. Internetová gramotnost v sobě zahrnuje
schopnost umět si vyhledat informace na webu, komunikaci prostřednictvím e-mailu,
schopnost vyplnit webový formulář, změnit nastavení domovské stránky, zveřejnit
soubor na Internetu a další operace. Je důležité si uvědomit, že díky Internetu se
podstatně změnil způsob práce. Elektronická média mění podstatu, formu a časový aspekt
práce a mají také dopad na mezilidské vztahy v organizaci. Obecně tato média zkracují
dobu mezi událostí a jejími důsledky. Přispívají také ke změnám v chápání moci a
autority. Moc, která tradičně vycházela z přístupu k informacím a z kontroly jejich
uvolňování, je oslabena sdílením digitalizovaných informací pracovníky384. Díky této
382

PRŮŠA, Jiří. Mezinárodní certifikace počítačové gramotnosti. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních
vztahů v Praze. 2007. s. 9. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
383
SKLENÁK, Vilém. 2001, s.8-9.
384
KUBÁTOVÁ, Jaroslava. Internetová gramotnost ve vztahu k požadavkům současné ekonomiky. Politologica. Acta
Universitatis Palackianae Olomucensis (Politologica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis). 2005, č. 4, s. 923.
Dostupné na www: www.ceeol.com.
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skutečnosti dochází k ovlivňování života jedinců v pracovním procesu a pozměňuje se i
jejich vnímání vlastní identity. Proto je a do budoucna bude stále více důležité posilování
internetové a počítačové gramotnosti v rámci rozvoje celoživotního vzdělávání, aby
nedocházelo k sociálním nerovnostem.

7.4.4. Matematická gramotnost

Ve výzkumu PISA byla matematická gramotnost definována jako „schopnost
rozpoznat a pochopit matematické problémy, zabývat se jimi a využívat matematiku v
soukromém životě, v zaměstnání a ve společnosti přátel a příbuzných jako konstruktivní,
zainteresovaný a přemýšlivý občan.385“ Samotnou matematickou gramotností se zabýval i
výzkum TIMSS, který taktéž sleduje i gramotnost přírodovědnou. V souvislosti s tímto
výzkumem vyšlo najevo, že čeští žáci jsou v matematických dovednostech podprůměrní
a oproti minulým ročníkům výzkumu se navíc významně statisticky zhoršili386. Podle
výzkumu PISA se čeští žáci umístili průměrně, a to na 18. místě z 31 zúčastněných
zemí387.
Výše zmíněná definice předpokládá nejenom znalost matematiky jako takové, ať
už v měřítku základních či středoškolských znalostí, ale zejména klade důraz na funkční
využití v rozmanitých situacích všedních dnů a k řešení každodenních problémů. K těmto
situacím může např. patřit placení účtů, schopnost interpretace dat z tabulek či grafů,
využívání nejvýhodnějších nabídek na trhu (laicky řečeno „umět si to spočítat“), ale do
těchto dovedností bychom měli zahrnout i dobrou obrazovou představivost (vzorce,
modely, obrazce), logické uvažování a kombinování jednotlivých složek matematického
učiva v závislosti na požadavcích konkrétní situace388.
„Matematická schopnost je připravenost využívat sčítání, odečítání, násobení,
dělení a procenta při výpočtech prováděných zpaměti nebo v psané podobě k řešení
problémů v různých každodenních situacích. Důraz je kladen na proces a činnosti, jakož i
na znalosti. Matematická schopnost zahrnuje připravenost a ochotu používat na různých
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STRAKOVÁ, Jana. 2002, s. 11.
TOMÁŠEK, Vladislav a kol. Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Praha: ÚIV, 2008,
s. 6.
387
STRAKOVÁ, Jana. 2002, s. 35.
388
NAVRKAL, Petr. Matematická gramotnost žáků na střední škole. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 10.
Bakalářská práce. Vedoucí práce: Ing. Štulpa, Josef.
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úrovních matematické způsoby myšlení (logické a prostorové myšlení) a prezentace
(vzorec, modely, obrazce, grafy / diagramy).389“
Zajímavé vymezení matematické gramotnosti uvedl ve svém příspěvku na
konferenci O škole a vzdělávání profesor František Kuřina. V rámci tohoto vymezení se
zamýšlí i nad tzv. vyšší úrovní matematické gramotnosti:
„Matematickou gramotností na úrovni n-té třídy k-tého stupně školy rozumíme
schopnost porozumět matematickému textu (slovnímu, symbolickému nebo obrázkovému),
schopnost vybavovat si potřebné matematické pojmy, postupy a teorie a dovednost řešit
úlohy, které nemají problémový charakter. K řešení úloh problémového charakteru je
třeba určitá míra tvořivosti, která představuje vyšší úroveň matematické gramotnosti.
Tato úroveň patrně nemůže být požadována od celé populace. Základní matematickou
gramotnost by ovšem měl dosáhnout každý absolvent příslušného typu školy.390“
„Matematické vzdělání je zcela určitě velmi důležitou složkou všeobecného
vzdělání každého z nás. I když se nám zdá, že mnoho matematických znalostí, které se
nám ve škole snažili učitelé vštípit, není pro život potřebných, je nutné si uvědomit, že jde
o obor, při jehož studiu se u každého studenta budují základy abstraktního a logického
uvažování. Je na místě diskutovat o tom, které oblasti matematiky, a které konkrétní
znalosti a dovednosti jsou opravdu důležité a vytvářejí takzvanou matematickou
gramotnost.391“
Přesto matematická gramotnost českých žáků se ve výzkumu PISA statisticky
významně neodlišuje od mezinárodního průměru a je více či méně konstantní v průběhu
všech šetření. Česká školní inspekce (dále jen ČŠI) však při svém vlastním šetření na
základních školách zjistila četné nedostatky mezi které patří: nedostatečné využívání
didaktické techniky, zejména ICT v hodinách, rezervy v odborné kvalifikaci, často se
zapomíná na mimořádně nadané žáky. Ale nesmíme pouze kritizovat, i z tohoto šetření
totiž vzešly výsledky, které naopak poukazují na dobře zvládnutou matematickou
gramotnost. Zejména je důležité zmínit, že žáci jsou schopni využít matematického
myšlení i v jiných předmětech či schopnost vyučujících motivovat žáky k utváření
matematické gramotnosti hlavně používáním příkladů z jejich okolí. Přirozeně také
389

Převzato z: ZELENDOVÁ, Eva. Matematická gramotnost žáků a mezinárodní pedagogické výzkumy Metodický
portál RVP [online], 2009-06-30 [cit. 2009-09-10]. Dostupné na www: http://www.rvp.cz/clanek/749/3183.
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KUŘINA František. Problémy matematického vzdělávání. In In O škole a vzdělávání: Sborník z konference
Matematika – základ evropské vzdělanosti: Hradec Králové, 20. – 21. září 2007. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007.
Praha: Matfyzpress, 2007. s. 35-45.
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LIŠKA, Ondřej. Zlepšeme matematickou gramotnost žáků! In Lidové noviny [online], 2009-01-12 [cit. 2009-09-12].
Dostupné na www: http://www.lidovky.cz/zlepseme-matematickou-gramotnost-nasich-zaku-f4o/ln_noviny.asp?c=A090112_000051_ln_noviny_sko&klic=229461&mes=090112_0
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z šetření vyplynulo, že motivace žáků s rostoucím věkem klesá, což ovšem nelze klást za
vinu pouze vyučujícím, ale i pubescentnímu období žáků392. Šetření ČŠI tedy zhodnotila
matematickou gramotnost jako dobrou.

7.4.5. Přírodovědná gramotnost

„Přírodovědná gramotnost je definována jako schopnost využívat přírodovědné
vědomosti, klást otázky a na základě důkazů vyvozovat závěry, které vedou k porozumění
přírodnímu prostředí a usnadňují rozhodování, která se týkají přírodního prostředí a
změn, které v něm nastávají v důsledku lidské činnosti.393“
Výsledky v mezinárodním výzkumu TIMSS v přírodovědné gramotnosti přinesly
příznivé výsledky, čeští žáci jsou v přírodovědné gramotnosti nadprůměrní, i přesto však
došlo ke zhoršení oproti minulým ročníkům394. I podle výzkumu PISA dosáhli čeští žáci
v oblasti přírodovědné gramotnosti nadprůměrných výsledků, přičemž se Česká republika
z 31. zúčastěných zemí umístila na 11. místě395.
Z hlediska možnosti uplatnit školní vědomosti a dovednosti se situace jeví pro
naše žáky nejpříznivější v oblasti přírodních věd. V této oblasti je totiž nejobtížnější
vyhnout se určitému důrazu na vědomosti. Přestože byly i úlohy z přírodovědných
předmětů ve výzkumu PISA z našeho pohledu netradiční zejména svoji formou,
obsahovaly také mnoho otázek, které bylo možno úspěšně zodpovědět pouze na základě
znalosti určitého faktu. Tyto faktické otázky poskytly našim žákům příležitost uplatnit
vědomosti nabyté ve škole. Objem přírodovědných vědomostí našich žáků je značný a je
dán mimo jiné i velkým zastoupením přírodovědných předmětů ve výuce396.
V přírodovědné gramotnosti je tudíž nejméně na obtíž tradiční způsob české výuky frontální, s důrazem na přesné memorování poznatků. Problémem však zůstává
následující: vytvářet hypotézy, využívat různé výzkumné metody, experimentovat,
získávat a interpretovat data, posuzovat výsledky výzkumu, formulovat a dokazovat
závěry atd.397 Problémem je i přemíra technických příkladů v učebnicích chemie a
fyziky, které vyhovují spíše chlapcům než dívkám. Typickým se v hodinách přírodních
392
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věd stává zkoušení, opakování a předávání předepsaných poznatků žákům, aniž by se
kladl důraz na praktické zkušenosti398.
Je nutné zmínit, že ve výzkumu PISA (a to jak v gramotnosti čtenářské, tak
v matematické a přírodovědní), který zkoumá patnáctileté žáky (tedy žáky 9. tříd
základních škol a 1. ročníků škol středních), nejlépe dopadli žáci gymnázií čtyřletých či
víceletých, oproti žákům ze základních škol, maturitních oborů, nematuritních oborů či
škol zvláštních. Nepříliš překvapivým zjištěním pak zůstává, že v čtenářské gramotnosti
si vedly lépe děvčata, v matematické naopak chlapci a v přírodovědné gramotnosti
nebyly mezi chlapci a děvčaty shledány větší rozdíly399.

7.4.6. Mediální gramotnost

Za jeden z charakteristických rysů současné moderní společnosti se považuje její
medializace, tedy skutečnost, že život jednotlivce, skupin i celé společnosti je
prostoupen médii (tradičními - „masovými“, tedy periodickým tiskem, rozhlasovým a
televizním vysíláním, a stále zřetelněji i telematickými - „síťovými“ médii, jež na sebe
berou více charakteristik dříve spojovaných s „tradičními“ masovými médii). Medializací
se rozumí skutečnost, že stále více společensky významných aktivit (ekonomické,
politické i kulturní povahy) se odehrává prostřednictvím těchto médií, a tedy s jejich
aktivní účastí. Média se stávají rozhodující institucí socializace a identifikace se
společností, jež namnoze dokáže zastínit školu i rodinu. Mají zřejmý vliv na chování
jedince a společnosti, na životní styl, na kvalitu života vůbec. Aktivní vstup médií do
sociálně komunikačního života společnosti zvyšuje potřebu členů společnosti znát
povahu, podstatu, určující faktory a pravidelnosti tohoto působení. Utváří se tak nová
svébytná kompetence – mediální gramotnost. Tato kompetence se u jednotlivých
účastníků komunikačního života společnosti zvyšuje nerovnoměrně. Nerovnovážný vztah
mezi hlavními aktéry mediální komunikace – médii, politickými a ekonomickými elitami
a uživateli – vedl k tomu, že se v řadě zemí postupem času zformovala potřeba
systematického vzdělávání veřejnosti / uživatelů v oblasti mediální komunikace, která se
posléze vyvinula do podoby mediální gramotnosti jako součásti všeobecného vzdělání,

398

Tyto poznatky vyplývají z Výzkumu výukových metod v matematice a přírodovědných předmětech pomocí
videozáznamu TIMSS 1999 Video Study. Teaching Mathematics in Seven Countries: Results From the TIMSS 1999
Video Study (U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, NCES, 2003). s. 175-179. Dostupné na
www: http://nces.ed.gov/pubs2003/2003013.pdf.
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jako nové kompetence nutné k plnohodnotnému životu ve společnosti. Snaha o zvyšování
mediální gramotnosti vyústila v zavedení mediální výchovy400 do rozvrhů základních či
středních škol a stala se i součástí kurikulární reformy.
Mnohé definice mediální gramotnosti a mediální výchovy, pocházející ze zemí,
kde má tato oblast vzdělávání dlouholetou tradici, v sobě již přímo obsahují tvrzení, že
mediální gramotnost úzce souvisí s dobrým občanstvím, mimo jiné i proto, že mediálně
gramotný člověk se dokáže aktivně zapojit do společenské komunikace. Někteří
odborníci vidí v rozvinuté mediální gramotnosti dokonce nezbytnou podmínku pro to,
aby se jedinec dokázal plnohodnotně zapojit do veřejného života. Do popředí totiž
vystupuje důležitost toho, aby občan kriticky vnímal roli médií v občanské společnosti,
aby uměl vyhodnotit, do jaké míry jsou média v dnešní době schopna občanům pomáhat
v poznávání okolního světa, v racionálním rozhodování, ve zjišťování toho, co je v jejich
zájmu, v nejobecnější rovině pak, aby chápal pojetí veřejné sféry a role médií v
demokracii401.
Podle nejpoužívanější definice zahrnuje mediální gramotnost „schopnost získávat,
analyzovat, hodnotit a komunikovat mediální sdělení rozličných typů.402“ Rozličnými
typy se rozumí být schopen výše zmíněné činnosti předávat v různých formátech. To
znamená, že nezáleží na tom, zda se jedná o informace v tištěné, elektronické nebo
digitální podobě a zda je získáváme z novin, rozhlasu, televize nebo Internetu. Mediálně
gramotný člověk je schopen maximálně využívat dostupná média pro své vzdělání,
osobní rozvoj a uspokojení potřeb403.
Schopnost

vyhledávat

(získávat)

mediální

sdělení

znamená

schopnost

shromažďovat relevantní, užitečné informace a pochopit jejich význam.
Analýza mediálních sdělení obsahuje zkoumání formy, struktury a jednotlivých
částí sdělení. Zahrnuje použití filozofických, literárních, sociálních, politických a
ekonomických konceptů k porozumění kontextu, ve kterém sdělení vznikají.
Hodnotit mediální sdělení vyžaduje vztáhnout sdělení k vlastním zkušenostem a
posoudit věrohodnost, kvalitu a relevanci obsažených informací.
400

Mediální výchova představuje systematickou snahu zvyšovat společenské povědomí o médiích a mediálním obrazu
světa. Zároveň reflektuje potřebu vybavit jednotlivce dovednostmi potřebnými k samostatné tvorbě mediovaných
sdělení. Zaměřuje se zejména na porozumění společenským hodnotám, na dovednosti komunikace a kooperace, na
každodenní praktické činnosti mediální povahy a na výchovu k samostatnému jednání a myšlení.
401
JIRÁK, Jan; WOLÁK, Radim. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Českého
rozhlasu - Radioservis, 2007. s. 6-7.
402
AUFDERHEIDE, Patricia. Conference report from National Media Literacy Leadership
Conference. Washington, DC : Aspen Institute, 1993. Plný text dostupný na www:
http://www.medialit.org/reading_room/article582.html.
403
Viz Heslář. In Revue pro média, červen 2004, č. 8, s. 40-45.
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Vytvářet - komunikovat mediální sdělení je umění „psát“ vlastní ideje. Používat
slova, zvuk či obraz k různým účelům. Je to dovednost využívat komunikační
technologie k vytváření, redigování a šíření vlastních sdělení404.
Požadavek cíleného zvyšování mediální gramotnosti vychází z předpokladu, že to,
jak média vykládají a konstruují svět, podléhá určitým zákonitostem a stereotypům. Ty
lze při určité míře kritického odstupu a teoretické výbavy identifikovat, vysvětlit a
případně také využít ve vlastní prospěch. Například díky odhalení strategie, jakou
používají výrobní firmy při inzerci svých produktů, je možné svobodněji koordinovat své
spotřebitelské chování. Na základě informací zprůhledňujících předvolební kampaně
politických stran je zase možné kvalifikovanější občanské rozhodování405.
Základem mediální gramotnosti jsou rozšířené informační a komunikační
dovednosti, které reagují na měnící se povahu informací v naší společnosti. Co znamená
být mediálně gramotný, shrnula v roce 1998 The National Communication Association
(NCA)406 ve zprávě „The Speaking, Listening, and Media Literacy Standards and
Competency Statements for K- 12 Educations“407. Aby mohl být jedinec považován za
mediálně gramotného musí:
•

Vykazovat znalosti a porozumění tomu, jak lidé používají média v jejich

osobním a veřejném životě;
•

pochopit vzájemné vztahy mezi publikem a mediálními obsahy;

•

porozumět faktu, že mediální obsahy jsou produkovány v sociálním

a kulturním kontextu;
•

být si vědom komerční povahy médií;

•

mít schopnost používat média ke komunikaci s různými publiky408.

Mediální gramotností se samozřejmě věnuje již dříve zmiňovaná Center for
Media Literacy (CML)409 nebo National Association for Media Literacy Education

404
ŠIMKOVÁ, Lenka. Mediální gramotnost - kompetence pro 21. století: mediální výchova v České republice. Brno :
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2006. s. 28. Vedoucí práce: PhDr.
Dino Numerato, PhD.
405
Viz Heslář. Revue pro média, červen 2004, č. 8, s. 40-45.
406
Tato organizace byla založena již roku 1914 a má více než 8 000 členů ve více jak 20 zemích. Více viz www:
http://www.natcom.org/.
407
Plný text tohoto dokumentu je přístupný na www:
http://www.natcom.org/nca/files/ccLibraryFiles/FILENAME/000000000119/K12%20Standards.pdf.
408
The Speaking, Listening, and Media Literacy Standards and Competency Statements for
K- 12 Educations [online]. c1998 [cit. 2009-09-20]. Dostupné na www:
http://www.natcom.org/nca/files/ccLibraryFiles/FILENAME/000000000119/K12%20Standards.pdf.
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(NAMLE)410. V českém prostředí jsou zajímavým projektem Média tvořivě411, které
pomáhají k evaluaci mediální výchovy tím, že pořádají semináře, vydávají publikace412 a
poukazují na novinky v oblasti mediální výchovy u nás i v zahraničí.

7.4.7. Jazyková gramotnost
„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ V dnešní době je toto rčení víc než
pravdivé. Jazyková gramotnost jako schopnost komunikace v mateřském i cizím jazyce
se stává nutností, bez které se obejde málokteré zaměstnání. Výuce jazyků se věnují již
mateřské školky, základní škola, kde se vyučují alespoň dva světové jazyky, se stává
taktéž standardem. Jazyková gramotnost by však měla prostupovat celým naším životem
a měli bychom se stále ve svých znalostech zdokonalovat, protože i požadavky kladené
na úroveň jazykové gramotnosti se stále zvyšují.
Pro občany malého evropského státu, jehož hlavní jazyk nepatří mezi světové
jazyky, je nezbytnou základní gramotností schopnost komunikovat a pracovat kromě
rodného jazyka též v jednom nebo více cizích jazycích. V současném historickém období
je to především angličtina, která se stala hlavním jazykem světového podnikání, globální
ekonomiky, Internetu, e-businessu, komunikací a mezinárodního dorozumívání. V roce
1999 bylo dle údajů OECD 78,3 % všech internetových stránek v angličtině, 2 % v
němčině a 1,2 % ve francouzštině. Angličtina se již stala světovým jazykem číslo jedna a
žádný jiný jazyk ji v této roli nemůže v dohledné době zastoupit. Značně převažuje i v
Evropské unii bez ohledu na rovnoprávnou existenci několika oficiálních jazyků.
Současná znalost angličtiny a ostatních cizích jazyků není však u nás ani zdaleka
uspokojivá. Nestačí „domluvit se”. Aktivní znalost cizích jazyků je často chabá i u
vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří tuto znalost k práci nezbytně potřebují413.
ČŠI však ve své zprávě odhalila nízkou kvalifikační připravenost vyučujících
cizích jazyků414. V letech 2004–2008 byl realizován národní projekt Brána jazyků415,

409

Více viz www: http://www.medialit.org/.
Organizace byla založena roku 1997. Více viz www: http://www.namle.net/.
411
Více viz www: http://www.mediatvorive.cz/.
412
JIRÁSKOVÁ, Helena. Učebnice mediální výchovy. Praha, Aisis. 123 s. Plný text dostupný na www:
http://www.mediatvorive.cz/downloads/ucebnice%20medialni%20vychovy.pdf
413
Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. 2003. s. 17-18. Plný text dostupný na www:
http://www.nvf.cz/rozvoj_lz/dokumenty/strategie2003.pdf
414
Tématická zpráva: Výuka cizích jazyků ve školách v letech 2005-2008. Praha, 2008. s. 11. Plný text dostupný na
www:
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jehož cílem bylo zdokonalování profesního profilu pedagogické veřejnosti a rozšíření její
komunikační operativnosti v Evropském kontextu. Projekt byl zaměřen především na
rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve
školství a reagoval tak na neuspokojivou situaci ve výuce cizích jazyků v českých
školách, které čelí neustálému nedostatku kvalifikovaných učitelů jazyka. Ani celková
úroveň znalosti cizích jazyků u ostatních pedagogických a odborných pracovníků ve
školství není adekvátní požadavkům běžné komunikace v rámci Evropské unie, která
školám nabízí nové možnosti komunikovat se zahraničními partnery. Je důležité, aby
učitel se zahraničními partnery ze svého oboru dokázal komunikovat sám.416
Společný evropský referenční rámec pro jazyky417 (SEER) je dokument Rady
Evropy, který umožňuje porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v různých
zemích a v různých vzdělávacích systémech. Rámec definuje úrovně ovládání jazyka,
které umožňují měřit pokrok studentů v každém stádiu učení se jazyku a v průběhu
celého života studenta.
V posledních letech do České republiky proniká myšlenka integrace obsahového a
jazykového vzdělávání Content and Language Integrated Learning (CLIL) (v
překladu Integrace obsahového a jazykového vzdělávání), která pochází z dokumentu
pod názvem „Promoting Language Learning and Linquistic Diversity: An Action Plan
2004-2006“ (v překladu Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti:
Akční plán 2004–2006)418, schváleného Evropskou unií v roce 2003. Jeho záměrem je
vyučovat vybraný předmět nebo předměty nebo jejich části prostřednictvím cizího jazyka
(tedy nevyučovat v mateřštině). To umožňuje studentům využívat cizojazyčné znalosti ke
smysluplnému účelu okamžitě. Znalost cizího jazyka se tedy nestává cílem, nýbrž
nástrojem pro dosažení dalších cílů. K naplnění těchto cílu by mohlo dopomoci i
Evropské jazykové portfolio (European Language Portfolio419), které se stává
oficiálním evropským dokladem o tom, jak ovládáme cizí jazyky. Každé Evropské
jazykové portfolio se skládá ze tří navzájem propojených částí: Jazykového pasu,
Jazykového životopisu a osobního souboru dokumentů a prací. EU a Rada Evropy

415

Brána jazyků je projekt celoživotního vzdělávání učitelů, organizovaný v České republice od 17. října 2005
Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Tento projekt je zaměřen na rozvoj jazykových a metodických
dovedností českých učitelů. Název projektu byl inspirován dílem Jana Ámose Komenského Brána jazyků otevřená.
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Převzato z: Národní projekt brána jazyků. Národní institut pro další vzdělávání [online], c2006 [cit. 2009-09-10].
Dostupné na www: http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/narodni-projekt-brana-jazyku.ep/.
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společně připravily publikaci, která uvádí užitečná doporučení pro zájemce o osvojování
cizích jazyků s názvem Jak se učit jazyky420.
Pozornost by se ovšem měla věnovat i mateřskému jazyku a jeho dobrému
zvládnutí během výuky na základní či střední škole. Situaci a stavu výuky českého jazyka
byla věnována konference Výuka mateřským jazykům dnes (Mezinárodní seminář k
otázkám výuky nejen češtiny v roli mateřského jazyka), pořádaný katedrou
bohemistiky a katedrou primární jazykové výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E.
Purkyně ve dnech 5. - 7. května 2009. Těžko totiž můžeme porozumět syntaxi cizích
jazyků bez znalosti jazyka mateřského.

7.4.8. Sociální a občanská gramotnost

Sociální a občanskou gramotnost můžeme chápat jako připravenost žáků rozvíjet
uspokojivé mezilidské vztahy, aktivně vstupovat do rozhodovacích procesů a podílet se
na životě společenství, jehož jsou členy. To samozřejmě předpokládá dobrou
obeznámenost s fungováním sociálních struktur, s podstatou sociálních jevů, procesů a
vztahů a s jejich základními charakteristikami421. Sociální gramotnost zahrnuje schopnost
jednat odpovědně v různých situacích a zároveň rozvíjet své sociální dovednosti ve
vztahu k ostatním lidem422. Pojem sociální gramotnost lze také nahradit pojmem sociální
kompetence, který nabízí možnost širšího uchopení tohoto termínu. Mezi sociální
kompetence patří zejména komunikativnost, empatie, sociální senzitivita, přirozenost při
navazování kontaktů, široký registr sociálních dovedností a technik (např. při řešení
konfliktních situací), adekvátní spolupráce v týmu, schopnost kooperace a optimální
sebeprezentace.
Občanskou gramotnost by bylo možno popsat jako umění orientovat se a žít v
daném společenském prostředí, cítit se a skutečně být jeho platným členem, využívat
jeho předností, realisticky chápat jeho možnosti a slabiny a být si plně vědom svých práv
a povinností. Zejména v této oblasti platí, že se musíme i mnohému odnaučovat, protože
tato gramotnost byla nejsilněji deformována totalitním režimem.

420

Plný dokument je dostupný na www: http://aplikace.msmt.cz/PDF/HCPRUVODCE.pdf.
HORSKÁ, Viola. Ke koncepci vzdělávacího obsahu Výchovy k občanství. Metodický portál RVP [online], 200509-16 [cit. 2009-08-27]. Dostupné na www: http://www.rvp.cz/clanek/285.
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Občanská gramotnost zahrnuje právní vědomí, orientaci na trhu práce ale i
schopnost a vůli klást si hlubší otázky smyslu a hodnoty lidské existence a soužití, být
tolerantní k jiným společenským skupinám, vírám i rasám, definovat a uplatňovat vlastní
morální zásady a životní hodnoty a cítit se spoluodpovědným za situaci a vývoj v užší i
širší komunitě. Nesmírně škodlivá až nebezpečná je situace, kdy se jedinci zajímají a cítí
odpovědni pouze sami za sebe a svou rodinu a vše ostatní považují za plnou odpovědnost
státních nebo jiných institucí423.
Problematikou občanské gramotnosti se v letošním roce zabývá výzkum
International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)424. Cílem této studie je
zjistit, jak jsou mladí lidé v různých zemích připravováni na přijetí role občana. Tato
studie se opírá o předešlou studii občanské výchovy, provedenou IEA v roce 1999, která
se konala pod názvem Civic Education Study (CIVED)425. Výsledkem tohoto staršího
výzkumu byla zpráva s názvem: „Civic Education Across Countries: 24 National Case
Studies from the IEA Civic Education Project426“, podle které si vedli žáci České
republiky překvapivě dobře427. I přes dobré výsledky se zjistilo, že zejména výuka
samotná neklade důraz na samostatné kritické a uvažování žáků (viz obr.č. 7), ale spíše
na memorování poznatků, což je však problém celého našeho školství.
Naproti tomu studie ICCS podá zprávu o výsledcích studentů v testu porozumění
pojmů a způsobilosti. Ve studii budou rovněž sesbírána a analyzována data o tendencích
a postojích studentů, vztahujících se k občanské výchově. Mezinárodní zpráva (včetně
regionálních zpráv) bude vydána v červnu 2010. Této studie se účastní i Česká republika.
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českých žáků k občanským a politickým aktivitám je relativně velmi pasivní. Také důvěra českých žáků ke státním
institucím je v mezinárodním srovnání podprůměrná. Čeští žáci projevili v mezinárodním srovnání nadprůměrně
pozitivní vztah k vlasti.
424
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Obr. č. 7: Výuka občan. výchovy na školách podle vyjádření českých učitelů428
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Převzato z: Tisková zpráva Ústavu pro informace ve vzdělávání ze dne 22. června 2001. Dostupné na www:
http://www.uiv.cz/soubor/128. Podrobnější informace lze získat v publikacích: KŘÍŽOVÁ, Ivana. Znalosti, dovednosti
a postoje čtrnáctiletých žáků v oblasti výchovy k občanství. Praha: ÚIV, 2001. 113 s. ISBN: 80-211-0373-6 nebo
PROCHÁZKOVÁ Ivana; RAABOVÁ, Eva. Výchova k občanství a demokracii. Praha: ÚIV, 2001. 52 s. ISBN: 80-2110407-4.
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8. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

8.1. HISTORIE A VÝVOJ POJMU

Informační vzdělávání, které prošlo nejen terminologickými úpravami, ale i
mnoha peripetiemi, má v Evropě i v Americe dlouhou historii. Počátky tzv. library
instruction (případně bibliographic instruction, v dnešní době pak information literacy
courses) lze v Americe vysledovat již v devatenáctém století. Dík nepatří nikomu
menšímu než Melvilu Deweymu, zakladateli Deweyho desetinného systému429, protože
již on se pozastavoval nad tím, že knihovník není i učitelem, který by ukazoval
uživatelům, kterak využívat informace v knihovně nalezené. V roce 1880 se můžeme
setkat se situací, kdy jsou uživatelé knihoven vyučováni knihovníky tomu, aby lépe
využívali zdrojů v knihovnách. Je třeba si uvědomit, že mnoho knihovníků, ač v té době
nemělo odpovídající vzdělání, vnímalo pořádání kurzů pro akademickou veřejnost jako
věc samozřejmou.
Takto popsaná situace panovala na univerzitách v celé Americe až skoro do
dvacátých let minulého století. První negativní ohlasy na ustálenou praxi se ozývají z řad
profesorského sboru. Onou první rebelkou je profesorka historie Lucy Salmonová, která
poukazuje na to, že by knihovnické lekce neměly být vyučovány knihovníky430 a taktéž
na to, že by kurzy neměly být izolovány od ostatních předmětů. První článek, který se
vědecky zabýval informačním vzděláváním v knihovnách byl publikován v časopise
Journal of Applied Psychology and Hurt v roce 1934 a poukazoval na výzkum
v akademických knihovnách, který přinesl neutěšené výsledky v oblasti využívání zdrojů
knihoven. Proto se objevují hlasy upozorňující na větší provázanost a spolupráci
knihovníků a vyučujících během lekcí. Informační vzdělávání dostává plně zelenou až
v šedesátých letech minulého století, přičemž výsledky lekcí dokazují, že studenti se díky
nim lépe orientují v knihovně, umí lépe pracovat s dokumenty, zdroji a informacemi
v dokumentech nalezených.
Role informačních technologií sehrála v informačním vzdělávání podstatnou roli.
Poté co knihovníci začali ovládat moderní technologie, staly se jim tyto nástroje
429

Melvil Dewey byl americký knihovník a vynálezce Deweyho desetinného systému podle kterého je organizováno
96% všech amerických knihoven. Byl také jedním ze zakládajících členů American Library Association (ALA), kde
zastával funkce tajemníka a prezidenta. Založil také knihovnické periodikum Library Journal, které mělo výrazný vliv
na budoucí vývoj amerických knihoven.
430
Salmonová to odůvodňuje tím, že knihovníci by měli pomáhat fakultě s výběrem knih v akvizici, jejich katalogizací,
„zatřizováním“ a udržováním knihovny v chodu, nepovažuje jejich schopnosti za dostatečné k tomu, aby informační
vzdělávání vyučovali.
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významnými pomocníky. Díky nim mohli ovlivnit širší akademickou veřejnost, distanční
studenti mohli kooperovat s vyučujícími na kurzech, docházelo k okamžité zpětné vazbě,
od uživatelů mohly přicházet návrhy na zlepšení a sami se mohli podílet na kurzech.
V současnosti je informační vzdělávání stále sledovaným tématem, nelze mu upřít, že
napomáhá k zvyšování IG studentů. O čem se však stále vedou vášnivé diskuse je role
knihovníka v tomto procesu. Objevují se názory, že by měl jeho roli převzít fundovaný
profesionál s pedagogickými schopnostmi, který by nebyl zatížený knihovnickou praxí.
Na kolik se tento názor prosadí je prozatím obtížné říci431.
Evropa se informačním vzděláváním zabývala stejně důsledně jako Spojené státy
americké. Informační vzdělávání ve Velké Británii se více soustřeďuje na kooperaci
s fakultami a klade důraz zejména na získání znalostí takřka na úrovni knihovníka
samotného.
V severských zemích rozdělili kurzy informačního vzdělávání na jednotlivé
úrovně: pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. V Německu má tradice
informačního vzdělávání dlouhou minulost, která sahá až do sedmnáctého století432 a i
v současné době je tato problematika na akademické půdě stále považována za důležitou
součást znalostního aparátu studentstva.
Východní blok naproti tomu informační vzdělávání do značné míry zatížil
politickou byrokracií. Informační vzdělávání (samozřejmě, že ve zmíněné době se pod
tímto názvem nevyskytovalo) bylo v duchu marxisticko-leninské koncepce a knihovna
měla za úkol vychovávat socialisticky uvědomělého občana433.
Na našem území se začalo informační vzdělávání rozvíjet v šedesátých letech
minulého století v rámci knihovnicko-bibliografických disciplín. Geneze tohoto pojmu
prošla mnoha fázemi, kdy se užívalo i jiných označení jako např.: „knihovnickobibliografická příprava čtenářů, výchova uživatelů, informatická výchova, výchova
k práci s informacemi, informační příprava, ale také třeba informační propaganda“434.
To, jakým způsobem potom informační vzdělávání bylo chápáno, souviselo s postupným
rozvojem informací a požadavků kladených na čtenáře. Od schopnosti používat a
431

LORENZEN, Michael. A Brief History of Library Instruction in the United States of America. Library Instruction
[online], 2003 [cit. 2008-12-14].
Dostupné na www: http://www.libraryinstruction.com/lihistory.html.
432
Německý vzdělávací systém se stal podkladem pro americký a došlo pravděpodobně i k ovlivnění ve způsobu
vedení lekcí.
433
LORENZEN, Michael. Library Instruction Outside of North America in the 20th Century. Libray Instruction
[online], 2002-2004 [cit. 2008-12-14].
Dostupné na www: http://www.libraryinstruction.com/liinternational.html.
434
VRABLICKÁ, Dagmar; VIDA, Josef. Informačná výchova na základných školách. Školské knižnice, 1994, č. 114.
s. 5.
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převádět do každodenní praxe informace získané z naučné literatury, přes technické
postupy při jejich zpracování a především znalost prostředí knihoven a snadná orientace
v jejím fondu, to vše patřilo k nedílné součásti lekcí v době nedávno minulé. Obsahové
chápání informačního vzdělávání se postupně vyvíjelo od poznatků o informačních
zdrojích, přes vymezení jejich funkce ve vzdělávacím procesu, vymezení role knihoven
v jejím realizování, až po teoretické zdůvodňování potřeby začlenění informačního
vzdělávání do vyučování a vzdělání jedince435. V komunistickém knihovnictví se
vycházelo z marxistického pojetí pedagogiky Naděždy K. Krupské436, která se zabývala
knihovnictvím, bibliografií a jejím podílem na sebevzdělávání člověka437. Zmíněná
propagátorka rozvoje sovětského školství a knihovnictví navrhla osnovy knihovnickobibliografického minima, které by měl čtenář ovládat438.
Za největší překážku implementace informačního vzdělávání do vzdělávacího
systému, lze považovat neúspěšnou koordinaci činností pedagogických a knihovnickoinformatických disciplín, nejednotnou terminologii a v neposlední řadě také absenci
přesné definice informačního vzdělávání a jejího obsahu. Se vznikem soustavy VTEI439
se problematika informačního vzdělávání dostává více do popředí a soustřeďovala se na
informační vzdělávání žáků a studentů v mimoškolním procesu. Na důležitost součinnosti
škol a knihoven poukazuje ve svých pracích Bohuslav Trnka. Zdůrazňoval sepětí
poznatků a dovedností, které jsou přínosné pro celoživotní vzdělávání, což je myšlenka,
která předběhla svou dobu. V osmdesátých letech Trnka publikoval ve své práci další
z myšlenek, jakým způsobem začlenit informační vzdělávání do vzdělávacího procesu:
„...v humanitních předmětech rozvíjet dovednosti studijního charakteru, jako např.v práci
s odbornou literaturou a tiskem, se slovníky, informačními prameny a dokumenty,
mapami, schématy, grafy, využívání všeobecných a odborných encyklopedií, sestavování
soupisů studijní literatury, zpracování referátů a informačních materiálů atd. Dovednosti
435
ALBRECHT, Kamil. Informační výchova jako nástroj rozvoje informační gramotnosti na základních a středních
školách. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 72 s. Diplomová práce. Vedoucí práce: Mgr. Škýřík, Petr.
436
Byla sovětskou politickou pracovnicí, pedagožkou a organizátorkou sovětského školství. V červenci 1898 se stala
manželkou Vladimíra Iljiče Lenina. Krupská zpracovala otázky polytechnického vzdělání a spojení výchovy a
vyučování s výrobní praxí.
437
TRNKA, Bohuslav. Informatická výchova žáků. Olomouc, Krajský pedagogický ústav v Olomouci, 1983, s.13.
438
K potřebným dovednostem patří: jak se v knihovně chovat, jak zacházet s knihou, seznámení s katalogem, poučení o
používání, zásady půjčování knih, výběr vhodných knih, o čem je potřeba číst a proč je nutné respektovat knihovníka,
co je to bibliografie, recenze, lístkový katalog a jeho funkce, jak pracovat s naučným slovníkem, dětskou encyklopedií,
novinami a časopisy, metody správného čtení a studia knih, orientace v textu a provádění výpisků z literatury.
439
Soustava Vědeckých a technicko-ekonomických informací byla využívána pro plánování a řízení rozvoje národního
hospodářství, zkušebnictví, hodnocení kvality a technické pokrokovosti výrobků, vynálezectví a normotvornou činnost,
potřeby výzkumu a vývoje, předvýrobních a výrobních etap, technickou propagandu, výchovně vzdělávací proces a
jiné činnosti sloužící rozvoji vědy a techniky a uplatňování výsledků rozvoje vědy a techniky v praxi, zejména s cílem
zajištění hospodárnosti výroby, konkurenční schopnosti československých výrobků na světových trzích a účinného
zapojování československého národního hospodářství do mezinárodní dělby práce.
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pracovního charakteru, odpovídající zaměření matematicko-přírodovědných předmětů
rozvíjejí se ve specifických podmínkách základních a středních škol v podobě
laboratorních prací, v činnosti v dílnách a na pokusných pozemcích, v pozorování a
analýze zjištěných jevů, ve srovnávání chemických a fyzikálních pokusů s textem učebnic
a příruček, v dodržování technologie pracovních postupů podle dostupné dokumentace,
v modelování činností na základě podkladů a z primárních a sekundárních informačních
pramenů440“.
Jak je patrné, Trnka měl na svou dobu mnoho inovačních nápadů a poukázal na
nutnost praktické spolupráce s dokumenty samotnými, což je jedno z důležitých kritérií i
v dnešní výuce. Klade důraz také na mezipředmětové vazby. Instrukce ministerstva
školství z roku 1981441 zařazuje mezi hlavní úkoly profesionálních pracovníků školního
ZIS (Základního informačního střediska) toto: „....zabezpečují informatickou výchovu
uživatelů informací...“442. Ve výuce tudíž dochází k podstatným změnám: organizování
instruktážních lekcí pro jednotlivé třídy, koordinování exkurzí do veřejných, vědeckých a
odborných knihoven v lokalitě školy a seznamování žáků s bibliograficko-informačním
aparátem školní knihovny a jeho využívání, které se má stát nedílnou součástí
sebevzdělávání jedince.
Školní knihovna má potom maximálně podporovat pronikání nejnovějších
informací z různých studijních a vědních oborů do vyučovacího procesu. Instrukce
ministerstva školství ČSR pro školní knihovny443 řeší přeměnu dosavadních tradičních
žákovských a učitelských knihoven na odborná, studijně pracovní, informační a čtenářská
střediska, plně zabezpečující oborové profilování knihovního fondu (navýšení naučné
literatury na 40-60%), účinné a kvalifikované knihovnicko-informační služby a
koordinaci knihovědné a informatické přípravy žáků na příslušné škole. V citované
instrukci se přímo uvádí, že knihovníci: „...instruují učitele o vhodných formách
využívání knihovního fondu ve výchovně vzdělávací práci a formách práce s knihou podle
zásad socialistické bibliopedagogiky444 a rozvíjení progresivní metody informatické
výchovy mládeže...“445. Smetáček dokonce doslova říká: „Informatická výchova není
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pouze jeden z vyučovacích předmětů, ale je to předmět průřezový, předmět, bez jehož
zvládnutí se absolvent neuplatní v žádném oboru446“. Tentýž autor uvádí i soubor
dovedností, které by měli žáci získat během základní docházky:
•

Technika čtení textu;

•

chápání odborného textu (symbolika, odborné termíny, návaznosti mezi
tematickými okruhy apod.);

•

orientace v pramenech (rejstřík, obsah, resumé, začátky a konce kapitol,
vyhledávání podstatných částí textu);

•

orientace v sekundárních pramenech (hledání konkrétního záznamu, vztah mezi
rejstříkem a záznamy, orientace podle systematického a věcného třídění apod.);

•

orientace v knihovně obecně (výpůjční služba a bibliograficko-informační služby,
hledání ve volném výběru);

•

orientace v katalogu (názvový, jmenný, systematický, předmětový katalog,
katalogizační lístek);

•

práce s encyklopediemi a výkladovými slovníky, práce s cizojazyčnými
slovníky447.

Další uznávaná autorka své doby Miroslava Filipová obohacuje dovednosti ještě o:
•

Zvládnutí základů bibliografické citace;

•

schopnost rozlišovat v textu základní informace;

•

schopnost tvořit si vlastní výpisky, konspekty, studijní dokumentaci;

•

dovednost tvořit a prezentovat vlastní závěrečné zprávy ze zadaných úkolů;

•

zvládnout práci s informacemi a komunikační technikou448.

Informační vzdělávání lze chápat jako: „dlouhodobý, postupný a cílevědomý
formativní proces, který má věcnou a pedagogicko-didaktickou stránku a je zacílený na
vybavení jedince odpovídající mírou vědomostí, schopností, zručnosti a návyku,
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potřebných pro relevantní interakci s informačním prostředím“449. Od 90. let probíhají s
rozvojem informačních a komunikačních technologií, jejich dostupností v knihovnách,
náročnými požadavky společnosti, moderním technickým a prostorovým vybavením a s
tím souvisejícími změnami v práci všech druhů knihoven, zcela razantní změny i v
přístupu a pojetí informačního vzdělávání. Právě v období porevolučním došlo
k postupnému nahrazení zastaralého pojmu informační výchova (pojem výchova může
konotovat s „výchovami“ obecně a dochází k znevážení neřkuli k degradaci tohoto
pojmu) novějším pojmem vzdělávání, který více odpovídá zvládnutí světa informací450 a
lépe definuje intenzitu, systematičnost a náročnost získávání informací.

8.2. VÝZNAM POJMU INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO OBSAH

Informační vzdělávání je chápáno jako proces, který vede k dosažení IG451. I takto
lze formulovat definici informačního vzdělávání, ale až tak úplně jednoduché to není.
Odborná literatura říká, že vzdělávání je proces získávání vědomostí ve formě poznatků,
schopností a dovedností, spojený s úsilím o integraci do dané kultury a společnosti a o
aktivní přispění k jejímu rozvoji. Vzdělávání probíhá ve všech etapách životního cyklu
člověka, v intenzivní a systematické podobě se koncentruje do období dětství a
dospívání. Dále se ve výkladu pojmu mluví o výchově, učení, kultuře, o škole, o
sebevzdělávání, kvalifikaci a profesi, o vzdělávání dospělých, rekvalifikaci a
personalistice, resocializaci, o zájmovém vzdělávání, o celoživotním učení a o volném
čase. To vše lze do informačního vzdělávání zařadit.
V oblasti informačních zdrojů nastaly v posledním desetiletí velké změny
v souvislosti s moderními informačními technologiemi a novými komunikačními
možnostmi. Projevily se zejména ve formách a způsobu zpřístupňování informací, což
ovlivnilo také služby knihoven. Uživatelé se tak mnohdy dostanou do situace, kdy
nastává konflikt mezi možnostmi a schopnostmi vyhledávat a využívat informace ke své
odborné či vědecké činnosti. Proto potřeba informačního vzdělávání s postupujícím
časem nabývá na významu. Ne každý uživatel si najde cestu k potřebným informacím

449

SÁKALOVÁ, Elena. Funkcie ciele práce s informáciami vo vyučovacom procese. In Školské knižnice, 1999, č. 132133. s. 8.
450
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Informační vzdělávání v knihovnách 21. století. In Knihovny současnosti 2007: sborník
z 15. konference, konané ve dnech 11. -13. září 2007 v Seči u Chrudimi / [sestavil Jaromír Kubíček]. 1. vyd. Brno:
Sdružení knihoven ČR, 2007. s. 295.
451
LANDOVÁ, Hana. Problematika informační výchovy na vysokých školách (studijně rozborová zpráva). Praha:
UISK FF UK, 2000. s.14.
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sám a pokud uživatele nenaučíme komfortní informační zdroje znát a využívat je, jejich
nákup bude nejen nerentabilní, ale ani zdůvodnitelný.
Cílem informačního vzdělávání tedy je naučit uživatele vyhledávat a využívat
efektivně všechny dostupné informační zdroje, ale také služby knihoven. V akademickém
prostředí se připojuje další úkol: vytvořit u studentů návyk pravidelného sledování
odborné literatury a její využití při studiu a psaní odborných textů. Význam informačního
vzdělávání je tedy jednak v samostatném přístupu uživatelů ke studijní a vědecké
literatuře, kdy se učí, jak citovat v odborných textech, ale i ve vytvoření zpětné vazby pro
další rozvoj knihovnických a informačních služeb. Informační vzdělávání vlastně učí
řešit informační problém od zadání tématu přes vyhledání relevantních informací až po
bibliografické citace ve vlastním odborném textu vypracovaném na zadané téma.
Schopnost uživatele splnit takový úkol je tedy praktickým výsledkem informačního
vzdělávání452.
Za nutnou podmínku implementace informačního vzdělávání do výuky by měla
být pokládána existence školní knihovny. Je také nezbytné získat pro svou vizi žáky i
vyučující a zaměstnat schopného knihovníka s pedagogickými schopnostmi, který by si
vzal informační vzdělávání na starost. Nutná je ovšem spolupráce školy samotné
(případně fakulty u terciárního vzdělávání) a jejích pedagogů. Jak uvádí ve svém článku
Anna Stoute a Natalie Waters: „...knihovníci potřebují podporu fakulty, což vytváří
možnost pro implementaci informačního přímo pro potřeby konkrétní třídy“453. Většina
uživatelů knihoven, ale bohužel nezřídka také pedagogové, postrádají elementární
znalosti a dovednosti nezbytné pro efektivní práci s informacemi. Nejde přitom jen
o situaci specifickou pro Českou republiku, i když je asi nutné si přiznat, že se u nás
v této oblasti (i přes různé státní výzkumné úkoly minulé doby) ve srovnání s jinými
zeměmi mnohé zbytečně zanedbalo454. Proto je nutné, aby škola sama navrhla obsah
kurzů informačního vzdělávání a knihovna pak zajistila její realizaci.

452
TICHÁ, Ludmila; ŽIŽKOVÁ, Štěpánka. Knihovník za katedrou. In Celostátní porada vysokoškolských knihoven
1999: sborník příspěvků [online]. Ostrava : Ústřední knihovna Vysoké školy báňské Technické university Ostrava.
1999 [cit. 2009-06-20].
Dostupné na www: http://knihovna.vsb.cz/cpvsk1999/sbornik/ticha.htm.
453
STOUTE, Anna; WATERS, Natalie. Getting to know your academic community; the approach of new science
librarians figuring it out! [online], 2006 [cit. 2009-01-28]. Dostupné na www:
http://www.sla.org/PDFs/2006CPStoute-Waters.pdf. Vlastní překlad.
454
TKAČÍKOVÁ, Daniela. Netradiční formy informační výchovy. In Celostátní porada vysokoškolských knihoven
1999: sborník příspěvků [online]. Ostrava: Ústřední knihovna Vysoké školy báňské Technické university Ostrava.1999
[cit. 2009-06-20].
Dostupné na www: http://knihovna.vsb.cz/cpvs1999/sbornik/tkacikova_99.htm.
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Organizace ALA dokonce vydala standardy „Information Literacy Competency
Standards for Higher Education455“, kdy taktéž definovala, že pokud je student
informačně gramotný, je schopen vyřešit svůj informační problém.
Obr. č. 8: Řešení informačního problému456

Cílem informačního vzdělávání je:
•

Naučit uživatele samostatně pracovat s informacemi, zejména s jejich obsahy;

•

naučit je vyhledávat a využívat efektivně všechny dostupné informační zdroje,
jejich nástroje vyhledávání, služby knihoven a informačních institucí;

•

vypěstovat zejména u studentů vysokých škol návyk pravidelného sledování
odborné literatury, která je dostupná i elektronicky a její využití při studiu a psaní
odborných textů;

•

přiblížit terminologii a teoretický rámec, který souvisí s knihovnictvím,
informační vědou.

Jaké mohou být druhy informačního vzdělávání:
•

Exkurze v knihovně s výkladem o službách, fondech knihovny;

455
Více viz Information literacy competency standards for higher education. ALA [online], 2000 [cit. 2009-06-28].
Dostupné na www: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/standards.pdf
456
Převzato z kurzu informační výchovy na ČVUT: http://knihovny.cvut.cz/courses/ipimg.gif
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•

jednorázová, průběžná, tématická školení se zaměřením např. na vyhledávání
v určité databázi, využívání služby na dodávání digitalizovaných dokumentů
apod.;

•

přednášky a cvičení, kurzy knihovníků jako součást některých předmětů, které se
vyučují na příslušné škole;

•

samostatné přednášky a semináře, kurzy, které garantují knihovníci a vyučující.

Formy informačního vzdělávání:
•

Ústní projevy (přednášky, exkurze, jednorázové instruktáže, kurzy pořádané
knihovnami, seminář, cyklus přednášek, školení);

•

papír, folie (letáky, brožury, články v odborných i laických periodicích);

•

www prezentace (multimediální prezentace, které mohou sloužit jako studijní
materiál nebo přímo jako prostředek samostatného, distančního, celoživotního
vzdělávání, hodnocení studenta prostřednictvím www testu);

•

informační vzdělávání jako předmět zařazený přímo do osnov příslušných
předmětů, a to buď formou elektronických kurzů457 či klasických přednášek,
případně kombinace obou;

•

edukační video;

•

e-learning458.

Tab. č.1459: Obsah a formy informačního vzdělávání.
Obsah

Formy

Jak hledat informace

Vstupní přednášky knihoven

Jaké hledat informace

Kurzy knihoven

Jak s nimi naložit

Předmět v osnovách

Jak se dostat k plným textům

Výuka v odborných předmětech

457
Ke konkrétním příkladům pro podporu elektronických kurzů patří Moodle, který je využíván vyučujícími a studenty
na MU. Virtuální studijní prostředí Moodle je vyzrálý softwarový produkt pro tvorbu a vedení elektronických kurzů
přenášených po Internetu. Samotné slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro učení se). Moodle umožňuje či
podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky
odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky.
458
E-learning je forma vzdělávání využívající multimediální prvky jako jsou např. prezentace a texty s odkazy,
animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické
modely procesů, atd.
459
Převzato z TICHÁ, Ludmila. Informační vzdělávání a vysokoškolské knihovny (prezentace). Předmět „Informační
vzdělávání“, Masarykova Univerzita, akt. 2006-11-03 [cit. 2009-01-16].
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Jaké služby využít

Online kurzy

Jak informace použít

Multimediální kurzy

Jak psát

E-learning

Jak se chovat eticky

Kombinovaná výuka

Jak se chovat zákonně

www portály či prezentace

Osnovy, obsah informačního vzdělávání (společné rysy):
•

Knihovnicko-informační teorie (terminologie, knihovny, katalogy, prameny);

•

praktické využívání a přehled dostupných informačních zdrojů ke studiu;

•

praktické využívání elektronických informačních zdrojů (katalog, databáze,
digitální knihovny, Internet, intranet);

•

bibliografická citace460.

Metody informačního vzdělávání jsou definovány jako: „plánovaný, specifický
pedagogický zásah subjektu (učitele, knihovníka), s cílem vytvořit optimální soubor
informačních vědomostí, schopností, návyků a postojů jako objektu vyučovacího procesu
a subjektu procesu poznávání“461. Praktická aplikace informačního vzdělávání do
vyučovacího procesu však vyžaduje splnění několika zásad.
První z nich je potřeba konkrétní práce s informacemi, která od vyučujícího
vyžaduje dodržování určitých zásad, zejména pak využívání slovníku pojmů, rejstříků,
tabulek, grafů či doporučené literatury. Do výuky by měly být implementovány ty druhy
informačních pramenů, které pomohou žákům v zajištění pestrého způsobu výuky
oproštěného od jednotvárnosti získávání informací z učebnic. Proto by měly být
používány výkladové slovníky, encyklopedie, CD-ROMy, DVD, videotéka školy a
Internet. To vše bude v žácích rozvíjet potřebu získávání informací i z jiných zdrojů a
výuka se stane poutavější a zajímavější. Dále je zapotřebí zadávat žákům takové úkoly,
aby se naučili orientaci v informačních zdrojích jako jsou katalogy či databáze. Učitel by
měl po žácích vyžadovat, aby správně citovali prameny, ze kterých čerpali. Je zapotřebí
také vést žáky k samostatnému myšlení a k vedení vlastní studijní dokumentace formou
kartotéky či databáze v počítači462. Mezi metody informační vzdělávání patří:
460

ŠEDINOVÁ, Petra. Informační výchova: okno do výukových činností vysokoškolských knihoven. Inforum [online],
2002-05-21, [cit. 2009-06-03]. Dostupné na www: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2002/prednaska24.htm.
461
SÁKALOVÁ, Elena.1999, s. 22.
462
ALBRECHT, Kamil. 2005, s. 50
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•

Metoda interakce žáků s informačními zdroji;

•

metoda skupinové práce žáků;

•

metoda žákovských projektů;

•

metoda tvořivých úloh463.

8.3. ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

Jednou z nejznámějších organizací je samozřejmě IFLA má svou sekci, jež se
zabývá úlohou knihoven ve vzdělávání - Division of Education and Research464.
Snahou organizace National Forum on Information Literacy je přímá podpora
a integrace informačního vzdělávání do škol, spolupráce knihovníků s pedagogy,
vytváření metodologické platformy. Členy fóra je 75 národních a mezinárodních
knihovnických a vzdělávacích organizací465.
American Association of College and Research Libraries (ACRL)466 a
American Association of School Librarians (AASL)467 jsou součástí ALA a určují si
za cíl vzdělávat knihovníky, aby se stali efektivními školiteli IG. Dále se snaží
podporovat knihovníky, pedagogy a informační pracovníky v rozvoji a realizaci
programů IG a k zapojení informačního vzdělávání do výukových programů468.

Informačním vzděláváním se zabývají např. projekty:

DEDICATE - Distance Education Information Courses through Networks;
ILIERS - Integrated Library Information Education and Retrieval Systém;
VERITY - Virtual and Electronic Sources for Information Skills Training;
EDUCATE - End-user Courses in Information Access through Communication
Technology;
MURIEL - Multimedia Remote Interactive Electronic Documents;

463

ALBRECHT, Kamil. 2005, s. 51-52.
Více viz www: http://www.ifla.org/en/about-the-division-of-education-and-research.
465
ŠEDINOVÁ, Petra. Inforum [online], 2002.
466
Více viz www: http://www.ala.org/acrl/.
467
Více viz www: http://www.ala.org/aaslTemplate.cfm?Section=aaslinfolit
468
MARVANOVÁ, Eva. SDRUK [online], 2006.
464
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REACTIVE TELECOM - Residential Access to Information via Everyday
Telecommunications Tools a další469.

V České republice je informační vzdělávání již několik let v popředí zájmu
zejména v terciárním vzdělávání. Důležitým milníkem bylo založení Pracovní skupiny
pro informační výchovu a informační gramotnost na VŠ470. Tato skupina vznikla jako
pracovní orgán Oborové sekce pro vysokoškolské knihovny Rady vysokých škol471.
Východiskem pracovní skupiny se stala Koncepce informační výchovy na ČVUT472.
Kolektiv knihovníků v rámci ČVUT úspěšně implementoval informační vzdělávání do
výuky a vytvořil společně s diskusní skupinou grémium, které spojuje zájem o
informační vzdělávání. Původní pracovní skupina se po založení Asociace knihoven
vysokých škol ČR (AKVŠ)473 v roce 2002 stala jednou z jejích odborných komisí a
změnila název na Odborná komise pro informační vzdělávání a informační
gramotnost na VŠ (IVIG)474. Bohužel, zatímco na VŠ se již situace zlepšila a dochází
k implementaci informačního vzdělávání do výuky, na středních či základních školách se
jedná stále o světlé výjimky. Nezbývá než doufat, že se informačnímu vzdělávání na
nižších stupních časem bude věnovat přímo nějaká organizace nebo dojde k povinnému
začlenění informačního vzdělávání do výuky.

Cíle činnosti Odborné komise IVIG:
•

Podporovat

aktivity

vysokoškolských

knihoven

v

oblasti

informačního

vzdělávání, která přispěje ke zvyšování IG studentů i dalších uživatelů;

469

ŠEDINOVÁ, Petra. Inforum [online], 2006.
Vznik této skupiny má na svědomí iniciativa vedení ČVUT. Záměr vytvořit tuto skupinu vznikl na Celostátní
poradě vysokoškolských knihoven 1999 v Ostravě. V pracovní skupině je zastoupeno 16 českých a moravských
univerzit a celkem 30 knihoven, z toho 27 vysokoškolských a 3 ústřední (Národní knihovna ČR Praha, Státní technická
knihovna Praha a Moravská zemská knihovna Brno). Svého zástupce tu má i Ústav informačních studií a knihovnictví
při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
471
Rada vysokých škol projednává a přijímá stanoviska zejména k návrhům na přípravu, tvorbu a rozpis státních
rozpočtových prostředků pro vysoké školy, zákonů a jiných právních předpisů, na zřízení (rozdělení, zrušení) vysokých
škol a další iniciativy. Rada vysokých škol spolupracuje při své činnosti s VŠ a jejich součástmi, jakož i s
akademickými orgány VŠ, s Českou konferencí rektorů a Klubem kvestorů, s Akademií věd České republiky, s
Centrem pro studium vysokého školství a s dalšími vědeckými, výzkumnými, odbornými a jinými orgány a
institucemi, s grantovými agenturami a agenturami spravujícími zahraniční programy, které mají vztah k VŠ, s
profesními orgány, které zastupují učitele, studenty a zaměstnance VŠ a se sdruženími škol středních a škol vyššího
studia.
472
Celý text je dostupný na www: http://knihovny.cvut.cz/vychova/koncepce.doc.
473
AKVŠ byla založena roku 2002 a v současné době má 23 členů – tedy 23 univerzit České republiky. Více viz www:
http://www.akvs.cz
474
Více viz www: http://knihovny.cvut.cz/ivig.
470
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•

vytvořit zázemí pro pracovníky knihoven, kteří s informačním vzděláváním
teprve začínají, usnadnit jim tvorbu jejich koncepce;

•

sdílet zkušenosti získané v přípravě i provádění informačního vzdělávání ve všech
jejích formách (vstupní instruktáže v knihovnách, přednášky, školení, kurzy,
výuka reálná i virtuální, tištěné i elektronické informační materiály);

•

přispět k začleňování informačního vzdělávání do učebních programů vysokých
škol a být oporou či argumentem při jednání s akademickými funkcionáři;

•

spolupracovat při vytváření online kurzů informačního vzdělávání, které budou
nejen výukovým zdrojem pro uživatele, ale i modelem pro ty, kdo se touto
problematikou zabývají;

•

udržovat přehled o stavu informačního vzdělávání a IG na vysokých školách u
nás i v zahraničí475.

Průzkumy úrovně IG a aktivit podporujících IG studentů na VŠ:
•

Pilotní průzkum 1 v roce 2004;

•

Pilotní průzkum 2 v roce 2005476;

•

Informační vzdělávání v knihovnách vysokých škol v ČR477;

•

Informační vzdělávání na vysokých školách478.

Odborná komise IVIG rovněž stanovila Standardy IG vysokoškolského studenta,
které určují, co by měl informačně gramotný student dokázat:

1. Je schopen porozumět odborným textům svého studijního oboru, abstrahovat z
nich podstatné myšlenky a zároveň sám psát odborné texty s využitím poznatků z
informačních zdrojů, které cituje s ohledem na autorský zákon a podle zásad
tvorby bibliografických citací;
2. zná a sleduje klíčové informační zdroje svého studijního oboru, na základě
pokročilých způsobů vyhledávání a s ohledem na právní i morální aspekty této
475
LANDOVÁ, Hana. Kdo, kde a jak řeší problém informační gramotnosti? In Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 9, [cit.
2009-01-14]. Dostupné na www: http://www.ikaros.cz/?q=node/1052.
476
Informace o těchto průzkumech jsou dostupné na www:
http://sldk.tuzvo.sk/cosmo/foto/seminar/zbornik/pdf/Ticha_Ludmila.pdf. Průzkum však prokázal nízkou IG
vysokoškolských studentů a poukázal na skutečnost, že právě zařazením kurzů výuky informačního vzdělávání, lze
dosáhnout zvýšení IG.
477
Tato šetření se prováděla v roce 2000, 2003 a 2006.
478
Tento průzkum proběhl v roce 2008.
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činnosti z nich umí získat relevantní informace a takto vyhledané informace
různého typu a formátu organizuje a uchovává pro další využití při své odborné
práci;
3. využívá prameny numerických a technických informací, vyhledává a zpracovává
numerická a technická data a používá je při své odborné práci;
4. ovládá mateřský jazyk a dokáže se v něm slovně i písemně vyjadřovat, zná a
používá odbornou terminologii svého studijního oboru v mateřském i cizím
jazyce, zejména angličtině, na úrovni potřebné k práci s odbornými s odbornými
informačními zdroji a komunikaci v rámci komunity daného oboru;
5. používá běžně dostupné informační a komunikační technologie potřebné k
vyhledání, získání, zpracování a prezentaci informací (různého typu a formátu),
které se týkají jeho studia a odborné práce;
6. je si vědom morálních a právních aspektů využívání informací a pracuje s
informacemi v souladu s autorskou etikou a autorským právem479.

Vysoké školy jsou posledním článkem formálního vzdělávání, které mohou
studenty připravit na celoživotní vzdělávání a pomoci jim orientovat se v stále větším
množství poznatků, informací a dezinformací a napomáhat jim tak při řešení problémů.
Vysokoškolské knihovny si tuto potřebu zakomponování informačního vzdělávání do
vysokoškolského studia uvědomují a podnikly již v tomto směru četné kroky: připravují
jednorázové či navazující přednášky, kurzy, exkurze, tištěné i elektronické materiály.
Podpora ze strany samotných vysokých škol je však mizivá. Informační vzdělávání je na
vysokých (potažmo však na všech školách) školách podceňováno a pokud se nestane
nedílnou součástí studia, je a stále bude pro knihovníky obtížné prosazovat konkrétní
programy na jeho podporu480. Informační vzdělávání na středních a základních školách je
v současné době stále vzácností. Pokud by RVP stanovily nutnost zavedení předmětu
s tímto názvem, situace by se jistě změnila, bohužel však k ničemu podobnému nedošlo a
to, jestli škola předmět podobného charakteru zavede či nikoliv, záleží jen na její volbě.
Informační vzdělávání, které vede k zvýšení IG nelze realizovat bez potřebných
standardů. Zabývat se IG v kontextu znamená zabývat se všemi třemi složkami této
problematiky: tedy samotným definováním toho (nebo shody na tom), co je IG, dále pak
vytvořením standardů IG (na různých úrovních) a nakonec problematikou informačního
479
480

Dostupné na www: http://knihovny.cvut.cz/ivig/standardy-student.html.
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vzdělávání samotného, tedy onoho „jak učit“ IG, nebo přesněji přispívat k jejímu
rozvoji481.

Obr. č. 9: Informační vzdělávání, informační gramotnost a standardy informační
gramotnosti482

Na základě analýz stavu v českém vysokoškolském prostředí, zahraniční situace,
standardů a definic potom vznikla Koncepce informačního vzdělávání na vysokých
školách v ČR483. Tento dokument považuje informační vzdělávání za dlouhodobý
proces, který vede ke zvyšování IG a který by měl prolínat celým vzdělávacím systémem
– od základních až po vysoké školy.
V roce 2005 vznikl v rámci komise IVIG projekt s názvem P.I.V.O. - Podpora
Informačního Vzdělávání Online. Cílem systému mělo být shromažďovat, organizovat
a zpřístupňovat na webu výukové, studijní a informační materiály pro informační
vzdělávání. Měl být určen vyučujícím (učitelům a knihovníkům), studentům, žákům i
zájemcům v rámci celoživotního vzdělávání. Obsahem jsou přednášky (prezentace),
příklady práce s informacemi, zadání úkolů pro cvičení, testy, odkazy na literaturu,
projekty, fóra pro výměnu zkušeností, konference, výukové programy, osnovy předmětů.
Struktura měla být oborová, podle vzdělávacího stupně, podle uživatelů a podle druhu
dokumentů. Dokumenty do databáze systému měli vytvářet učitelé, knihovníci a studenti
knihovnických škol. Databázi dokumentů a odkazů měla spravovat redakční rada.
V grantovém řízení MŠMT v roce 2006 projekt nebyl úspěšný. Byl proto přepracován a
pod názvem Informační vzdělávání bez bariér byl v roce 2008 přijat a financován jako
centralizovaný rozvojový projekt MŠMT. Cílem projektu se stala podpora IG a
informačního vzdělávání a sdílení dobré praxe. V rámci projektu vznikla webová stránka
Infogram, která by mohla napomoci základním a středním školám, kterak by měly
481

DOMBROVSKÁ, Michaela. 2004, s. 15.
Převzato z: DOMBROVSKÁ, Michaela. 2004, s. 15.
483
Plný text dokumentu na www: http://knihovny.cvut.cz/ivig/koncepce.pdf.
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koncipovat výuku informačního vzdělávání a ozřejmit tak důležitost tohoto předmětu pro
primární a sekundární vzdělávání. Tvůrci tohoto projektu se již zúčastnili několika
seminářů a konferencí.484. Na projektu spolupracovaly následující vysoké školy:
•

Česká zemědělská univerzita v Praze (koordinující škola);

•

České vysoké učení technické v Praze;

•

Západočeská univerzita v Plzni.

Infogram se skládá z následujících sekcí:
•

Sekce "Pro studenty" obsahuje výukové materiály a prezentace, které by
studentům měly pomoci orientovat se lépe v prostředí odborných informací.
Materiály jsou tříděny tématicky a v rámci jednotlivých témat pak dle typu
materiálu (návody a příklady, cvičení a testy);

•

sekce "Pro vyučující" je určena pro všechny, kteří se zabývají problematikou
informačního vzdělávání z pohledu pedagoga - tj. pro učitele i pro knihovníky.
Sekce obsahuje kromě výukových materiálů i informace týkající se didaktiky a
metodiky výuky i různé koncepční dokumenty související s tématem;

•

sekce „Plagiátorství“ seznamuje s problematikou plagiátorství. Naleznete zde
definici plagiátu, zásady vědecké práce, přehled softwarů odhalujících plagiát a
mnoho dalších zajímavých informací o neetickém využívání informací;

•

sekce „Zajímavé odkazy“ nabízí zajímavé odkazy vztahující se ke všem částem
portálu. Inspiraci můžete nalézt mezi výukovými programy, najdete zde přehled
softwarů užívaných pro jejich tvorbu, ale také seznamy osob, konferencí či blogů
věnujících se problematice IG485.

Tato platforma na sdílení zkušeností s informačním vzděláváním (nejen) na VŠ
však umožňuje i kontaktovat redaktory přes diskusní fórum, jsou k dispozici výukové
materiály, vzorové testy, blogy a další cenné informace.

484

JANKOVSKÁ Blanka. Infogram – cesta správným směrem? In Inflow: information journal [online]. 2009, roč. 2, č.
7 [cit. 2009-07-08]. Dostupné na www: http://www.inflow.cz/infogram-cesta-spravnym-smerem.
485
DOHNÁLKOVÁ, Eva; LANDOVÁ, Hana. Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání.
INFORUM 2009: 15. konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Praha, 27. – 29. 5. 2009. [cit. 200909-10]. Dostupné na www: http://www.inforum.cz/pdf/2009/dohnalkova-eva-cze.pdf
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S problematikou informačního vzdělávání se na základních školách po zavedení
RVP začínáme setkávat, ačkoliv tedy direktivně nepřichází žádný pokyn „z vrchu“,
máme co do činění pouze s rámcem, podle kterého se mají školy řídit, tak některé školy
zařazují do výuky problematiku informačního vzdělávání. Samozřejmě, že mnohdy se
takto předměty nejmenují, nebo jsou součástí předmětů jiných, důležité však je, že
dochází postupně ke změně ve vnímání problematiky IG. Zatímco na vysokých školách
je informační vzdělávání přece jenom lépe ukotveno a jedná se buď o samostatné kurzy,
případně jsou součástí kurzů jiných. Vlaštovkou v tomto směru je aktivita pražských
základních škol (konkrétně ZŠ nám. Interbrigády, ZŠ Červený vrch, ZŠ Emy Destinnové
a ZŠ Pod Marjánkou), které se zapojily do projektu s názvem: „Kon-texty“ – učíme děti
číst a pracovat s informacemi“486 (celý název projektu zní: „Pilotní vzdělávací program
rozvoje informační a čtenářská gramotnost žáků 2. stupně kooperujících základních
škol“487). Tento projekt trval od ledna 2006 do prosince 2007 a byl financován
z Evropského sociálního fondu. Hlavním cílem bylo vytvořit a prakticky vyzkoušet
nejrůznější návody, jak v dětech rozvíjet čtenářskou a IG. Šlo o podporu těchto
gramotností v řadě předmětů, v mnoha vyučovacích hodinách, a své poznatky pak
vyučující zveřejnili v podobě metodických návodů, doporučení a zkušeností tak, aby je
mohli využít i další učitelé. Pro všechny tyto činnosti bylo v projektu samozřejmě
pamatováno na materiální podporu – v každé ze škol vznikla specializovaná učebna,
která svým vybavením umožní práci s různými informačními zdroji a kde se bude učiteli
dobře pracovat s celou třídou. Žáci měli přístup k Internetu i k literatuře. Navíc projekt
umožnil zaplatit po dobu jednoho roku asistenta, který bude tento výukový prostor
spravovat, připravovat učitelům materiály, půjčovat dětem literaturu a podobně.
Konkrétně šlo hlavně o rozvoj následujících dovedností:
•

Číst text s porozuměním;

•

získávat z daného textu podstatné a důležité informace a dále je zpracovávat;

•

vybírat a zhodnocovat dostupné zdroje informací;

•

interpretovat a analyzovat získané informace a využívat je pro další vlastní
práci;

•

prezentovat výsledky vlastní práce a zdůvodňovat své závěry;

486

Více informací viz www: http://www.kon-texty.eu
V rámci tohoto projektu byla vydána i publikace mapující tento ojedinělý projekt. Více viz www:
http://www.zspodmarjankou.cz/downloads/Metodika%20Kon-texty.pdf
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•

učit se.

Prvky informačního vzdělávání by se tedy měly objevovat již na základních či
středních školách, přičemž největší nároky jsou v tomto směru kladeny na vyučující a
spolupráci s knihovnami. Střední školy jsou v tomto směru už přece jenom lépe
vybaveny. Na některých středních školách se vyučují přímo předměty související
s elektronickými informačními zdroji, s tvorbou bibliografií, informační etikou,
informačními službami či se zpracováním informací. Ne vždy jsou však podobné lekce
začleněny do učebního plánu školy a mnohdy se jedná pouze o dobrovolné lekce, které
tím pádem osloví pouze část středoškolských studentů. Mnohem lepší by bylo, kdyby se
podobné aktivity začlenily přímo do školních osnov, aby se tak IG a s ní spojené
dovednosti podařilo vštípit všem studentům bez výjimky. Pozitivní je, že již existují
Katedry technické a informační výchovy v Brně a v Olomouci, jejichž absolventi
potom mohou vyučovat příslušné předměty na základních a středních školách.
Klíčovými jsou v rozvoji IG a zakomponování informačního vzdělávání do výuky
i tyto dokumenty: Strategie celoživotního učení České republiky488 a Koncepce rozvoje
knihoven v České republice na léta 2004 - 2010489, která obsahuje část, kde definuje
poslání knihoven, jež se podílejí zejména na:
•

Celoživotním vzdělávání, podpoře nezávislého rozhodování a duchovního rozvoje
a uspokojování kulturních potřeb všech občanů bez rozdílu;

•

vytváření infrastruktury pro oblast vzdělávání, výzkumu a vývoje;

•

zpřístupňování informací z oblasti veřejné správy;

•

zprostředkování informací na podporu podnikání, zejména malým a středním
podnikatelům;

488
489

•

zprostředkování, zpřístupňování a uchování lidského poznání;

•

uchovávání a ochraně kulturního dědictví;

•

podpoře budování místních komunit a sociální integraci na místní úrovni;

•

podpoře rozvoje venkova;

•

podpoře aktivního využívání volného času, zábavy a rekreace.

Plný text je dostupný na www: http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_CZU_schvaleno_vladou.pdf.
Plný text je dostupný na www: http://knihovnam.nkp.cz/docs/Koncepce04_10.doc.
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Jaká je tedy skutečná role vysokoškolských knihovníků v rámci vysoké školy?
Nebo lépe řečeno, jaká by měla být? V první řadě by každý knihovník měl být především
knihovník - profesionál. Toto postavení nesouvisí pouze se vzděláním dosaženým na
některé z českých či zahraničních knihovnických škol. Spíše poukazuje na člověka
dokonale ovládajícího svou profesi a spolupracujícího s uživateli dle všech pravidel a
především k jejich užitku a spokojenosti. Měli bychom si však uvědomit i další aspekty
postavení vysokoškolských knihovníků. Ti by měli být připraveni a schopni působit i
jako pedagogové - pořádat úvodní kurzy (přednášky, školení, exkurze) pro studenty
prvních ročníků a spolupracovat při začleňování pokročilejších technik práce s
informacemi do některých vybraných kurzů pro starší studenty. Specifický charakter by
měla mít jejich spolupráce s diplomanty a se studenty postgraduálního studia490.
Zejména by se měl klást důraz na roli knihovníka ve funkci pedagoga, zaměřit se
na jeho profesní přípravu, aby byl schopen ujmout se své vzdělávací a poradenské role.
Knihovníci nepatří mezi akademické pracovníky, vyskytly se totiž protesty proti tomu,
aby knihovníci zajišťovali výuku celých kurzů491. Důležité je přesvědčit o svém záměru
vnést informační vzdělávání do studijních plánů vedení fakulty či školy a spolupracovat
s dalšími vysokými školami při realizaci samotných kurzů či přednášek. Spolupráce
s Odbornou komisí IVIG, SPRIG492 (Společnost pro rozvoj informační gramotnosti)
či AKVŠ je v tomto případě nutným doporučením.
Základní školy (potažmo i školy střední) mohou hledat inspiraci u vysokých škol,
které již kurzy informačního vzdělávání zavedly. Zde je ukázka úspěšných projektů
vysokoškolských knihoven a jejich virtuálních kurzů493 :
Vysoká škola báňská – Jak pracovat s informacemi494 – Web-based course;
Masarykova univerzita – Jak pracovat s odbornými informacemi495 – e-learning;
RING: Rukověť informačně gramotného studenta496 – e-learning;
České vysoké učení technické – Kurz informační výchovy497 – Web-based course;
490

DOMBROVSKÁ, Michaela. 2004, s. 10.
Výsledky průzkumu informačního vzdělávání na VŠ v ČR v roce 2008. Lenka Bělohoubková, VŠE. Seminář IVIG
2008 – informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí. 25.9.2008.
492
Toto občanské sdružení vzniklo v roce 2000. SPRIG se zaměřuje na podporu rozvoje informační gramotnosti s
využitím veškerých dostupných prostředků informačních a komunikačních technologií v souladu s rozvojem
informační společnosti.
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ŠEDINOVÁ, Petra. Inforum [online], 2006.
494
Dostupné na www: http://knihovna.vsb.cz/kursy/index.html.
495
Poznámky k návrhu na pilotní projekt Kurzu práce s informacemi lze nalézt na www:
http://www.ics.muni.cz/elearning/courses/pilotni/informace.pdf.
496
Více informací o těchto kurzech na stránkách: http://www.ped.muni.cz/wlib/vyuka/vyuka.htm. Možnost přihlášení
k RINGu je přes identifikaci v systému Moodlinka, dokonce i jako host.
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Jihočeská univerzita – Jak se orientovat ve světě informací498;
Technická univerzita v Liberci – tréninkové programy a kurzy499;
Univerzita Tomáše Bati – Knihovna ve světě informačních technologií500;
Česká zemědělská univerzita v Praze – OPOSSUM – Online poradenské služby
studentům501.

8.3.1. Zahraničí a informační vzdělávání na VŠ

Na řadě univerzitách v zahraničí jsou součástí fakult specializovaná pracoviště
nazývaná jako academic support center502, learning centre503, academic success center či
academic writing centre. Tato místa se stávají akademickými mezičlánky, které
spolupracují mezi sebou navzájem v rámci instituce. S informačním vzděláváním na
základních školách se běžně nesetkáváme ani v zahraničí, ale v zahraničí je mnohem
běžnější absolvovat online kurzy a využívat informací na Internetu. Nejznámějšími jsou
v této oblasti e-learning K-12504 a The Big Six for Kids505.

497

Dostupné na www: http://platan.vc.cvut.cz/vychova/infvychova.htm
Dostupné na www: http://www.lib.jcu.cz/informacni_vychova.htm.
499
Dostupné na www: http://knihovna.tul.cz/cat/Kurzy-3249.php.
500
Dostupné na www: http://www.knihovna.utb.cz/kurz/.
501
Dostupné na www: http://opossum.itchy.cz/.
502
Např. na Fullerton College je takovéto centrum složeno ze tří částí: the Skills Center, the Tutoring Center a the
Writing Center.
503
Australská univerzita the University of New South Wales v tomto centru nabízí individuální konzultace, workshopy
a knihovnické zdroje. Více viz www: http://www.lc.unsw.edu.au/.
504
Viz dříve.
505
Více viz www: http://www.big6.com/kids/.
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Obr. č. 10: K-12 a The Big Six for Kids

Univerzity jsou v tomto směru mnohem aktivnější, nabízejí totiž kurzy, ve kterých
radí, jak úspěšně projít studiem, jak vědecky publikovat a psát odborné texty, pomáhá
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zvládnout prezentační a lektorské dovednosti, nabízí e-tutoring506, komplexní kurzy
informační a komunikační technologie, včetně e-learningu. Pomáhá tudíž studentům i
vyučujícím zvládnout akademické dovednosti prostřednictvím spolupráce jak s lektory a
vyučujícími, tak s pomocí knihovníků. Některé z kurzů v zahraničí jsou uvedeny níže:
•

„Teaching service“507, která nabízí fakultám výuku akademických klíčových
kompetencí včetně informačního vzdělávání - Německo, Univerzita Biefeld;

•

online tutorial - kurz DISCUS508, který napomáhá studentům v zvyšování IG na
Library of the Technical University Hamburg;

•

Germany Lernsystem Informationskompetenz (LIK)509;

•

Germany Library Online Tour and Self-Paced Education (LOTSE)510;

•

informační vzdělávání v programech pro inženýrské obory průmyslového designu
- Švédsko, Univerzita Skövde511 ;

•

Sweden Distance EDucation Information Courses with Access Through
nEtworks (DEDICATE)512;

•

Sweden The EDUCATE Project513;

•

ICT Helpdesk514 - Norsko, Univerzitní knihovna Stord/Hausegund;

•

program „Curriculum plan for informational literacy“515 - University of
Helsinki;

•

ICT Driving Licence516 - University of Helsinki;

•

UK Intute: Virtual Training Suite517;

•

InfoSkills518 - UK Manchester Metropolitan University Library;

•

UK The Big Six519;

506

Význam tohoto pojmu souvisí s virtuálním vyučováním a lze si pod ním představit proces osvojování znalostí
sděleny prostřednictvím tutoru, poskytovatele znalostí, vzdělavatele či lektora, který je pověřen řízením studujících
v určitém výukovém modulu.
507
Více informací o tomto projektu Univerzity Biefeld na www: http://www.ckiv.dk/papers/HerbHaacke%20Curricular%20anchoring%20of%20key%20competencies.pdf.
508
Developing Information Skills & Competence for University Students. Přístup k tomuto kurzu je pouze pro
studenty. Rozcestník je dostupný na www: http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/gateway/germany/DISCUS_online.htm.
509
Více viz www: http://www.lik-online.de/index.shtml
510
Více viz www: http://lotse.uni-muenster.de/.
511
Více viz www: http://www.his.se/templates/ClearStartPage.aspx?id=43046.
512
Více viz www: http://educate.lib.chalmers.se/DEDICATE/dedindex.html.
513
Více viz www: http://educate.lib.chalmers.se/eduinfo.html.
514
ICT Helpdesk zajišťovat podporu studentům i zaměstnancům během prvního roku na univerzitě. Jednalo se
převážně o technickou podporu jako připojení k bezdrátovému Internetu apod. Více na www: http://www.ckiv.dk/papers/SjoEngelsen%20The%20emergence%20of%20an%20academic%20support%20center.pdf.
515
Více viz www: http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/gateway/finland/curriculum.htm.
516
K nahlédnutí do tohoto kurzu na www: http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/english/material.htm.
517
Více viz www: http://www.vts.intute.ac.uk/
518
Více viz www: http://www.library.mmu.ac.uk/info/infoskills.php.
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•

UK The Big Blue project520;

•

OTIS (Online Tutorials for Information Skills)521, který na svých stránkách
uveřejňuje knihovna University of the West of England v Bristolu;

•

TITL (Texas Information Literacy Tutorial)522 - University of Texas v Austinu;

•

OpenLearn website potom poskytuje přístup k prostředí The Open University a
tudíž i k veškerým materiálům různých druhů a mimo jiné právě ke kurzům Key
Skill Assessment Unit: Information Literacy523;

•

PLOT (Park Library Online Tutorial)524 - USA Central Michigan University;

•

USA Library Orientation Exchange (LOEX)525.

Právě kvalitní služby knihoven a tvorba online pomůcek a manuálů, které se
stanou součástí přehledné a obsažné webové prezentace knihovny a jejich kurzů, jsou
obecně považovány za jednu z možných cest, jak rozšířit paletu služeb a nástrojů
zaměřených na zvyšování IG. Jsou to totiž pomůcky „šité na míru“, které jsou
považovány za nejlepší řešení. Vznikají většinou na základě spolupráce s vyučujícími,
kteří vytvářejí zadání seminárních i jiných prací. Právě oni totiž mohou vytvořit materiál
- rozcestník či průvodce, který studentům pomůže poradit si s konkrétním zadáním a
odkáže je na zdroje vhodné pro zpracování daného tématu. A studenti uvidí
jednoznačnou spojitost mezi tímto materiálem a vyřešením problému, který pro ně
představuje právě např. zadaná seminární práce. Cílenost, srozumitelnost a dostupnost
těchto materiálů je základním předpokladem k jejich úspěšnému využívání526.
Plány do budoucna týkající se informačního vzdělávání se tedy budou vesměs
odehrávat ve virtuálním prostoru, s podporou digitálně dostupných materiálů, kvalitního
technického zázemí a nezbytně nutného Internetu. Úloha knihoven je v době virtuálního
věku i přes mnohé negativní vize nezastupitelná.
Neméně důležitá bude podpora vysokých škol s knihovnickým zaměřením, takže
v tomto směru může Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Slezská univerzita

519

Viz dříve.
Více viz www: http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/.
521
Více viz www: http://www.uwe.ac.uk/library/resources/general/info_study_skills/infotutorials.htm.
522
Více viz www: http://tilt.lib.utsystem.edu/.
523
Více viz www: http://openlearn.open.ac.uk//course/view.php?id=2962.
524
Více viz www: http://www.lib.cmich.edu/departments/reference/instruct/intro/index.html.
525
Více viz www: http://www.emich.edu/public/loex/index.html.
526
LANDOVÁ, Hana. Průvodci světem informací aneb Příběhy výzkumníků X. Y. nejen u nás. In Ikaros [online].
2005, roč. 9, č. 11 [cit. 2008-11-07]. Dostupné na www: http://www.ikaros.cz/node/2035.
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v Opavě podniknout náležité kroky a snažit se o větší spolupráci s knihovnami
veřejnými, školními, středoškolskými a akademickými.
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9. ÚLOHA ŠKOLNÍCH KNIHOVEN V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

9.1. HISTORIE ŠKOLNÍCH KNIHOVEN

Školní knihovny mají v naší zemi dlouhou tradici. Nejstarší předpis pro knihovny
na školách (na gymnáziích) je z roku 1849. Na obecných školách vznikly nejprve
knihovny pro učitele (1869) na základě zákona o školách obecných, knihovny pro žáky
byly zakládány podle předpisu Ministerstva kultury a vzdělávání z 15. prosince 1871.
Tyto knihovny měly obsahovat „knihy levné a hodnotné, pokud možno ve více výtiscích,
aby jich bylo možno vhodně použiti při četbě mimočítankové“527. Školní knihovny byly
jedinými knihovnami, které shromažďovaly knihy určené dětem. V období 1. světové
války začaly vznikat čítárny pro děti, které byly víceméně sociálními zařízeními, protože
se v nich topilo a děti zde pod dozorem dospělé osoby mohly v bezpečí a teple trávit
volný čas. Po roce 1919 se tyto čítárny na mnoha místech staly součástí veřejných
knihoven.
Zákon o jednotné soustavě knihoven č. 53/1959 Sb. ze dne 9. července 1959
(tzv. knihovnický zákon) definoval školní knihovny jako jednu ze sítí knihoven, kterou
metodicky vedla Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze (SPKK).
Směrnice pro činnost školních knihoven č.j. 38566/63 ze dne 27. prosince 1963
určovala, že na každé škole bude žákovská knihovna, s beletrií pro žáky, a učitelská
knihovna s odbornou literaturou pro vyučující. Platnost této směrnice byla zrušena v roce
1967528. Následovala Vyhláška MŠK o evidenci knihoven jednotné soustavy,
meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání
literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů MŠK č.j. 51/63 Sb. Tento
dokument určoval knihovnám povinnost evidovat se v rámci okresu a vést evidenci počtu
čtenářů, výpůjček, provádění MVS; dodavatelům knih a časopisů potom určoval
povinnost zajistit knihovnám přednostní právo k získání dokumentů529. Počátkem 70. let
byla v SPKK zpracována analýza školních knihoven, která se stala jedním z podkladů
pro zpracování Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze dne
16. července 1979 č.j. 21240/79-24 o školních knihovnách v souvislosti s novými
školskými zákony. Tato instrukce stanovila pravidla pro vedení školních knihoven a
527

ČUMPLOVÁ, Ludmila. Školní knihovny dnes, jak na to? In Knihovny současnosti 2007 : sborník z 15. konference,
konané ve dnech 11. -13. září 2007 v Seči u Chrudimi / [sestavil Jaromír Kubíček]. 1. vyd. Brno: Sdružení knihoven
ČR, 2007. s. 252.
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mimo jiné již přinesla možnost sloučit žákovskou a učitelskou knihovnu do jediné školní
knihovny. Další uváděnou možností bylo zřídit školní knihovnu pro více škol jako
mimoškolní výchovné zařízení.
Instrukce ministerstva školství ČSR ze dne 5. srpna 1981 č.j. 8690/81-211 o
zřizování základních informačních středisek soustavy vědeckých a technických a
ekonomických informací na středních odborných školách dávala možnost odborným
školám zřídit ZIS, které se pak soustřeďovalo na získávání literatury nutné k rozvoji
vyučovaných oborů na škole530.
Péčí o školní knihovny byly pověřovány Kabinety pro práci s knihou při
Krajských pedagogických ústavech a Okresních pedagogických střediscích. Pro
vedoucí školní knihovny (nejčastěji jím byl pedagog) byl vypracován systém vzdělávání.
Základní knihovnický kurz byl zaměřen na vedení školní knihovny, navazující kurz se již
zaměřoval na práci s knihou a informacemi ve vyučování. Zkušení učitelé hledali cesty,
jak v rámci jednotlivých předmětů, často vyučovaných přímo ve školní knihovně, naučit
žáky informace samostatně získávat, hodnotit a dále zpracovávat. Výchozím bodem
informačního vzdělávání bylo naučit žáky číst s porozuměním, orientovat se v textu,
využívat bibliografický aparát knihy. Navazovalo vyhledávání informací v textu a další
intelektuální zpracování, spojování poznatků z různých pramenů a jejich kritické
hodnocení.
Školním i veřejným knihovnám pomáhal Klub dětských knihoven při
nakladatelství Albatros. Pro práci s dětskou knihou vydávalo toto nakladatelství řadu
pomůcek: bibliografické soupisy dětské literatury, medailónky autorů i ilustrátorů
dětských knih, organizovalo putovní výstavy, besedy spisovatelů či ilustrátorů. Finančně
se na podpoře školních knihoven angažovalo Ministerstvo školství. Ve výkladech
k instrukci byla pevně stanovena částka na nákup knih ve výši 10 korun na žáka a 60
korun na pedagogického pracovníka ročně. Na podporu rozvoje školních knihoven byla
z prostředků Ministerstva školství zřízena centrální rozesílka knih pro školní knihovny,
v níž Ministerstvo na základě osnov objednávalo přímo u vydavatelů knihy, které byly
ve větším počtu výtisků rozesílány přímo školám. V oblasti personálního zajištění
školních knihoven bylo doporučeno, aby si učitelé - vedoucí školní knihovny, doplnili
své pedagogické vzdělání o kvalifikaci z oboru knihovnictví. Toto vzdělání zajišťoval
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Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků a kabinety pro práci
s knihou a péči o školní knihovny pedagogických ústavů531.
Po roce 1991 se systém organizace školních knihoven změnil, byla zrušena síť
metodických pracovišť a knihovníci školních knihoven ztratili jakoukoliv možnost
pomoci. Řada školních knihoven byla zrušena a jejich fond byl převeden v lepším
případě do veřejných knihoven, v tom horším případě knihy skončily ve sběru. Myšlenka
informačního vzdělávání jako vyučovací metody se již dále neprosazovala. Jako poslední
bylo zrušeno metodické pracoviště v SPKK v roce 1994. Protože přestaly platit všechny
dříve přijaté směrnice, předpisy a zákony, které určovaly, jak má školní knihovna
vypadat, stav i existence školní knihovny zůstal plně v kompetenci ředitele školy.
Mnoho školních knihoven v té době funguje pouze jako „knihovna ve skříni“,
případně jsou knihy k příslušným předmětům k dispozici v kabinetech vyučujících. První
nesnází, na kterou knihovníci či informační pracovníci narazí je legislativní vakuum.
Školský zákon nezná pojem školní knihovna, ani studijní a informační centrum, knihovní
zákon se na školní knihovny nevztahuje532. Právě to, že Zákon 257/2001 Sb.533 ze dne
29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (tzv. knihovní zákon) školní knihovny nezmiňuje, je překážkou,
kterou se prozatím nepodařilo překonat. Ani Zákon 341/2005 Sb.534, kterým se knihovní
zákon mění, nijak nedefinuje školní knihovny a jejich funkce. V Zákoně 561/2004 Sb.
(tzv. školský zákon) § 7 odst.4 je školní knihovna definována jako: „školské zařízení,
které poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání nebo s ním
přímo souvisejí“535. Vyhláška 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních a školských účelových zařízeních definuje školní knihovnu takto: „školní
knihovna poskytuje odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby pro děti,
žáky, studenty, popřípadě pedagogické pracovníky škol a školských zařízení“536. Školní
knihovny jsou financovány z rozpočtu, který dostává škola od zřizovatele. Přesná částka
na nákup literatury pro učitele ani žáky není stanovena537.
531
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Návrh textu vzorového knihovního řádu školní knihovny, který byl vypracován
Mgr. Janou Nejezchlebovou a Mgr. Ludmilou Čumplovou potom určuje cíle školní
knihovny, a to následovně: „Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu § 3 a §12
zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování
knihovnických a informačních služeb. Její prioritou je informační podpora vyučovacího
procesu školy. Je informačním a komunikačním centrem školy“538. Programové
prohlášení IALS539 odkazuje na sedmý princip Deklarace spojených národů o právech
dítěte, kde se hovoří o právech dítěte: „…na vzdělávání a výchovu, která je bezplatná a
povinná alespoň v základních stupních. Vzdělávání má podporovat všeobecný rozhled a
umožňovat dítěti rozvoj jeho schopností, individuálního úsudku a jeho smyslu pro
morálku, sociální zodpovědnost tak, aby se stal užitečným členem společnost“540. Školní
knihovna je místem, kde žák může získávat potřebné informace ke studiu a rozvíjet se po
stránce duševní, kulturní i sociálně-ekonomické. Další mezinárodní dokumenty a
doporučení mezinárodních organizací jsou následující:
•

Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách541

•

Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny542, která rozvíjí myšlenky, jež
zdůrazňoval již Manifest.

•

Deklarace o školních knihovnách543.

•

Amsterdamské vyhlášení o školních knihovnách a IG544.

Školní knihovny mají bohatou tradici zejména ve Spojených státech amerických.
Historie tamních školních knihoven sahá až do poloviny 19. století a je úzce spjata
s osobností Melvila Deweyho, který roku 1892 navrhuje ve státě New York zákon o
školních knihovnách. Se vznikem National Education Association (NEA)545 potom
souvisí i vznik sekce pro školní knihovny v roce 1914 a následný vznik potřebných
standardů. V následujících letech potom byly prováděny výzkumy, které měly sjednotit
538
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hodnocení školních knihoven. Rok 1945 s sebou přinesl nové standardy pro školní
knihovny (School Libraries for Today and Tommorow), rok 1960 potom přináší nová
ustanovení pod názvem Standards for School Library Programs, kterou vydává
American Association of School Libraries (AASL)546. Zásadním se stává dokument
z roku 1998 s názvem Information Power: Building Partnerships for Learning, který
respektuje nástup Internetu a moderních technologií. Právě v této publikaci byla
definována IG jako „porozumění, jak získávat a používat informace“547. Od devadesátých
let potom probíhá celá řada průzkumů, které poukazují na provázanost školních knihoven
a vyšší úspěšnosti ve studiu, přitom bylo prokázáno, že čím více studenti využívají fondu
knihovny, tím lépe rozumí textu a mají lepší vědomosti než studenti, kteří školní
knihovny nenavštěvují548.
Obr. č. 11: Časová osa výzkumů v oblasti školních knihoven549
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Školní knihovna se v současné škole stává místem, které je vybaveno knihami,
časopisy, učebnicemi pro všechny ročníky, kopírkou, počítačem s elektronickým
katalogem či Internetem a stává se tak studijním a informačním centrem příslušné školy.
Pracovníkem knihovny je nejčastěji učitel, ale již není výjimkou profesionální knihovník,
který s žáky podniká knihovnické lekce a seznámení, radí, koordinuje činnost
v knihovně, spolupracuje s vyučujícími a dává žákům či studentům nenásilné podněty a
návrhy k četbě. Knihovna se tak stává prostředím, v němž se vzdělávací působení školy
přirozeným způsobem rozšiřuje nad rámec učebních možností, jež poskytuje běžná
výuka. Takto účinně napomáhá k naplňování cílů definovaných v RVP.

9.2. ŠKOLNÍ KNIHOVNA V PRAXI

Hned na začátek vyvstává otázka, co to vlastně školní knihovna je, a jak ji lze
definovat. Ve shodě s Manifestem veřejných knihoven UNESCO jsou „informační
centra škol základem pro jakoukoli dlouze termínovanou strategii informační
gramotnosti, vzdělávání a informačního zajištění chodu vzdělávací instituce, přičemž
informační gramotnost je nezbytným předpokladem pro rozvoj osobnosti 21.století.
Informační a studijní centra škol se musí v současné době především zaměřit na zajištění
informační gramotnosti žáků a studentů, to znamená vytvářet u nich dovednosti a návyky
pracovat s informacemi, podporovat potřebu získávat a vyhledávat informace, ale také je
učit informace kriticky hodnotit, zpracovat a využívat ve studiu i při vlastním
sebevzdělávání. To vše v návaznosti na výukový program školy a v úzké spolupráci
s pedagogickým sborem“550.
Pro potřeby statistického zjišťování je školní knihovna definována z hlediska
majetkového následovně: „Školní knihovna je sbírka knih a jiných dokumentů v klasické i
elektronické podobě, evidovaná v majetku školy, určená k rozvoji čtenářství a k rozšíření
a doplnění učiva. Za školní knihovnu je považováno i studijní a informační centrum
školy. Je-li učitelská knihovna evidována samostatně, údaje za žákovskou i učitelskou
knihovnu se sčítají“551.
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MEDKOVÁ, Milena. Informační a studijní centra škol a kvalita školy. In Knihovny současnosti 2007 : sborník z 15.
konference, konané ve dnech 11. -13. září 2007 v Seči u Chrudimi / [sestavil Jaromír Kubíček]. 1. vyd. Brno: Sdružení
knihoven ČR, 2007. s. 270.
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ČUMPLOVÁ, Ludmila. Virtuální centrum pro školní knihovny. In Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako
informačné a kultúrne centrá škôl, Bratislava 15. 5. 2007 [online]. [cit. 2008-12-21]. Dostupné na www:
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Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy
(TDKIV) potom školní knihovnu definuje jako: „knihovnu škol s nižším než třetím
stupněm vzdělávání, která slouží především žákům a pedagogům těchto škol. Stejně ale
může sloužit i jako veřejná knihovna“552. Legislativní vymezení vyhláškou (kromě toho,
že se má jednat o účelové zařízení) neexistuje. Aby se knižní fond mohl nazývat
knihovnou, musí být zapsán v evidenci spadající pod Ministerstvo kultury. Tím pádem
může školní knihovna žádat např. o granty určené na vzdělávání knihovníků. Knihovní
zákon však nepočítá s jinými než veřejnými knihovnami, takže i školní knihovna musí
poskytovat služby veřejnosti. Jde např. o prostory pro akce místního občanského
sdružení, Internet, možnosti kopírování či prezenčního studia z místního fondu553.
V současné době školním knihovnám pomáhá Centrum školních knihoven
(CŠK)

554

, kde lze nalézt potřebné informace pro vybudování moderní školní knihovny.

Tento projekt vznikl pod patronátem Národní pedagogické knihovny555. Na svých
stránkách potom toto centrum umožňuje získat informace k založení knihovny, potřebnou
legislativu, rady ohledně automatizovaných systémů, revizí, marketingu a všelijakých
cenných informací při zakládání či provozu školních knihoven. Obsahuje i informace o
vzdělávání knihovníků, o rozvoji čtenářství a IG a významném dění z oblasti
knihovnictví. Cílem informačního vzdělávání je především podpora IG a dalších
přívlastků gramotnosti a je zapotřebí, aby byla realizována ve všech předmětech bez
výjimky. CŠK vydalo v roce 2008 Příručku pro školní knihovny jako studijní a
informační centra na základních a středních školách556. V této příručce se její autorky
ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou pokusily o vymezení pojmu školní
knihovna. Definice, která takto vznikla, zní potom následovně: „Školní knihovna je
sbírka knih a jiných dokumentů v klasické i elektronické podobě zřizovaná a udržovaná z
rozpočtu školy (obce, kraje), evidovaná v majetku školy, určená k rozvoji čtenářství a k
rozšíření a doplnění učiva, jejíž pracovník poskytuje odborné, studijně pracovní,
knihovnické a informační služby pro žáky, studenty a zaměstnance školy. Za školní
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Tato definice vychází z normy ČSN ISO 2789 (01 0176) Dokumentace a informace. Mezinárodní knihovnická
statistika / Zprac. J. Tykač.
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KRAMULOVÁ, Daniela. Školní knihovna: zanedbávaná tradice. In Rodina a škola, 2005, roč. 52, č. 6. s.12.
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Více viz www: http://www.npkk.cz/csk/index.php.
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Je ústřední knihovnou pro pedagogiku a školství České republiky, koordinačním a metodickým střediskem pro
knihovny pedagogického zaměření, knihovny a informační centra na základních i středních školách.
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Plný text tohoto dokumentu je přístupný na této adrese:
http://www.npkk.cz/csk/files/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf
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knihovnu je považováno i studijní a informační centrum školy. Za určitých podmínek (za
nichž lze školské služby poskytovat veřejnosti) může sloužit i jako veřejná knihovna557.“
Tento dokument mimo jiné pojednává o marketingových strategiích v knihovně,
možnostech propagace školní knihovny, public relations a hlavně odbourává obavy ze
založení knihovny přímo ve škole, naopak se snaží poukázat na skutečnost, že založením
knihovny získává škola nového partnera v podpoře nejenom IG, ale všech složek
gramotnosti jako takové.
Pro pedagogy a knihovníky byl také vytvořen portál Učitelský s-pomocník558,
kde se nachází mnoho užitečných informací, které pomohou s metodickou podporou, s
problematikou Internetu a etikou či jinými stejně ožehavými tématy. Nezbytným se
v současnosti stává i znalost portálů Česká škola559, Partnerství škol v Evropě560 nebo
Školského a vzdělávacího portálu561. Stejně tak znalost WebQuestu562 je důležitou
podmínkou rozvoje žáků i učitelů samotných. Slovensko však nezůstává pozadu, protože
Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě připravila pro knihovníky školních
knihoven Príručku pre školského knihovníka563, kde se věnují problematice zřízení,
řazení, složení knihovního fondu, informační výchově a gramotnosti, elektronizaci či
automatizaci. Jedná se tedy o poměrně propracovaný materiál, který napomáhá s řízením
a organizací knihovny samotné.
Další organizací pomáhající školním knihovnám je Klub školních knihoven
(KŠK)564. Tato sekce vznikla jako součást Svazu knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP)565 za účelem podpory, propagace a zkvalitňování služeb knihoven na
základních a středních školách. Mezi cíle tohoto sdružení patří:
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ČUMPLOVÁ, Ludmila; NEJEZCHLEBOVÁ, Jana; ŠVASTOVÁ, Zuzana. Příručku pro školní knihovny jako
studijní a informační centra na základních a středních školách. Praha, 2008. Dostupné na www:
http://www.npkk.cz/csk/files/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf
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Tento počin má na svědomí Katedra informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity
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Více viz www: http://www.ceskaskola.cz/.
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Více viz www: http://www.etwinning.cz/.
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Více viz www: http://www.edu.cz/portal/page?_pageid=95,10995&_dad=portal&_schema=PORTAL.
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na zpracování informací spíše než na jejich hledání a podpořit rozvoj myšlení na úrovni analýzy, syntézy a hodnocení.
Jedná se o celosvětově uznávanou na studenta orientovanou formu inovativního způsobu uplatnění vzdělávacích
technologií ve výukovém procesu. Jde o učitelem připravenou aktivitu nebo lekci komplexně podporující samostatnou
práci žáků, která ve všech fázích plně využívá technické prostředky-zvláště Internet. WebQuest vytvořili taktéž
pracovníci Katedry Informačních technologií a technické výchovy na PdF UK. Více viz www:
http://www.webquest.cz/index.php.
563
Plný text této příručky je dostupný na této adrese:
http://www.spgk.sk/swift_data/source/docky/PRIRUCKA%202009.pdf.
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Více viz www: http://skip.nkp.cz/odbKSK.htm.
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•

Podporovat všeobecné povědomí o nezbytnosti školních knihoven ve
vzdělávacím procesu;

•

formulovat problémy školního knihovnictví;

•

usilovat o vznik potřebné legislativy;

•

zastupovat školní knihovny při jednáních týkajících se školního knihovnictví
jako celku (např. jednání s příslušnými ministerstvy, zajišťování licencí,
členství v mezinárodních organizacích);

•

napomáhat předávání poznatků a zkušeností s činností a provozem školních
knihoven (na národní i mezinárodní úrovni);

•

iniciovat a podílet se na výzkumu v oblasti školního knihovnictví;

•

připravovat společné programy ;

•

podílet se na přípravě, revizi a naplňování standardů;

•

hledat možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků školních knihoven566.

V ekonomicky rozvinutých státech světa se zaměření školní knihovny a její
postavení v rámci školy začalo měnit v druhé polovině 20. století.
V 60. letech se v USA rozvinul model školní knihovny, v němž je školní
knihovna střediskem audiovizuálního vzdělávání s fondem, který tvoří klasické (knihy,
časopisy - včetně přístupů do databázových center) i elektronické informační prameny
(audiovizuální a multimediální dokumenty, výukový SW, online informační zdroje,
odkazy na odborné elektronické konference, stránky Internetu atd.). Knihovna je
integrální a živou součástí školy, místem, kde skupiny žáků i jednotlivci tvořivě
zpracovávají školní projekty, připravují si referáty k probíraným tématům a studují za
odborné pomoci knihovníků i učitelů. Na činnosti školních knihoven se podílejí
profesionální knihovníci s pedagogickým vzděláním (Teacher-Librarian), kteří se
specializují na rozvíjení dovedností žáků a studentů v oblasti čtenářské a informační
gramotnosti. Pro pracovníky této speciální profese je vydáván i časopis přinášející
informace o technologiích, informačních pramenech, čtenářské a informační gramotnosti,
marketingu a managementu školních knihoven.
V Kanadě je pojetí školní knihovny obdobné. Knihovník se aktivně zapojuje do
rozvíjení čtenářských a studijních aktivit a je chápán jako speciální učitel spolupracující s
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149

vyučujícími. Od roku 1977 platí pro činnost školních knihoven na základních a středních
školách dokumenty „Resource Services for Canadian Schools“.
Ve Velké Británii jsou školní knihovny pojímány jako mediatéky, norma pro
knihovny základních škol vyšla v roce 1966, pro knihovny středních škol v roce 1972.
Ve Švédsku se od roku 1946 v osnovách hovoří o školní knihovně jako centru
podpory školní vzdělávací a výchovné činnosti (educational aid centres). Výchova k
práci s informacemi se stala povinnou součástí výuky od roku 1969 a tzv. knihovnické
minimum se dostalo do učebnic základní školy. Školní knihovna funguje jako pracovna i
klub. O knihovny vedené učitelem pečuje po odborné stránce regionální knihovní
středisko, které nakupuje a zpracovává knihy a časopisy pro všechny knihovny v regionu.
Plní také funkci regionální pedagogické knihovny.
Francie se vydala cestou budování středisek dokumentace a informací především
na středních školách. Školní knihovny jsou pojaté jako střediska vědy, která shromažďují
knižní a didaktické materiály, zajišťují všestrannou pomoc při vzdělávání a umožňují
žákům individuální rozvoj vědomostí. Na středních školách jsou tato centra legislativně
zakotvena, na základních školách jsou jen na bázi doporučení. Pracovníci střediska –
„dokumentátoři“ - jsou zapojeni do pedagogické činnosti, vedou vzdělávací projekty,
organizují informační výchovu.
V Německu neexistuje jednotný systém školních knihoven. Ve většině škol sice
knihovny jsou, ale jen asi 10 % jich odpovídá požadavkům na moderní, multimediální,
pedagogicky orientovanou knihovnu s místy pro práci žáků, koutky pro čtení, počítači a
digitálním katalogem. Od roku 2000, kdy bylo zastaveno vydávání časopisu
Schulbibliothek aktuell, probíhá komunikace v celé Spolkové republice Německa přes
portál pro školním knihovny www.schulmediothek.de a jeho elektronickou konferenci.
V Rakousku byly školní knihovny zřízeny za finanční podpory spolkové vlády a
vyvíjejí se v multimediální knihovny.
Státní podpora školních knihoven existuje také v Itálii, Belgii a v Dánsku567.
Rovněž Slovensko dělá pro podporu knihoven mnohé. V minulosti byla činnost
školních knihoven legislativně ošetřena Směrnicí MŠ SSR č. 3767/ 79-21 o školních
knihovnách a Metodickými pokyny MŠ SSR č. 18697/79-21 o práci školních
knihoven a informační výchově žáků a učitelů. Cílem těchto dokumentů bylo posílit
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ČUMPLOVÁ, Ludmila. Současnost a budoucnost školních knihoven v České republice. In Čtenář, 2008, roč. 60, č.
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kompetence školních knihoven a prohloubit metody a účinnost jejich práce a informační
výchovu žáků a učitelů.
V roce 2000 vstoupil v platnost Zákon č. 183/ 2000 Sb., o knihovnách, o
doplnění zákona Slovenské národní rady č. 27/1987 Sb., o Matici slovenské ve znění
pozdějších předpisů (knihovní zákon). Zmíněný zákon upravuje nejen postavení a úkoly
knihoven, jejich zřizování, poskytování knihovnicko-informačních služeb veřejnosti,
financování a podobně, ale i přesně vymezuje postavení školních knihoven jako součástí
základních a středních škol. V § 10 přesně definuje funkci školní knihovny, a to:
„...školní knihovna slouží informačnímu a dokumentačnímu zabezpečení výchovněvzdělávací činnosti a výchovně-vzdělávacímu procesu“ a vyjmenovává především
základní úkoly školní knihovny. Jako příklad můžeme uvést, že školní knihovna: „utváří
knihovní fond, který využívá na přípravu, řízení a uskutečňování výchovně-vzdělávacího
procesu; poskytuje knihovnicko-informační služby především žákům, učitelům a jiným
zaměstnanců školy; poskytuje metodickou pomoc učitelům při informační výchově ve
vyučování jednotlivých předmětů…“.
Dalším důležitým právním dokumentem, který pomáhá školním knihovnám v
jejich proměně z klasické školní knihovny na odborné, studijní, informační, internetové a
čtenářské centrum, je Směrnice Ministerstva školství Slovenské republiky č. 8/2006-R
z 20. dubna 2006 o činnosti školních knihoven. Tato směrnice upravuje podrobnosti o
zřizování, slučování, činnosti a provozu školních knihoven. Obsah jejích článků je
nejenom v souladu se všeobecnými právními předpisy, s legislativou platnou v oblasti
školství a legislativou knihovnickou, ale respektuje i principy Manifestu a Směrnic
UNESCO/IFLA o školních knihovnách. Směrnice se setkala s pozitivním ohlasem u
zřizovatelů škol, ředitelů škol a školních knihovníků568. I na Slovensku stejně jako u nás
se také konají konference s tematikou školních knihoven, a to pod názvem Školní
knihovny jako kulturní a informační centra škol, zatímco Česká republika pod
záštitou NKPP vede konferenci Postavení a funkce školní knihovny v dnešní škole569.
V programu celostátní konference Knihovny současnosti se problematika školních
knihoven rovněž začíná dostávat do popředí, konference Informační gramotnost se
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potom přímo na školní knihovny zaměřuje. Za zmínku stojí i to, že se v České republice
již slaví Mezinárodní den školních knihoven570.
V zahraničí se podpoře školních knihoven věnuje např. organizace School
Library Association (SLA)571. Standardy shrnují zásady vytváření školních knihoven i
potřebného hardwarového a softwarového vybavení, aby se školy, které chtějí školní
knihovnu nově otevřít nebo ji přebudovat z kabinetu na funkční informačně studijní
prostor, vyvarovaly nejčastějších chyb, ke kterým patří zejména rozjezd knihovny bez
koncepce. Škola by si měla ujasnit, jestli chce knihovnu s převahou beletrie či naučné
literatury, zda bude knihy půjčovat i mimo knihovnu nebo pouze prezenčně, případně pak
jestli knihovna hodlá spolupracovat s místní veřejnou knihovnou572. Spolupráce s místní
veřejnou knihovnou není ojedinělá573.
Pro knihovníky je právě v této době (na MŠ a ZŠ jsou RVP již podkladem pro
tvorbu ŠVP, na SŠ je výuka vycházející z RVP od 1. 9. 2009) velmi důležitá spolupráce
s učiteli a seznámení se s těmito změnami ve školách. Učitelům je třeba ukázat a
vysvětlit, jaké jsou možnosti knihoven, obsah a cíl práce s informacemi a připravenost
knihoven podpořit nové trendy výuky. Dále je zapotřebí implementovat informační
vzdělávání do ŠVP a spolupracovat s učiteli na jejich realizaci. Společně připravit hodiny
nebo lekce informačního vzdělávání v knihovně. Získané schopnosti a dovednosti žáků a
studentů posílit a ověřit na připravených projektech, na formách projektového vyučování.
Je zapotřebí informační vzdělávání připravovat mezipředmětově, propojit znalosti z
různých předmětů do zadaných úkolů nebo projektů.
Novinkou rámcových programů je požadavek výstupů z nejrůznějších projektů a
vzdělávacích oborů. Nejen ústních ale i písemných. To znamená větší důraz a požadavky
na znalost standardů a norem pro zpracování odborných prací, jejich úpravu, formu a
citace. Uvědomíme-li si pozitiva veřejných a školních knihoven, pochopíme zcela jasně
nezbytnost jejich vzájemné koordinace a kooperace, podpory a rozvíjení práce s uživateli.
Veřejné knihovny mají kvalitní a bohaté fondy informačních dokumentů,
profesionální personál, prostorové a technické vybavení. Na základě tohoto zázemí
mohou poskytovat pestré aktivity, zajišťovat potřeby a požadavky pro podporu a
rozšíření výuky i využití volného času.
570
Tento významný den se každoročně slaví od roku 1999 a připadá na čtvrté pondělí v měsíci říjnu. Počínaje říjnem
2008 se slaví i Mezinárodní měsíc školních knihoven.
571
Více viz www: http://www.sla.org.uk/
572
KRAMULOVÁ, Daniela. 2005, s. 12.
573
Jeden příklad za všechny nabízí Městská knihovna Dačice, více viz www:
http://www.mkdac.cz/page.php?fp=knihovny-regionu/skolni-knihovny.
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Školní knihovny mají nezastupitelné možnosti, které jim poskytuje propojení s
výukou, možnost každodenního systematického působení na žáky a studenty, jejich
motivaci i prostor pro prezentaci výsledků získaných z jejich práce studijní i čtenářské v
knihovně i v soukromí574.

9.2.1. Funkce školních knihoven

Moderní školní knihovna plní celou řadu funkcí. Je informačním centrem školy,
ve kterém nacházejí učitelé i žáci potřebné informace, žáci jsou zde vedeni k samostatné
práci při vyhledávání informací, je u nich podporována snaha nacházet informace ve více
zdrojích a nesoustředit se pouze na zdroje elektronické, které snadností nalezení často
maskují svou nerelevantnost. Studenti se v prvé řadě učí nalezené zdroje porovnávat,
vyhodnocovat a umět je správně a eticky použít. Školní knihovna nabízí různé nosiče
informací, jak dokumenty klasické - tištěné, tak i elektronické. Podle příslušného
zaměření by škola měla vlastnit a svým uživatelům nabízet také učebnice a knihy
potřebné ke studiu, odborně orientovaná periodika, audiovizuální dokumenty, výukové
programy, které pomáhají studentům při řešení jejich projektů, učitelům pak při přípravě
vyučovacích hodin. Školní knihovna podporuje IG svých uživatelů, a to jak
dokumentovou, tak počítačovou složku, a to pokud možno rovnoměrně575. Taktéž
rozvíjení čtenářské gramotnosti by mělo být prioritou školních knihoven. Školní
knihovna je v neposlední řadě také místem kulturním a komunikačním centrem školy,
kde se spolu setkávají vyučující i žáci, měla by tedy být místem relaxace.
Primárním cílem školní knihovny je zkvalitňování výchovně-vzdělávacího
procesu prostřednictvím specifických prostředků a metod, které jsou jí vlastní. Moderní
školní knihovna má řadu funkcí:
•

Informační centrum školy (centrum informací a poznatků) - žáci a učitelé zde
nacházejí potřebné informace, žáci jsou vedeni k jejich samostatnému

574

NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Vliv školní knihovny na rozvoj osobnosti mladého člověka a možnosti spolupráce
s veřejnou knihovnou. In Knihovna, 2008, roč. 19, č. 2, s. 101-105.
575
Zatímco dokumentová gramotnost by měla být podle žádoucího stavu na místě prvním, ve skutečnosti je to právě
gramotnost počítačová, která je u mladých lidí na první příčce. Je to škoda, protože mladí lidé dávají stále více přednost
elektronickým médiím před tištěnými, pro studenty je stále obtížnější se v klasicky tištěném médiu orientovat a
informace v něm nacházet. Alespoň to vyplývá z průzkumu informační gramotnosti na vybraných vysokých školách,
které uspořádala komise IVIG z let 2004 a 2005.
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vyhledávání, získávání z více zdrojů, jejich porovnávání, vyhodnocování a použití
k danému účelu (tvorba referátu, řešení projektu apod.);
•

mediální centrum - aby mohla školní knihovna plnit úlohu informačního centra,
musí mít ve svém fondu média - nosiče informací - dokumenty klasické i
elektronické, a jako samozřejmost přístup k Internetu;

•

podpora ŠVP a výuky - školní knihovna, která chce plnit svou úlohu v rámci
pedagogického působení školy, by měla nabízet v oblastech daných vzdělávacím
programem školy všechny potřebné druhy dokumentů: knihy, noviny, časopisy,
audiovizuální materiály, výukové programy. Základem je dobře vybraný knižní
fond. O školních knihovnách by mělo platit, že není nutné mít mnoho knih, ale
knihy dobře vybrané;

•

podpora IG - knihovník školní knihovny pomáhá při vyhledávání potřebných
informačních materiálů a vede žáky k samostatné práci při vyhledávání a práci s
informacemi. Zároveň vede žáky k racionálnímu využívání výpočetní techniky při
vyhledávání, zpracování a využití informačních pramenů;

•

podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti - knihovník školní knihovny ve
spolupráci s učiteli českého jazyka a literatury připravuje knihy vhodné pro rozvoj
čtenářství u dětí, individuálně pracuje s dětmi, které se vymykají průměru.
Připravuje a realizuje akce na podporu čtenářství, seznamuje s novinkami beletrie
i naučné literatury celé školní společenství;

•

komunikační centrum - školní knihovna je místem, kde se setkávají všichni
členové školního společenství nad jediným úkolem: pomoci a povzbudit k
dalšímu vzdělávání a hledání odpovědí na otázky, kde nejsou žádná témata
zakázaná;

•

kultura a kultivace - je samozřejmým úkolem školní knihovny, neboť je součástí
školy, jejího programu, který naplňuje svými specifickými funkcemi576.

Knihovna může při výchově čtenáře, formování správných čtenářských návyků a
hledání sama sebe, poskytnout uživateli cenné rady a zároveň se tak stává neúnavný
propagátorem beletrie, poezie i naučné literatury577. Školní knihovna by se také měla
podílet na informačním vzdělávání. Mezi její úkoly by měly patřit:
576

ČUMPLOVÁ, Ludmila. 2008, s. 75-80.
BORNOVÁ, Zuzana. Interaktivní výchova dětského čtenáře aneb literární výchova netradičně. In Čtenář, 2006,
roč.58, č.7-8, s. 231.
577
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•

Zvýšení IG učitelů: seznámit učitele s činností a službami knihovny a jiných
informačních institucí, s obsahem informačního vzdělávání v knihovně, s
možnostmi podpory ŠVP a s využitím metod a postupů informačního vzdělávání
v jednotlivých předmětech;

•

informační vzdělávání žáků a studentů středních škol (mládeže do 19 let);

•

informační vzdělávání v knihovně (informační návyky, schopnosti a dovednosti,
znalosti ze světa informací);

•

propojení se školou, spolupráce na projektech, společné projekty školy a
knihovny, spolupráce se školní knihovnou, zpětná vazba578.

Příklad si školní knihovny mohou vzít z konkrétní ukázek knihovnicko-informačních
lekcí ve veřejných knihovnách:
•

Vzdělávací akce pro veřejnost v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově
Brodě:
http://www.kkvysociny.cz/modul_sluzby/vzdelavani.aspx

•

Knihovnické lekce Městské knihovny v Břeclavi:
www.knihovna-bv.cz/detske.html

•

Nabídka besed a knihovnických lekcí (pro jednotlivé ročníky a typy škol)
v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďár nad Sázavou:
www.knihzdar.cz/

•

Průvodce knihovnou a informacemi ve Státní vědecká knihovna v Hradci
Králové:
www.svkhk.cz/pruvodce

•

Systematická výchova k práci s informacemi v Krajské knihovně Františka
Bartoše ve Zlíně:
www.kfbz.cz/besedy.htm

578

NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. 2007, s. 305.
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•

Krajská vědecká knihovna v Liberci:
http://www.kvkli.cz/cz/akce-v-knihovne/probihajici.php

•

Exkurze do knihovny a lekce informatické výchovy v Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti:
www.knihovnabbb.cz/cz/o_knihovne/oddeleni/deti_a_mladez.

Tyto funkce by se měly stát samozřejmostí, protože v postupujícím 21. století jsou
na knihovny kladeny již další požadavky. Studijní a informační centrum školy, nebo
prostě školní knihovna, musí jít za svými uživateli, do virtuálního prostředí, být vždy
tam, kde je uživatel, ve chvíli, kdy potřebuje určitou informaci. Pro veřejné knihovny je
tento přístup stále více reflektovanou skutečností, webové stránky veřejných knihoven
poskytují informace i online služby (např. iniciativa Městské knihovny v Praze a jejich
projekt Knihovna4U579). Zcela neznámou praxí je tento přístup pro školní knihovny,
studijní a informační centra škol. Jejich webové stránky by měly nejen informovat o
existenci knihovny ve škole, poskytovat základní kontaktní údaje, měly by umožňovat
vstup do katalogů, k dalším informačním zdrojům, online služby, ale také výukové
materiály, odkazy na literaturu a další odkazy v přímém propojení na výuku580.
Školní knihovna by se tak měla stát místem, které poskytne studentům dostatek
informací k tomu, aby byli schopni samostatně pracovat, rozvíjeli své dovednosti a
zvyšovali svou informační, čtenářskou a počítačovou gramotnost.

9.2.2. Knihovník a jeho role ve vzdělávání

Úloha člověka zodpovědného za oddělení typu školního informačního centra nebo
školní knihovny je značně kumulovaná. Musí být vynikajícím moderním učitelem
schopným iniciovat zavádění inovativních výukových metod na úrovni celé školy. Musí
být přítomen v týmu učitelů připravujících problémově orientované výukové aktivity
konstruktivního typu. Jako takový má v jednotlivých případech na starosti výběr
vhodných informačních zdrojů. Předpokládá se, že se poté stane partnerem učitelů při
realizaci těchto aktivit, potřebují-li při řešení konkrétního problému najít specifickou
579
580

Více viz www: http://www.knihovna4u.cz/.
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informaci. Z klasického knihovníka musí mít tento člověk alespoň touhu a schopnost
aktivovat děti k vlastní četbě. Musí se bravurně orientovat ve všech informačních
zdrojích a být schopen žáky navést na vhodnější cestu k nim. Musí přesvědčit celý
učitelský sbor, že výchova k IG je věcí celé školy. Zároveň musí být schopen tuto
výchovu realizovat a začlenit do ŠVP. Tato činnost je již napůl manažerská. To ale stále
nestačí. Tento moderní knihovník musí dokonale ovládat technologie. Musí být
specialistou na výukové využití počítačů a zvládat všechny technické nástroje k tomu
účelu využitelné. Musí být tím nejzkušenějším uživatelem, který ví, co může od
technologií, v té které situaci žádat. To znamená, že vhodný člověk na tuto funkci je
zároveň velmi hodnotným zdrojem zkušeností, které by měl předávat kolegům581.
Knihovník ve školní knihovně primárně pomáhá žákům s výběrem literatury ke
studiu i k trávení volného času. Informace dnes může hledat na celé řadě webových
stránek, které se literatuře pro školáky věnují. Namátkou vybírám několik zajímavých
webových stránek jako např. Čítárny582, Knihovnice583, iLiteratura584 či Děti a
knihy585. Určitě je vhodné, aby knihovník sledoval rovněž periodika pro děti, školáky a
pubescentní čtenáře a přizpůsobil jejich požadavkům složení knihovního fondu. Pro
středoškolské studenty je naopak prioritní zajištění dostatečného množství výtisků tzv.
povinné (případně doporučené) četby. Fond školní knihovny často koresponduje se
specializací konkrétní školy a podle tohoto kritéria knihovník vhodně doplňuje fond a
spolupracuje při jeho vytváření či aktualizaci s vyučujícími.
V jeho kompetenci je také zajišťování aktualizace knihovního fondu odbornými
dokumenty (návrhy na zakoupení, samotná akvizice), jejich katalogizace, půjčování a
vracení. Dále pak např. vyhledávání informací z různých zdrojů (Internet, katalogy,
příručky apod.), informování o přírůstcích fondu odborné literatury na škole, informování
o možnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, monitorování denního tisku
(články o škole), kulturní aktivity a další doplňkové knihovní služby (tisk, kopírování,
skenování, nahrávání výukových pořadů na video, zálohování dat na CD nebo DVD)586.

581

BRDIČKA, Bořivoj. Role školní knihovny v procesu technologické inovace výuky. In Informační gramotnost 4:
sborník příspěvků z konference konané 24. listopadu 2005 v Moravské zemské knihovně. 1.vyd. Brno: Moravská
zemská knihovna, 2006. s. 50.
582
Více viz www: http://www.citarny.cz
583
Více viz www: http://www.knihovnice.cz
584
Více viz www: http://www.iliteratura.cz
585
Více viz www: http://www.detiaknihy.cz
586
MULAČ, Michal. Funkční školní knihovna – mýtus, nebo realita? In Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 3 [cit. 200812-21]. Dostupné na www: http://www.ikaros.cz/node/3218.
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Pro knihovníka je ovšem důležitá také znalost pedagogiky, zvláště pokud se
knihovník zapojí do informačního vzdělávání na příslušné škole. „Otevřená mysl“
samotného knihovníka, který se nebude bát nových médií, nových přístupů, je zdánlivě
samozřejmostí. Je podstatné, aby knihovník nevnímal Internet a elektronické zdroje jako
„něco“ škodlivého, ale měl by vnímat Internet jako jednu z dalších možností, jak
knihovnu propagovat: k tomu může využít např. blogy, Facebook, wiki, instant
messaging, tag cloud, social bookmarking, second life, katalogy v kombinaci s RSS,
možnosti uživatelů přidávat názory na jednotlivé dokumenty, zajímavým je v tomto
případě kanadský projekt TeenRC587 a pokusit se zapojit čtenáře a školáky do práce
v knihovně či na jejich stránkách. Většina školáků může mít zajímavé nápady na oživení
stránek školy, potažmo knihovny samotné a tím, že se knihovník pokusí zapojit do dění
ve škole i děti, může napomoci „image“ knihovny vylepšit. Knihovna není pouze místem
plným zaprášených knih, ale živoucím organizmem, který aby dokázal držet krok
s jinými institucemi, musí taktéž změnit svou strategii a poukázat na svou nezbytnost ve
vzdělávacím procesu.

587
Online program, který probíhal původně jen jako letní kurz pro teenagery na podporu čtení. Obsahuje diskusní
fórum, sekce kreativního psaní, vzájemné doporučování knih samotnými teenagery, chaty atd. Knihovníci jsou
moderátory, kteří pouze kontrolují správnost recenzí. Více viz www: http://www.teenrc.ca/

158

10. RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

10.1. IG JAKO GENERAČNÍ PROBLÉM

Dosažení znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro život v současné
společnosti úzce souvisí právě se znalostí informačních a komunikačních technologií.
Pokud budeme brát v úvahu současné pojetí IG, potom do ní spadá nejen gramotnost
čtenářská a funkční, jejíž znalost nám usnadňuje život ve stávajícím společenském
uspořádání, ale také gramotnost počítačová. Právě ta totiž v dnešní době hraje
nezastupitelnou roli při vzdělávání, komunikaci a při uplatnění na trhu práce.
Mladá generace se v problematice komunikačních technologií orientuje
prokazatelně mnohem přirozeněji a s větší jistotou než generace jejich rodičů. Tato
generace se vlastně do doby již zaběhnutých a fungujících komunikačních technologií
narodila, nemusela se procesům s nimi souvisejícími pracně učit a postupně získávat
potřebnou způsobilost. Současní pedagogové, psychologové i sociologové mluví o
narůstající „digitální propasti“ mezi mladší a starší generací.
V souvislosti s potřebou ovládat složitá digitální zařízení a programové produkty,
preferovat logické a algoritmické myšlení, se rodí jedinci mimořádně přizpůsobení
novým skutečnostem. Ve vztahu k dospělým se prezentují jako domorodci588, kteří se
v této realitě zrodili, naopak představitelé starší generace představují přistěhovalce, kteří
se jazyku domorodců teprve musí učit. Není novinkou, že mladší generace je schopna
pojmout enormní množství informací. Na Internetu se však mnohdy nacházejí nepravdivé
informace, pseudoinformace, které se snaží lidem podsouvat názory vyhraněných skupin,
záměrně matoucí informace a žáci je často nekriticky přijímají, aniž by nahlédli pod
povrch jejich sdělení. Proto v sobě IG zahrnuje nejen schopnost informaci vyhledat,
reprodukovat ji, ale také schopnost číst mezi řádky. A právě proto je zavádění
informačního vzdělávání do vyučovacích hodin jednou z klíčových priorit českého
vzdělávacího systému a zavedením RVP do mateřských, základních a středních škol se
postupně tendence k zvyšování IG současné školou povinné generace, naplňují.

588

PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. In On the Horizont [online], 2001, vol. 9, No. 5, [cit. 200902-28]. Dostupné na www: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf.
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10.2. SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH ZMĚN, KTERÉ PŘINÁŠÍ RVP A ŠVP PRO ŽÁKY A
UČITELE

Výuka v českých školách většinou doposud nepočítala s přílišnou aktivitou a
kreativitou žáků. Málo obvyklá byla skupinová práce žáků, drtivou většinu času děti
pracovaly izolovaně, pouze minimum času trávily prací ve dvojicích nebo ve skupinách.
Frontální výuka a jednostranný důraz na reprodukci poznatků není pro mnoho
talentovaných, ale i slabých žáků motivující, a navíc izoluje samotného učitele, nevede
ho k propojování poznatků z jiných předmětů, a tudíž ani ke spolupráci s ostatními
učiteli.
Tato situace bohužel charakterizuje výuku ve většině předmětů, což dokládají
nejen výsledky mezinárodních výzkumů, ale i výroční zpráva ČSI

589

, která uvádí: "S

rostoucím počtem žáků ve třídách se individuální přístup učitelů zpravidla postupně
vytrácí. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se často omezuje jen na
ohleduplnější finální hodnocení žáků se specifickými poruchami učení či integrovaných
mentálně postižených žáků. Speciální metody práce jsou promyšleně používány málo,
častěji spíše při selektivně organizované výuce. Převažující frontální metody výuky
poškozují žáky se speciálními potřebami, ale neslouží ani talentovaným žákům, o něž
školy pečují jen nárazově"590.
Se zavedením RVP do škol se začíná „blýskat na lepší časy“. Prosazují se totiž
strategie hledání souvislostí mezi studovanou látkou a poznatky získanými odjinud.
Tento přístup klade na žáky i učitele více požadavků převážně v oblasti kritického
uvažování, uvědomování si mezioborových přesahů předmětů a učitele nutí pružně
reagovat na aktuality ve svém oboru. Zvýšené nároky, které jsou na učitelský sbor
kladeny, považuje řada z nich za změnu k horšímu, měli by si však uvědomit, že práce,
která souvisí se zaváděním RVP do škol jim přinese mnoho užitku. Žáci, kteří využívají
tuto studijní strategii, propojují poznatky z různých předmětů, hledají jejich využitelnost
v praktickém životě, dávají do souvislostí nové poznatky s tím, co již znají a ubezpečují
se, že si pamatují ty nejdůležitější věci. Je zapotřebí, aby se žáci seznamovali s co
největším a nejrozmanitějším počtem zdrojů informací, aby dokázali se zdroji pracovat a
využívat je.
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Více viz www: http://www.csicr.cz/index.aspx?schema=main_news_template&section=4&theme=5.
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2006/2007. Česká školní inspekce [online], 2007 [cit. 2009-0301]. Dostupné na www: http://www.csicr.cz/upload/VZ%20%C4%8C%C5%A0I%2006-07%20DEF%201.pdf.
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RVP upřednostňuje právě snahu poukázat na důležitost orientace v mnoha
zdrojích, umění vyhmátnout podstatné, kriticky zvolit relevantní dokumenty a použít je
správně při prezentaci svých výsledků. Kurikulární reforma zdůrazňuje mezipředmětové
dovednosti, schopnost použít vyhledávacích technik i v jiných předmětech, než které by
měly tuto schopnost rozvíjet, nevěřit nekriticky jedinému zdroji, ale informace si
ověřovat a prohlubovat je. Mnohem více než na dokonalou znalost a „papouškování“
informací ze zápisků, je kladen důraz na pochopení probrané problematiky, na schopnost
si z předneseného odnést podstatné, klíčové, tedy to, co se dá aplikovat do praxe a v čem
je možné vidět přínos.
Učitel má za úkol podněcovat žáky ke sběru informací a napomáhá žákům
orientovat se v informačních zdrojích a přiměřeně situaci očekává i zvládnutí prezentace
výsledků. Vede žáky k tomu, aby byli schopni o problémech hovořit, správně se
vyjadřovat, formulovat své názory, požadavky a zvládali argumentaci a diskuzi.
V neposlední řadě učitel povzbuzuje žáky a snaží se u nich probudit zdravé sebevědomí a
sebedůvěru.
Pro žáky znamená kurikulární reforma převážně změnu myšlení, které až doposud
přálo připraveným a naučeným. Nepůjde už do takové míry o to, jak se žák příslušnou
látku naučí, ale hlavně o její pochopení, poukázání na souvislosti a umění rozpoznat
důležité. Ve výuce by se měly navzájem prolínat všechny typy gramotnosti, všechny ty,
které by mohly být pro žáka v jeho budoucím životě užitečné.

10.3. PODPORA IG V RVP ZV

Na začátku je třeba si ozřejmit důležitou věc. Ačkoli v samotném RVP ZV
figuruje slovo „informační gramotnost“ pouze jedinkrát, nelze podle toho posuzovat
reformu samotnou a domnívat se, že se tématu IG nevěnuje. Naopak. Problematika IG
prostupuje takřka všemi vzdělávacími oblastmi a lze ji identifikovat v kompetencích
k učení, k řešení problémů a v kompetencích pracovních. Jen není v textu zmiňována
jako IG, přitom pracovní postupy, metody a cíle jsou s IG shodné. Ještě jednou zmíním
vztah:

Informační gramotnost = funkční gramotnost + počítačová gramotnost
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Funkční gramotnost = literární gramotnost + dokumentová gramotnost +
numerická gramotnost591

Z výše uvedeného vyplývá, že by se RVP měla při prohlubování IG zabývat i
problematikou funkční gramotnosti, které se často přílišná pozornost nevěnuje. Přitom je
funkční gramotnost východiskem IG, protože k jejímu praktickému aplikování všechny
další složky gramotnosti směřují, jak je patrné níže.

Obr. č. 12: Model funkční gramotnosti

Funkční gramotnost v tomto modelu představuje střed a zároveň cíl všech dílčích
gramotností. Podstatou gramotností zde vyobrazených je zvládnout jejich teoretickou
rovinu a propojení s funkční gramotností poukazuje na schopnost implementovat
poznatky do reálných situací. Rozvojem funkční gramotnosti se mimo jiné zabývá i
program Rovnováha592 (s podtitulem: Školní programy pro znalosti, životní
dovednosti a funkční gramotnost), který se snaží podporovat takovou výuku, která by
umožňovala učitelům dosahovat s žáky závazných vzdělávacích cílů formulovaných

591
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DOMBROVSKÁ, Michaela. 2004, s. 13-14.
Více viz www: www.kritickemysleni.cz.
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v RVP. K rozvoji IG přispívá např. i model učení E-U-R (což znamená: evokace,
uvědomění si významu informací, reflexe593) nebo metoda I.N.S.E.R.T.594.

10.3.1. Gramotnost ve vzdělávacích oblastech

Nyní přistoupím k samotným vzdělávacím oblastem RVP a budu sledovat,
nakolik se počítá s IG v tomto dokumentu. Ráda bych na začátku této podkapitoly
uvedla, že se záměrně nevěnuji vzdělávacím oblastem Umění a kultura a Člověk a
zdraví a to z toho důvodu, že ačkoliv existují pojmy jako umělecká nebo kulturní
gramotnost, tak v našem prostředí není do takové míry podporována a není ani
považována za jednu z důležitých klíčových kompetencí. Podobně na tom je i zdravotní
gramotnost.

Informační gramotnost: IG v RVP jak jsem již uvedla je zmíněn jako pojem jen
jednou, a to ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Cílem oblasti
Informační a komunikační technologie, jak je formulována v RVP ZV, je dosažení
šířeji pojaté IG, která spojuje znalosti a dovednosti práce s informační a komunikační
technikou a zvláštní znalosti a dovednosti.
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem
žákům dosáhnout základní úrovně IG - získat elementární dovednosti v ovládání
výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v
praktickém životě595. Přínos vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie
spočívá ve schopnosti naučit žáka získané informace smysluplně interpretovat, aplikovat
je v reálných situacích a za přispění dostupných kancelářských či analytických
hardwarových či softwarových prostředků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie:
•

Poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních
informačních a komunikačních technologií;

593

K ozřejmení tohoto modelu je rovněž vhodné použít stránek: www.kritickemysleni.cz.
Více viz prezentace: Aktivizační metody ve výuce přírodopisu. Univerzita Palackého [online], 2006-03-23 [cit.
2009-03-28]. Dostupné na www: www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdFkatedry/KPR/dokumenty/Didaktika/11._Aktiviza_n__metody_01.ppt.
595
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
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•

porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium,
přenosem,zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím;

•

schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem
algoritmické myšlení;

•

porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních
zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací;

•

využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení
efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce;

•

tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci
výsledků své práce;

•

pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování
přírodních i sociálních jevů a procesů;

•

respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW;

•

zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se
na internetu či jiných médiích;

•

šetrné práci s výpočetní technikou596.

Pojem IG nelze zúžit na rozsah, s kterým se žák základní školy setkává ve výuce
informatiky. V pojetí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie v RVP
ZV je ve veliké stručnosti uložena představa, jaké znalosti a dovednosti z oblasti
Informační a komunikační technologie by se měly promítnout do požadovaných
klíčových kompetencí. Tvůrci RVP ani učitelé ovšem nemohou explicitně formulovat
všechny aktivity, které jsou požadovány v běžném životě v informační společnosti. Z
těchto důvodů je, v jednotlivých výstupech a učivu, implicitně ponechána škála možností
pro rozšiřování aktivit umožněných nově vznikajícími hardwarovými a softwarovými
prostředky. V žádném případě však si nově vznikající požadavky na prohlubování IG
neprotiřečí597.
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie
umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a
informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato
aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a
596

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.
JONÁK, Zdeněk. Čtenářská a informační gramotnost na pozadí informačních a komunikačních technologií. In
Postavení a funkce školní knihovny v dnešní škole [online] 2007-05-29 [cit. 2009-09-14]. Dostupné na www:
http://www.npkk.cz/csk/files/jonak-prispevek.pdf.
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komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního
vzdělávání. Na oblast Informační a komunikační technologie v základním vzdělávání
navazuje na gymnáziích oblast Informatika a ICT, která prohlubuje u žáka schopnost
tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a
možnosti aplikačního programového vybavení s cílem dosáhnout lepší orientaci v
narůstajícím množství informací při respektování právních a etických zásad používání
výpočetní techniky.
Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem
uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Žák je veden ke schopnosti aplikovat výpočetní techniku s využitím pokročilejších funkcí
k efektivnímu zpracování informací a přispět tak k transformaci dosažených poznatku v
systematicky uspořádané vědomosti. Dynamický rozvoj oblasti výpočetní techniky,
softwaru i dílčích zařízení z oblasti IT vyžaduje od žáka flexibilitu při přizpůsobování se
aktualizovaným

verzím

digitálních

zařízení

a

schopnost

jejich

vzájemného

propojování598.
IG tedy v RVP programech zaujímá důležité místo, ale právě proto, že není
dostatečně pojmově zakotvená v tomto dokumentu, stává se její vymezení vágní. Ačkoliv
jsou postupy a cíle vzdělávacích oblastí totožné s IG jako takovou, absence tohoto pojmu
v RVP ZV je na závadu. Mnoho vyučujících sice bude dodržovat zásady práce, které
k zvyšování IG povedou, ale častěji se spíše zaměří na technickou stránku věci a
v podstatě tak budou vyučovat žáky spíše počítačové gramotnosti než gramotnosti
informační. Zaměří svou pozornost spíše na zvládnutí následujících dovedností: ovládat a
využívat standardní funkce počítače a jeho periferií, vyhledávat požadované informace na
Internetu, schopnost komunikovat jeho prostřednictvím či pomocí jiných běžných
komunikačních zařízení (e-mail, mobil, chat, blog atd.), ovládat základy bezpečné práce
na počítači (antivirová ochrana, zálohování dat atd.) a pochopitelně znát zdravotní rizika
spojená s využíváním výpočetní techniky a

elektroniky. Přitom žák, který zvládne

všechny tyto dovednosti ještě nemusí být považován za informačně gramotného jedince.
Je však zapotřebí zdůraznit nekritickou víru v informace prezentované na Internetu,
poukázat na zdroje odborných informací, jakými jsou knihovnické katalogy, databáze a
do osnov by se měly zapracovat úlohy, které by žáky směřovaly k nacvičování rešeršních
strategií.
598
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Pro mnohé učitele jsou informace a jejich důležitost, jejich ověřování či jejich
etické použití samozřejmostí, ale je nezbytné tyto poznatky vštípit také žákům samotným.
Právě kvůli vágnosti a nezdůraznění nutnosti zavedení informačního vzdělávání do
výuky v tomto kurikulárním dokumentu, vidím jako jedno z řešení vlastní iniciativu škol.
Ve svých ŠVP mohou nedostatky RVP zmírnit a mnohem více a důkladněji se IG
věnovat. Řešením by bylo i vydání dodatků či doporučení, které by doplňovaly již
zavedený RVP. Spolupráce učitelů z různých škol je rovněž podmínkou a zviditelnění
škol jako „příkladů dobré praxe“ by taktéž napomohlo vyzdvihnout důležitou roli IG
v dnešní informační společnosti.

Čtenářská gramotnost: S konceptem čtenářské gramotnosti RVP přímo
nepracuje, ačkoli nepřímo prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, neboť dokumentová
gramotnost, která s gramotností čtenářskou nejúžeji souvisí, je předpokladem pro valnou
většinu předmětů. Negativem zůstává nedostatečná popularizace čtenářské gramotnosti,
které se i přes nepříznivé výsledky mezinárodních výzkumů stále nevěnuje dostatek
pozornosti a ani vyučující nejsou s konceptem čtenářské gramotnosti a metod, jak ji
rozvíjet seznamováni v pregraduální přípravě či v dalším vzdělávání. Často vše závisí na
osobní aktivitě vyučujícího a jeho zájmu o tuto problematiku. Největší prostor čtenářské
gramotnosti je věnován v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (zejména pak Český
jazyk a literatura), která rozvíjí především pozitivní vztah k mateřskému jazyku jako
prostředku k samostatnému získávání informací z různých zdrojů, ke zvládnutí práce
s texty různých forem a zaměření, ke sdílení čtenářských zážitků a k rozvoji pozitivních
čtenářských návyků a dalších dovedností (viz Obr č. 12). Platí zde, více než kdekoliv
jinde, že by se děti měly učit nikoliv o knihách, ale s knihami. Inspiraci mohou vyučující
hledat např. v publikaci Kudy vede cesta ke čtenáři?599, která názorně poukazuje na
možnosti, jak dětem knihu zpřístupnit, jaké výukové metody používat a obsahuje i
praktické ukázky. Paradoxně i mnohdy proklínaný Internet, který podle kritiků odvádí
děti od četby, zvyšuje čtenářskou gramotnost. Umožňuje nám totiž sdílet poznatky, které
se již osvědčily jinde, možnost snadno publikovat a vystavit informace na webových
stránkách a v neposlední řadě také diskutovat s jinými vyučujícími či žáky.
Učitelé mohou podpořit čtenářskou gramotnost různými vzdělávacími akcemi,
projekty, kroužky a hlavně by se měli zaměřit na spolupráci s rodinou, protože společné
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akce s rodiči na literární témata (tvorba knih, dramatizace, vymýšlení příběhů na
pokračování, diskuze nad knihou atd.) mohou v dětech probudit kýžený zájem o četbu.
Navíc čtenářská gramotnost, která má blízko ke gramotnosti funkční právě tím, že v sobě
obsahuje složku textovou a dokumentovou, by měla být rozvíjena ve všech vyučovacích
předmětech. Porozumění textu, získávání informací, jejich interpretace, posuzování
obsahu a formy by neměly být operace, které se po žácích vyžadují pouze v hodinách
s literární tematikou, ale měla by prostupovat celým ŠVP.
Podobně se na čtenářskou gramotnost nahlíží i ve výuce cizích jazyků. Ačkoliv
požadavky na práci s textem jsou méně náročné než v případě českého jazyka, i zde je
kladen důraz na porozumění textu, schopnost vyhledávat informace a reprodukovat obsah
textu. Orientace ve světě informací, jejich vyhledávání v různých zdrojích, propojování,
porovnávání a další využívání textu, porozumění nesouvislým textům pro pracovní
využití, rozlišování subjektivních a objektivních informací nebo posuzování jejich
důležitosti a správnosti, se stává nezbytností600.
Obr. č. 13: Znaky aspektů čtení601.

Funkční gramotnost: Jak jsem poukázala výše, čtenářské návyky hrají důležitou
roli v kvalitě funkční gramotnosti, což je základní pojem, který zdůrazňuje to, jak spolu

600
PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Čtenářská gramotnost, klíčové kompetence a současné cíle vzdělávání. Metodický portál
RVP [online], 2006-01-18 [cit. 2009-02-07]. Dostupné na www: http://www.rvp.cz/clanek/74/447.
601
Převzato z: Měření vědomostí a dovedností. Nová koncepce hodnocení žáků. Praha: ÚIV, 1999. s. 28.
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souvisí schopnost číst a schopnost zpracovat čtenou informaci pro následné použití602.
Funkční gramotnost v sobě zahrnuje gramotnost dokumentovou, textovou a numerickou.
Ve školních osnovách jí však není věnována patřičná pozornost. Automaticky se počítá
s tím, že žáci se naučí vyhledávat a využívat informace z různých typů textů, ačkoli
absence různorodosti výukových materiálů je ve výuce jedním z klíčových nedostatků.
Funkční gramotnost a nácvik příslušných dovedností s ní spojených by měl prolínat v
RVP všemi vzdělávacími oblastmi, zejména pak ve „výchovách“. Orientace žáků při
vyplňování dotazníků, formulářů, diagramů, schémat a tabulek nedostačuje v konkurenci
se žáky jiných zemí. Je to skličující nedostatek, který zapříčiňuje oslabování
konkurenceschopnosti na trhu práce. Mělo by dojít k nacvičování i těchto, pro praxi
důležitých dovedností, aby poté žák nebyl v konfrontaci s reálným problémem
„s rozumem v koncích“603.
Přírodovědná gramotnost: V RVP je oblast přírodovědné gramotnosti
podchycena zejména ve vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět pro první stupeň ZŠ (v
jejímž rámci jsou žáci připravováni na specializovanější přístup v navazujících
vzdělávacích oblastech) a především vzdělávací oblastí Člověk a příroda na druhém
stupni. Žáci se připravují na zvládnutí dovedností, které souvisejí s přírodními
zákonitostmi, jevy, postupně se učí metodologii, změnám, které se v přírodě odehrávají a
jsou schopni na základě poznatků teoretických vyvozovat obecné závěry. Sledují
pochody lidského těla, jeho reakce na vnější prostředí, učí se ochraně životního prostředí
i globálním problémům a východiskům z nich. Žák si uceleně vytváří obraz světa, který
ho obklopuje a svou roli v něm. Pro přírodovědnou gramotnost jsou budovány postoje a
návyky i v rámci průřezového tématu Environmentální výchova. Je však nutné, aby
nebyly jednotlivosti vytrhávány z kontextu. Je pravdou, že v mezinárodních výzkumech
je přírodovědná gramotnost českých žáků hodnocena zpravidla jako nejlépe podchycená
(sleduje se gramotnost matematická, čtenářská a přírodovědná), ale nezřídka se stává, že
použití v praxi není ve výuce dostatečně zakotveno. Právě funkční gramotnost žáky
posouvá na vyšší stupínek znalostí, zejména pokud se učivo vysvětluje na konkrétních
příkladech ze žákova okolí či z oblasti zájmů většiny žáků.
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informační gramotnosti ve veřejných knihovnách – cesta k budoucnosti. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2006. s
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Matematická gramotnost: Zkoumání matematické gramotnosti je realizováno
prostřednictvím oblasti Matematika a její aplikace, která je založena na aktivní práci
žáků s matematickými objekty a měla by být využívána v reálných situacích. Neměl by
se klást důraz ani tak na znalost definicí a vzorečků, jako spíše na schopnost praktického
uplatnění a dovednosti počítat, orientovat se v tabulkách a grafech, účastnit se soutěží.
Matematika vede žáky k přesnému vyjadřování, rozvíjí logické uvažování, podporuje
paměť, důslednost, vytrvalost, pečlivost, schopnost sebekontroly, tvořivost a sebedůvěru.
Matematická gramotnost je v RVP ZV pojímána komplexně, jak to dokládá následující:
„...Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena
především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty
a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné
v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost604". Z výše
uvedeného je patrné, že by pozornost měla být soustředěná zejména na uplatnění
matematické gramotnosti v praxi.

Mediální gramotnost: Mediální gramotnost je rozvíjena hlavně v průřezovém
tématu Mediální výchova, která si klade cíl vybavit žáka základní úrovní mediální
gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a
společenské roli současných médií, jednak získání dovedností podporujících poučené,
aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Dále pak orientaci v
mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro
naplnění nejrůznějších potřeb: od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění
volného času. V tomto předmětu je rovněž věnována pozornost i IG, a to zejména snahou
poukázat na důležitost kritického čtení. K okruhům, kterým se ve výuce Mediální
výchovy věnuje pozornost, patří:
•

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavných („bulvárních“) prvků ve sdělení
od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr
slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavným a reklamním
sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
identifikování základních orientačních prvků v textu;
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•

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich
rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou; vztah mediálního
sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a
představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého
postoje);

•

fungování a vliv médií ve společnosti: organizace a postavení médií ve
společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich
chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní
život, společnost, politický život a kulturu; role médií v každodenním životě
jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na
postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich
význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny,
společnosti); role médií v politických změnách605.

Dle mého názoru by měla IG více prolínat tímto předmětem. V Mediální výchově
bych rovněž zdůraznila nutnost používat ke studiu různé typy informací, aby bylo možné
si je ověřovat a případně si na nich ukázat rozdíly v interpretaci informací vztahující se
k jedné a téže situaci. Podkladů k tomuto studiu by vzhledem k naší komunistické
minulosti a snaze o „pozměňování“ dějin mělo být dost. V předmětu by měl být kladen
větší důraz na čtení mezi řádky. Významně by mohlo napomoci ke zvyšování IG i
samostatné řešení úkolů na zadané téma, které by ověřovalo správné pochopení textu a
zejména trvání na soupisu literatury, ze které žák informace čerpal, aby nedocházelo
k plagiátorství. V této oblasti může vyučujícím i žákům pomoci webová stránka
Infogram.

Počítačová gramotnost: Cílem počítačové gramotnosti je schopnost orientovat se
ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, zpracovaných na textových,
zvukových i grafických editorech, uložených v celosvětové síti či v informačních
institucích. Aby si žák uvědomil celý komplex problémů, který vnáší do současného
života komunikace s celosvětovou sítí a ostatními zdroji informací, musí dokázat nejen
elementární technické znalosti spojené se znalostí manipulace s hardwarovými,
softwarovými a jinými prostředky celosvětové informační sítě, ale musí si být vědom

605

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Metodický portál RVP [online], 2007.

170

zejména jejich možností jako prostředku poznání a mezilidské komunikace. S tím jsou
také spojeny požadavky na jeho odpovědný etický postoj k mediálním obsahům
nesoucím často neověřené, ale nezřídka i záměrně matoucí, negativní nebo dokonce
eticky závadné informace.
Práce s Internetem je spojená s dovedností cíleně vyhledávat informace a s
nácvikem orientace v kratších a nesouvislých textech. Ve srovnání s žáky z jiných zemí
pracují čeští žáci s Internetem mnohem méně, a to jak doma, tak i ve škole. V RVP ZV
počítačová gramotnost není přímo zmíněna, je víc než patrné, že v tomto dokumentu
splývá s pojmem gramotnosti informační. Přitom se jedná o dvě odlišné věci, cíle se sice
mohou prolínat a prostupovat, vymezení těchto dvou pojmů je však přesto jiné. Tento
nešvar v RVP by měl být opraven v ŠVP, které si vytvářejí samy školy a takto uvést oba
pojmy na pravou míru.

Jazyková gramotnost: S osvojením této gramotnosti se počítá zejména v oblasti
Jazyk a jazyková komunikace a předpokládá se znalost nejenom mateřského jazyka, ale
i v jazyka cizího. Hlavní snahou vyučujících je naučit žáky gramatice stylistice,
morfologii, syntaxi a fonetice mateřského i cizího jazyka a napomoci žákům využít
nabytých poznatků v praxi. K jazykové gramotnosti řadíme i schopnost pochopit, jak
máme v mluveném či psaném projevu oslovit určitou osobu, jak formulovat své
požadavky ve formální a neformální komunikaci (hovorová vs. spisovná čeština) a také,
jak napsat příslušný slohový útvar (recenze, reportáž, úvaha, charakteristika apod.)

Sociální a občanská gramotnost: Sociální a občanskou gramotnost můžeme
chápat jako připravenost žáků rozvíjet uspokojivé mezilidské vztahy, aktivně vstupovat
do rozhodovacích procesů a podílet se na životě společenství, jehož jsou členy. To
samozřejmě předpokládá dobrou obeznámenost s fungováním sociálních struktur, s
podstatou sociálních jevů, procesů a vztahů a s jejich základními charakteristikami. Velké
množství různorodých zdrojů informací, které na žáky působí zejména mimo školní
vyučování, často vede k tomu, že si žáci na jejich základě vytvářejí o sociální realitě
zkreslenou představu. Aby se žáci dokázali funkčně začlenit do společnosti a
kompetentně jednat v různých životních situacích, je potřeba jim pomáhat odhalovat a
korigovat zkreslené představy o mezilidských vztazích a fungování společnosti, uvádět je
na pravou míru a zasazovat do správných souvislostí. Tuto důležitou úlohu na sebe v
RVP ZV bere vzdělávací obor Výchova k občanství, který je rozdělen do pěti částí:
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Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Stát a hospodářství, Stát a právo,
Mezinárodní vztahy, globální svět. Pozornost se věnuje zejména zvládnutí těchto
kompetencí:
•

Schopnost komunikovat s ostatními lidmi podle potřeb situace. Jedinec reaguje
adekvátně na situaci, neprosazuje sebe a své názory na úkor ostatních členů
skupiny;

•

chápání odlišností jednotlivých lidí, národů a ras. Tyto odlišnosti jedinec chápe
jako obohacení lidské civilizace a kultury;

•

vědomí rozmanitosti kultur, jejich tradic, zvyků a uznávaných hodnot.
Oceňování výtvorů materiální i duchovní povahy. Toto téma se objevuje také v
RVP. Je zde zpracováno v průřezových tématech Multikulturní výchova a
Osobnostní a sociální výchova606.

"Přidaná hodnota“ IG spočívá ve schopnosti integrovat získané informace jako
neuspořádaná data do systému uspořádaných vědomostí a zkušeností žáka. Informačně
gramotný žák přistupuje již k vyhledávání s jasným záměrem a předem zvolenou
strategií. Vyhledávání je již zacíleno na určitou formu zpracování a využití vyhledaných
informací, což ovšem nevylučuje při vyhledávání určitou formu tápání. Větší důraz je
kladen na hodnocení informací a informačních zdrojů z hlediska jejich věrohodnosti a
pravdivosti. Žák je veden k tomu, aby dříve než informace získané z Internetu či jiných
médií použije, ověřoval jejich věrohodnost tím, že je:
•

Konfrontuje se svými vědomostmi a zkušenostmi;

•

využívá k posouzení věrohodnosti alternativních informačních zdrojů;

•

rozlišuje informační zdroje s přihlédnutím k ohodnocení informačního zdroje,
významu autora, doporučení autorit607.

Informační společnost vyžaduje od člověka širší spektrum znalostí a dovedností
při práci s informacemi608. Úlohou školy je poskytnout systematickou a vyváženou
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strukturu základních pojmů a vztahů, které umožní informace zařazovat do smysluplného
kontextu vědění a životní praxe. Jde o novou orientaci ve vzdělávání – každý by se měl
naučit poznávat, tj. zvládnout metody, jak se učit, jak využívat nové informační a
komunikační technologie, jak se vyhnout zahlcení povrchními informacemi, naučit se
informace zpracovávat, měnit je ve znalosti, umět kriticky myslet a hodnotit609. Žák by
měl být schopen konstruktivně pracovat s primárními i sekundárními zdroji, zpracovat
informace v nich uvedené, zhodnotit je, analyzovat, správně je citovat a v závěrečné fázi
prezentovat výsledky svého zkoumání. Pokud se žáci naučí těmto dovednostem již na
základních školách, o to menším překvapením pro ně budou požadavky na středních či
vysokých školách, protože se naučí řešit problémy s myslí otevřenou novým poznatkům a
své informační dovednosti budou schopni používat v jakékoli životní situaci. Žáci budou
schopni komunikovat se světem, dokáží se smysluplně vyjadřovat a obhajovat své
myšlenky, výsledky práce jsou schopni prezentovat nejen ve škole, ale i na Internetu či
v tisku, díky čemuž se stávají plnohodnotnými občany společnosti.
Mechanickému učení poznatků zdá se již odzvonilo, ale stále se jedná v mnoha
školách o běžnou praxi, kdy vyučující požaduje přesné opakování probírané látky bez
vnějších souvislostí. Právě kvůli tomuto neduhu jsou žáci často demotivováni, protože se
neapeluje na pochopení určité problematiky, ale na jejím nabiflování a jedinec, který
nedokáže správně látku interpretovat slovo od slova bývá neprávem v kvalifikaci
podhodnocen. Pro základní schopnost číst, psát a počítat (základní gramotnost) se
obvykle předpokládá pět let pravidelné školní docházky610. Ale stojíme o to, aby ze
současných žáků vyrostla generace, která dokáže sice číst, psát a počítat, ale nedokáže
číst mezi řádky, nedokáže sestavit úřední dopis a nedokáže si spočítat úroky v bance?
Rozvíjení funkční gramotnosti by mělo prolínat všemi předměty a praktickými ukázkami
z reálného života by měli žáci snadno pochopit důležitost vzdělání v dnešní době.
Samozřejmě je nezbytné, aby docházelo k celoživotnímu učení, aby jedinec neustrnul
v určitém stádiu, kdy se již považuje za dostatečně vzdělaného, ale naopak, aby „neusnul
na vavřínech“ a nadále se ve svém oboru vzdělával a byl ochoten přijímat novinky, které
s sebou zrychlující se doba.
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Nezřídka se totiž stává, že vedle sebe koexistují dva jevy: systém formálního
vzdělávání, který nás naučil gramotnosti a současně negramotnost těch, kteří systémem
povinné školní docházky již prošli. Jedním z možných vysvětlení tohoto faktu může být,
že to, co získáváme ve škole je v moderním světě pouze část toho, co ve skutečnosti
v dospělém životě potřebujeme. Jinými slovy, že existuje rozdíl mezi „školní gramotností
dětí“ a „funkční gramotností dospělých“.611 Náš vzdělávací systém tedy neučí dostatečně
efektivně dovednostem potřebným pro život, na druhou stranu to ani není v silách
povinné školní docházky, aby všem zajistila přípravu na překážky, které toho kterého
jedince v životě čekají. Jednak každý žák se ve svém budoucím životě setká s jiným
typem situací a ne všem lze přirozeně „naučit“ a na stranu druhou je v kompetencí
rodičů, aby své ratolesti na budoucí život připravovali. Názor, že v sedmi letech dítě do
školy přivedu a na konci 9. třídy si vyzvednu hotového člověka, je mylný.
Rodiče by měli spolupracovat se školou, rozvíjet poznatky, zajímat se o učivo a
vhodně směřovat své děti k tomu, aby dokázali své znalosti uplatnit ve skutečném životě.
V dnešní hektické době se však často spoléhá pouze na formální vzdělávání, která má
žáky vytvarovat do potřebných kontur právníků, lékařů a budoucích učitelů, rodiče
ztrácejí kontakt se svými dětmi a svým nezájmem podporují nezájem svých synů a dcer
ke vzdělávání. Nechtějme proto po školách nemožné. Ano, základní či středoškolské
vzdělávání má své nedostatky, ale na těch se stále pracuje, je nutné nastavit zrcadlo i sám
sobě v roli rodiče.

10.3.2. Role školní knihovny v rozvíjení IG

Ačkoli většina škol v České republice disponuje nějakou formou školní knihovny,
nedá se říci, že by byla při výuce příliš využívána, a to z mnoha důvodů. Jedním
z nejčastějších argumentů pro její nevyužívání je nedostatek prostoru. Žáci v knihovně
taktéž sami příliš mnoho času netráví, jejich návštěvy se omezují na získání „povinné
četby“, systematické informační vzdělávání žáků prozatím často chybí. RVP, které si
dává za cíl vytvářet kompetence k efektivnímu vyhledávání a využívání informací,
k práci s databázemi, k systemizaci poznatků atd., by mohlo přispět k zlepšení a
modernizaci knihoven, či k tomu, aby se do funkcí knihovníků obsazovali odborně
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vzdělaní pracovníci a aby se školní knihovna stala místem, nejen k získávání poznatků,
ale i k zábavě a relaxaci612.
Je víc než jasné, že se školní knihovny musí potýkat se silnou konkurencí, kterou
pro ně představuje Internet, ale neměly by se vzdávat bez boje. Měly by obsah své
činnosti zpřístupnit prostřednictvím Internetu a přizpůsobit ho stylu práce současných
studentů. Musí najít způsob, jak propojit knihovnu se světem Internetu za účelem
vzdělávání. Cílem nejsou jen studenti do škol chodící, ale vlastně většina populace
věnující se celoživotnímu vzdělávání. Služby knihovníků zkrátka musí být v rozlehlém
světě Internetu dobře viditelné. Knihovny by si měly uvědomit, že to co stále více
potřebují, nejsou fyzicky dostupné knihy, hmatatelné exempláře, na které se bude
v poličkách prášit, ale výukové materiály, videa, elektronické přednášky významných
profesorů či vědců, které budou uživatelům přístupné, a se kterými by uživatel mohl
prostřednictvím webových stránek knihovny pracovat. Funkční a kvalitní webové stránky
školní knihovny jsou pro začátek tím nejlepším řešením, jak knihovnu zviditelnit a udělit
jí potřebnou prestiž. Knihovníci by se měli zamyslet také nad tím, na kolik postupují
technologie dopředu a zjistit si, kolik uživatelů či studentů používá např. kapesní
počítače613. Formáty, které půjde stahovat i přes tento již zdaleka ne poslední výkřik
moderních technologií, usnadní mnoha žákům práci. Zaměření se na všudypřítomné
mobilní telefony je rovněž krok správným směrem.
Pro knihovníky je proto právě v této době velmi důležitá spolupráce s učiteli a
seznámení se s těmito změnami ve školách. Učitelům je třeba ukázat a vysvětlit možnosti
knihoven, obsah a cíl práce s informacemi a připravenost knihoven podpořit nové trendy
výuky. Implementovat informační vzdělávání do ŠVP a spolupracovat s učiteli na jejich
realizaci. Společně připravit hodiny nebo lekce informačního vzdělávání v knihovně.
Získané schopnosti a dovednosti žáků a studentů posílit a ověřit na připravených
projektech, na formách projektového vyučování. Informační vzdělávání připravovat
mezipředmětově, propojit znalosti z různých předmětů do zadaných úkolů nebo projektů.
Novinkou rámcových programů je požadavek výstupů z nejrůznějších projektů a
vzdělávacích oborů. Nejen ústních ale i písemných. To znamená větší důraz a požadavky
na znalost standardů a norem pro zpracování odborných prací, jejich úpravu, formu,
citace. To vše knihovníci umí, mohou žáky, studenty, ale i učitele naučit potřebné. Jen je
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BĚLOHRADSKÁ, Jitka. Funkce a uplatnění školní knihovny v novém pojetí základního vzdělávání. Oddělení
pedagogické praxe [online], 2005-06-28 [cit. 2009-01-30]. Dostupné na www: http://opp.unas.cz/data/knihovny.doc.
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PDA - Personal digital assistant
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o tom přesvědčit a přivést do knihovny. Uvědomíme-li si pozitiva veřejných a školních
knihoven, pochopíme zcela jasně nezbytnost jejich vzájemné koordinace a kooperace,
podpory a rozvíjení práce s uživateli.
Žáci by se v rámci výuky měli učit systematické tvůrčí práci, využívání fondu a
prostorů knihovny nejen ve výuce, ale i ve svém volném čase, kdy knihovník již není
pouze pasivním jedincem za pultíkem, ale pokouší se v žácích probouzet zájem o knihy,
informace v nich a napomáhá učiteli s výběrem učebnic a pomocných textů k výuce.
Užitečnou pomocí je pro pedagogy spolupráce se zahraničními školami či jejich
knihovnami, kdy mohou profitovat z prostého pozorování školy, tříd, stylu výuky a
chování učitelů a žáků, nebo účastí na aktivitách sloužících k podpoře čtenářství.
Speciálně pro školní knihovníky je v zahraničí vydáván časopis Teacher Librarian614,
který se může stát cenným zdrojem informací. Projekty veřejných knihoven nebo akce
pořádané asociací CzechRA

615

např. ve spolupráci s Českou společností Dyslexie616,

Českou sekcí IBBY, organizací Step by Step617 a dalšími nakladatelstvími a
organizacemi zabývajícími se rozvojem čtenářství (např. KLUBKO – Klub dětských
knihoven SKIP618), jsou dobrým příkladem spolupráce. Inspiraci lze nalézt v projektu
Čtením a psaním ke kritickému myšlení619 či na Konferenci Andersen (rovněž
aktivita KLUBKO), která sdružuje účastníky Noci s Andersenem620 nebo na konferenci
Postavení a funkce školní knihovny v dnešní škole. I v zahraničí u našich nejbližších
sousedů lze získat cenné zkušenosti např. na konferenci Školské knižnice ako
informačné a kultúrné centra škôl621, pořádané Slovenskou pedagogickou knižnicou.
V České republice samozřejmě existují školy s motivovanými řediteli a pedagogy,
kteří projevují upřímný zájem a zápal pro uplatňování takových metod a aktivit ve výuce,
které nejlépe prospějí cílům stanoveným v RVP a zaručí žákům v budoucnosti co
nejlepší zvládnutí potřeb celoživotního vzdělávání, uplatnění na trhu práce a v životě
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Více viz www: http://www.teacherlibrarian.com/.
Czech Reading Association. Více viz www: http://www.czechra.czweb.org/. Nutno podotknout, že aktualizace dat
neproběhla již delší dobu.
616
Více viz www: http://www.czechdyslexia.cz/dysspolecnost.html.
617
Více viz www: http://www.sbscr.cz/.
618
Více viz www: http://klubko.unas.cz/.
619
Zkratka RWCT-Reading Writing & Critical Thinking. Celá publikace je dostupná na www:
http://www.kritickemysleni.cz/codelame/publikace/ikv.pdf.
620
Celorepubliková akce na podporu dětského čtenářství, která se poprvé uskutečnila v knihovně v Uherském Hradišti
v roce 2000.
621
Více viz www: http://www.spgk.sk/?aktuality.
615
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moderní společnosti. Přesto se jejich podíl mezi všemi školami zdá být ve světle
uvedených plošných šetření zatím příliš malý622.
Záleží tedy především na vyučujících, na jejich kreativitě, flexibilitě a celkovém
didaktickém mistrovství, jak proces školní výuky bude probíhat. Samozřejmě však také
záleží na schopnostech školního managementu zajistit optimální podmínky pro realizaci
vyučovacího procesu jako celku (přiměřený počet žáků ve třídě, umožnění skutečné
volby vyučovacích prostředků samotným učitelem apod.). V neposlední řadě však záleží
na úrovni spolupráce s rodiči a dalšími partnery (knihovnami, poradenskými pracovníky,
případně se širší veřejností), kteří by do procesu rozvoje IG měli být uvážlivě zapojeni623.
Efektivní spolupráce s knihovnou je faktorem, který pozitivně ovlivňuje rozvoj IG již od
jejich počátečních etap, a které koncipováním vlastních aktivit napomáhají rozvíjení
nejen čtenářských návyků

624

. Samozřejmě že celá řada vysokých škol nabízí online

kurzy informačního vzdělávání, jak jsem již uvedla v kapitole pojednávající přímo o
informačním vzdělávání. Opravdu povedeným kurzem je potom kurz: Jak pracovat
s odbornými informacemi625 a Kurz práce s informacemi626, oba vytvořené na
Masarykově univerzitě v Brně. Aktivitám všeho druhu se meze nekladou.
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PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Čtenářská gramotnost a výukové aktivity v českých školách. Metodický portál RVP
[online], 2006-01-18 [cit. 2009-01-29]. Dostupné na www: http://www.rvp.cz/clanek/74/449.
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WILDOVÁ, Radka. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v celoživotní perspektivě. In Informační gramotnost: 2:
sborník příspěvků z konference konané 27. listopadu 2003 v Moravské zemské knihovně. 1.vyd. Brno: Moravská
zemská knihovna, 2004. s. 25.
624
BRDIČKA, Bořivoj. Role školní knihovny v procesu technologické inovace výuky. In Informační gramotnost 4:
sborník příspěvků z konference konané 24. listopadu 2005 v Moravské zemské knihovně. 1.vyd. Brno: Moravská
zemská knihovna, 2006. s. 47-48.
625
Plnohodnotně nelze tento kurz využít (nelze procvičovat prostřednictvím testů), pokud nejsme studenti nebo
vyučující na MU, ale lze zajisté využít příslušných materiálů k výuce, které jsou k dispozici na těchto www stránkách:
http://eldum.phil.muni.cz/course/view.php?id=9.
626
Po absolvování tohoto kurzu budete umět: definovat hlavní koncepty výzkumného tématu, určit své informační
požadavky; vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací; znát a používat své oborové; informační zdroje
v klasické i elektronické podobě; umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje; umět informace vyhodnotit,
efektivně je organizovat a využít; chápat rozdíl mezi vyhledávacími nástroji v elektronických informačních zdrojích;
využívat pro studium a praxi elektronické informační služby knihoven; pracovat s odborným textem; orientovat se ve
službách Internetu; rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií.
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11. ROZVOJ IG ŽÁKŮ NA ZŠ DOBRONÍN A NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
V OKRESE NOVÝ JIČÍN
11.1. ÚVOD A SLEDOVANÁ KRITÉRIA VYBRANÝCH ŠKOL

Škola má od určitého věku na dítě vliv nejen v oblasti čtenářství
a rozvíjení čtenářské gramotnosti, ale i v rozvoji IG obecně. Techniky čtení, použité
výukové materiály, činnosti, kterým se žáci po přečtení textu věnují, to vše ovlivňuje
čtenářské zájmy žáků základních škol. Správně koncipovaná literární výchova, kde mají
žáci možnost zvolit si četbu, která je jim blízká, laskavý přístup učitele, který respektuje
výběr žáků a nenásilně je vede k rozvíjení čtenářských dovedností, by měl být na škole
standardem. Rozvíjení schopností nalézat v textu hlubší významy, interpretovat, hledat
souvislosti a využívat poznatků k řešení situací, které se mohou v životech žáků
vyskytnout, by mělo být cílem základního vzdělávání.
Taktéž v rámci počítačové gramotnosti a výuky předmětu Informační a
komunikační technologie by se neměla soustřeďovat pozornost pouze na teoretické
znalosti spojené s hardwarem a softwarem, ale hlavně na schopnost umět se ve zdrojích
orientovat, vyhledávat relevantní informace, informace použitelné ve výuce a pro celek
prospěšné. Tuto schopnost, narozdíl od mnohých, je možné natrénovat, ale je důležité se
této činnosti věnovat a nevnímat ji s takovou samozřejmostí.
Absencí rozličných výukových materiálů je v žácích utvrzována představa, že
mají nekriticky věřit jednomu zdroji, učebnici. Pokud je učebnice používána učitelem,
který žádný další výukový materiál nedoporučí, je vnímána jako jediný správný zdroj
informací. Přitom škola by svou různorodostí měla žákům ukázat na nepřeberné
možnosti, které knihy, časopisy či Internet nabízejí. Proto by i do samotné výuky mělo
být zařazeno několik výukových materiálů rozličného charakteru, které jsou rozdílné ve
své struktuře i v informacích, které obsahují. Tento přístup v žácích podpoří schopnost
informace kriticky vyhodnocovat, nabalovat na ně informace rozšiřující, a tak dát své
práci či projektu odbornou úroveň. Tato schopnost získaná již v útlém věku bude pro dítě
jenom přínosem, v dalších etapách svého života bude často hledat v nepřeberném
množství informací právě tu klíčovou a podstatnou, bude ji muset umět zhodnotit a
správně použít.
Škola by měla podávat žákům pomocnou ruku při hledání v těchto zdrojích a
zdůrazňovat nutnost ověřování informací metodami kritického myšlení. Pokud škola
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přistoupí na tuto strategii, vychovává ve svých žácích nejen budoucí studenty vyšších
stupňů vzdělávání, ale hlavně jedince, kteří si osvojené strategie převezmou do svého
života a stanou se součástí informační společnosti. Škola by měla pojímat výuku IG
celistvě, v jejím nejširším slova smyslu, neomezovat se pouze na čtenářskou či
počítačovou gramotnost. Potřebné je procvičovat a získávat povědomí také o funkční
gramotnosti, která by měla být rozvíjena v rámci všech „výchov“. Další přívlastky
gramotnosti by potom měly být podrobněji probírány v odpovídajících předmětech.
Tak jako rodiče a škola mohou v dětech zájem o celou škálu informací probudit,
prohloubit a nadále rozvíjet, knihovny mohou to, co bylo v minulosti zanedbáno napravit.
Knihovna a její pracovníci mohou příznivě ovlivnit psychickou stránku dětí a mohou jim
pomoci nalézt odpovědi na celou řadu otázek. Knihovníci by se měli stát poradci a
„facilitátory627“ při vyhledání informací. V souladu s etickými pravidly by měli dětem
napomáhat při hledání v přetíženém informačním světě a nenásilně je směrovat
k hodnotným zdrojům. Knihovna má v sobě totiž velký potenciál, přestože je neprávem
opomíjena. Ve svém průzkumu se hodlám zabývat skutečností, nakolik se informačnímu
vzdělávání daří zapracovat se do ŠVP nebo jestli se stále jedná o ojediněle vyučovaný
předmět na základních školách. Taktéž hodlám sledovat přítomnost školní knihovny, její
participaci na výuce a zakomponování počítačů do výuky. Školy mohou svým přístupem,
technologickým zázemím a zejména aktivitou a nadšením učitelů dotáhnout do konce to,
co RVP naznačil v obecných rysech. V ŠVP mohou školy samotné plně rozvinout svou
vlastní představu výuky, protože musí splňovat pouze určitý rámec a na konkrétní
realizaci už mohou samy použít metody a postupy, jež uznají za vhodné.

11.2. CÍL PRŮZKUMU A VZOREK PRŮZKUMU

Cílem průzkumu je zmapovat, nakolik je IG zastoupena ve ŠVP sledovaných škol.
Kvalitativní průzkum byl proveden v průběhu září 2009 na ZŠ Dobronín628 (okres
Jihlava) a následně v novojičínském okrese na pěti základních školách: ZŠ Jubilejní 3
(pracoviště Jubilejní 3629 a odloučené pracoviště Dlouhá 56630), ZŠ Komenského 68631,

627

Slovo „facilitate“ pochází z angličtiny a znamená někomu, něco usnadnit. Facilitátor je potom osoba, který
povzbuzuje, usnadňuje a podněcuje vyřešení problému a dokáže hledat východiska z patové situace.
628
Více viz www: http://www.skola-dobronin.cz/.
629
Více viz www: http://www.zsjubilejni.cz/.
630
Více viz www: http://www.dlouha56.cz/.
631
Více viz www: http://www.zsko68nj.cz/.
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ZŠ Šenov u Nového Jičína632 a na ZŠ Tyršova 1633. Pokoušela jsem se provést průzkum i
na ZŠ Komenského 66, ale byla jsem odmítnuta tamní paní ředitelkou bez udání důvodu.
Ve svém současném průzkumu vycházím z průzkumu, který jsem realizovala na přelomu
března a dubna roku 2008, a který jsem prováděla metodou jednorázového
nestandardizovaného interview s ředitelem / ředitelkou sledovaných škol (v roce 2009
byly osloveny stejné školy jako v předchozím průzkumu). V předchozím průzkumu jsem
sledovala zejména to, zda se ve výuce používá principů, které vedou k zvýšení IG žáků a
jestli je práce s informacemi pojímána jako jakási „výuková metoda“. Zaměřila jsem se
na skutečnost, jestli se sledované školy omezují na rozvoj technologických znalostí ve
výuce Informační a komunikační technologie, a s tím související rozvíjení počítačové
gramotnosti, nebo jestli zohledňují komplexní pojetí IG (práce se zdroji, analýza
nalezených informací, vyhledávání, kritické hodnocení apod.). Taktéž jsem sledovala
přítomnost školní knihovny ve školách a její zapojení do výuky. Závěrem jsem jednotlivé
přístupy kriticky zhodnotila a v důsledku jsem došla k závěru, že nejvíce se práci se
zdroji věnuje ZŠ Dobronín, která mi byla doporučena vedoucí mé diplomové práce paní
Mgr. Šedinovou, jakožto škola, která na zakomponování IG do výuky vytrvale pracuje.
Současný výzkum rozpracovává ten předchozí a snaží se podrobněji prozkoumat
nejenom postoj ředitelů, ale i přístup vyučujících k problematice IG.

11.3. METODA

Práce detailně popisuje situaci na konkrétních školách a opírá se zejména o
metody kvalitativního výzkumu. S ohledem na srovnávání předchozího průzkumu
s výsledky, které se podařilo získat nyní byla použita i metoda srovnávací - typologická.
11.4. TECHNIKA SBĚRU DAT

Pro průzkum jsem zvolila metodu jednorázového neanonymního dotazníkového
šetření. Dotazník je vysoce efektivní metoda získávání informací při nízkých nákladech,
nevýhodou je však malá návratnost, s čímž jsem se potýkala i u svého dotazníku. V
dotazníku se vyskytovaly otázky otevřené, uzavřené kategorické (dichotomické) a
filtrační. Byly zde zastoupeny rovněž otázky polytomické – výběrové (tzv. vylučovací),

632
633

Více viz www: http://www.zssenov.cz/.
Více viz www: http://www.tyrska.cz/.
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jež dávají respondentům k dispozici určitý výčet odpovědí s možností výběru jedné
alternativy. Dalším zastoupeným druhem uzavřených otázek byly dichotomické, neboli
kategorické otázky, na něž je možno dát jen dvě vzájemně se vylučující odpovědi: ano –
ne. Některé z nich byly nahrazeny otázkou filtrační (např.: „Nachází se ve Vaší škole
knihovna?“ „Pokud ano, používá se knihovna ve výuce?“). Filtrační se užívají v
případech, kdy se ptáme na problémy, jež se z různých důvodů netýkají všech
zúčastněných634. Nejčastějším druhem použitých uzavřených otázek byly otázky
kategorické. Dotazník měl dvě verze, jednu pro ředitele sledovaných škol a druhou pro
vyučující českého jazyka a literatury příslušné školy. Dotazník pro ředitele škol
obsahoval 21 otázek (z toho 11 uzavřených kategorických), dotazník pro vyučující měl
potom 24 otázek (z toho 17 uzavřených kategorických). První dvě otázky dotazníku pro
ředitele škol obsahovalo identifikační údaje, které směřovaly k zjištění počtu žáků na
sledované škole a k počtu vyučujících podílejících se na výuce.

11.5. REALIZACE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Ve svém průzkumu jsem odeslala prostřednictvím elektronické pošty do šesti
výše zmiňovaných škol 12 dotazníků, vždy jeden pro ředitele školy a jeden pro
vyučujícího českého jazyka a literatury. Celkový počet navrácených a vyplněných
dotazníků byl 7, tudíž se potvrdila nízká návratnost rozeslaných dotazníků, i přesto, že
jsem do příslušných škol často psala, telefonovala a prosila ředitele škol o poslání
vyplněných dotazníků zpět. Zpětně lze zhodnotit, že by bylo efektivnější si domluvit
s řediteli i vyučujícími schůzku a vyplnit s nimi dotazníky osobně. Pojďme však nyní
nahlédnout do jednotlivých škol a seznámit se s jejich metodami vzdělávání. Nejdříve se
budu věnovat ZŠ Dobronín a následně dalším školám v abecedním pořadí. U základních
škol Jubilejní 3 a Tyršova 1 bohužel nejsou k dispozici žádná data, která by mohla být
vyhodnocena, přesto se pokusím na základě informací prezentovaných na webových
stránkách škol alespoň zhodnotit jejich stávající situaci a srovnat ji se situací v roce 2008.
V tabulce jsou znázorněny odpovědi na první dvě otázky týkající se počtu žáků na
sledovaných školách a o počtu vyučujících.

634

SCHNEIDER, Milan; KOUDELKA, Ferdinand. Úvod do základů sociologických výzkumů. 1. vyd. Olomouc:
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993. s. 38-40. ISBN: 80-7067-302-8.
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Tab. č.1: Počet žáků a vyučujících na sledovaných školách
ZŠ Dlouhá

ZŠ Dobronín ZŠ Jubilejní ZŠ Komenského

ZŠ Šenov

ZŠ Tyršova

Počet žáků

318

267

406

408

168

776

Počet učitelů

22

20

25

34

15

43

11.6. CHARAKTERISTIKA A VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU NA ZŠ DOBRONÍN A NA
ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V OKRESE NOVÝ JIČÍN

11.6.1. ZŠ Dobronín

Název a adresa: Základní škola Dobronín
Dobronín 162
Okres Jihlava
588 12
Ředitel: Ing. Ivo Mikulášek
e-mail: eozsdobr@centrum.cz
www: www.skola-dobronin.cz
Obr. č. 14: ZŠ Dobronín635

635

Zdroj: www.google.cz
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Základní škola v Dobroníně je úplnou základní školou s prvním i druhým
stupněm. Žáci do školy docházejí z Dobronína a spádových obcí Ždírec, Střítež,
Kamenná a Měšín. Velikost vlastní školy umožňuje výuku v samostatných odborných
učebnách i v odděleném pavilonu školní družiny. Kromě družiny se v objektu nachází
obecní i školní knihovna. Dále je zde učebna výpočetní techniky, učebna cizích jazyků,
učebna výtvarné výchovy, dřevodílna, kovodílna a cvičná kuchyně. V suterénu pavilonu
je nová víceúčelová učebna. Do dalších let se plánuje taktéž vytvoření studovny s větším
množstvím počítačů, uvažuje se i o uvolnění prostorů pro divadelní sál.
Základní škola v Dobroníně není specificky zaměřena. Cílem je poskytnout
komplexní základní vzdělání ve vazbě na strukturu osobnosti žáků. Snahou je připravovat
samostatné, aktivní absolventy s vysokou mírou sebeúcty, schopné komunikovat, řešit
problémy a poskytovat kladnou i zápornou zpětnou vazbu. Škola navazuje na desetiletou
práci v oblasti environmentální výchovy a ekologických projektů. Prioritou je důraz na
cizojazyčné vzdělání (ZŠ Dobronín získala ocenění E-twinning636), rozvoj matematiky a
informatiky a vedení žáků k postupnému přebírání odpovědnosti, aktivitě a osobnímu
maximu.
Nyní rozeberu jednotlivé dotazníky637, nejdříve tedy ten pro ředitele školy, na
který odpovídal Ing. Mikulášek. První část otázek se týkala školní knihovny, která je na
ZŠ Dobronín přítomna a protože slouží i jako knihovna obecní, některé dny v týdnu je
vyhrazena svou otevírací dobou i pro veřejnost. Školní knihovna se využívá k výuce, není
tedy pro žáky přístupna pouze o přestávkách nebo po vyučování, ale probíhá v ní výuka
zejména literární výchovy. Za chod knihovny je zodpovědná odborně vzdělaná
knihovnice paní Renáta Kunstová. Žáci se přímo na chodu knihovny podílet nemohou,
tzn. nemohou vrácené knihy zařazovat zpět do regálů, nemohou obalovat nové přírůstky
knihovny nebo dokonce půjčovat knihy, ale v knihovně mohou pořádat akce pro mladší
spolužáky v rámci projektů partnerských tříd. Otázky týkající se spolupráce s veřejnou
knihovnou a účast na knihovnických lekcích nebyly z toho důvodu, že školní knihovna je
zároveň knihovnou obecní, zodpovězeny, ale informační vzdělávání pro žáky prvního
stupně jsou ve školní knihovně pořádány výše zmiňovanou paní Kunstovou. Knihovna
úzce spolupracuje s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a dobronínská školní
knihovna reprezentovala Českou republiku na Mezinárodní konferenci školních knihoven
v lotyšské Rize.
636
637

Více viz www: http://www.skola-dobronin.cz/pro-ucitele/podklady-pro-web/Etw9-09.bmp/image_view_fullscreen.
Dotazníky jsou v přílohách pod č. 1 a 2.
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Zatímco přes den knihovna slouží hlavně potřebám žáků, v odpoledních a
podvečerních hodinách se školní knihovna přeměňuje v pulzující kulturně vzdělávací
centrum, kde se koná celá řada akcí, výstav, besed a autorských čtení (akce s názvem „K
dobré knize patří dobrý čaj...“, beseda s herečkou Květou Fialovou, Noc v knihovně, akce
v rámci Týdne knihoven638 atd.). Školní knihovna na ZŠ Dobronín představuje
následováníhodný příklad, právě z toho důvodu, že nejenom že knihovnu vede odborně
vzdělaný pracovník s knihovnickým zaměřením, ale jedná se o školní knihovnu, která
propojuje školní výuku s aktivitami pro veřejnost.
Další okruh otázek se týkal vybavení školy počítači. Je samozřejmostí, že
v počítačové učebně jsou k dispozici počítače pro žáky, ale má otázka směřovala spíše
k zjištění, jestli jsou počítače používány i v předmětech jiného zaměření, než pouze čistě
informatického zaměření. Samotná přítomnost počítačů v učebnách ještě nezajistí
vysokou IG studentů, počítač je pouze prostředkem k získání požadované úrovně.
Ačkoliv Česká republika patří k zemím EU, které dosahují nadprůměrného počtu
počítačových jednotek ve vzdělávacích institucích, vzdělávací software, který by
napomáhal ve výuce celé řady předmětů není v českých školách příliš rozšířen. Jak ještě
uvidíme na dalších stránkách počítačový software se na sledovaných školách ve výuce,
konkrétně pak v předmětech literárního zaměření takřka vůbec nepoužívá (samozřejmě
že má zjištění nelze zobecňovat na celou Českou republiku, vycházím však z výsledků
výzkumu PIRLS (2001), které tento trend potvrdily, i když data jsou z roku 2005639 a
situace se mohla od té doby výrazně zlepšit). Na ZŠ Dobronín se počítačů využívá i
v jiných předmětech než v hodinách Informatiky a žáci na prvním stupni mají v každé
třídě k dispozici počítač pro svou vlastní potřebu. S počítačem mohou pracovat nejenom
o přestávkách, ale mohou ho využít i v hodině, pokud zvládnou vyučujícím zadanou práci
a nenarušují tím průběh hodiny. Žáci se mohou podílet návrhy, co by mělo být umístěno
na stránkách školy, web samotný však spravovat nemohou.
Webové stránky školy obsahují vše potřebné pro žáky, vyučující i rodiče.
Dokazuje to i snaha ředitele školy Ing. Mikuláška zapojit vyučující do prezentace
výsledků své práce na stránkách školy, aby došlo k lepšímu propojení komunikace mezi
učitelem a žákem. Žáci mohou sledovat důležité odkazy, úkoly a zajímavosti640, mohou o
nich komunikovat s vyučujícím a do úschoven potom odevzdávat domácí úkoly. Tímto

638

Viz příloha č. 3
Samotný výzkum PIRLS proběhl v roce 2001, výsledky však byly prezentovány v roce 2005.
640
Viz příloha č. 4.
639
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způsobem je žáku dána možnost postupovat ve výuce vlastním tempem dle svých
možností a aktuálního nasazení.

Obr. č. 15: Webové stránky ZŠ Dobronín

Následující okruh otázek se věnoval problematice kritického myšlení. Zjišťovala
jsem nakolik se jednotlivé školy snaží o zapojení principů kritického myšlení do výuky.
Na této škole pracují zejména podle metod Kritického myšlení, Kooperativní výuky a
podle projektu Začít spolu641. Výjimkou nejsou ani projektové úlohy642, workshopy,
práce ve skupinách. Důraz je kladen na týmovou práci v rámci řešení projektů, což
s sebou nese rovnoměrné rozložení úkolů na žáky samotné. Dbá se na to, aby vždy jeden
člen z týmu navštívil knihovnu a získal z ní potřebné materiály k řešení problémů

641

Jedná se o vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti
v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně
nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin).
Dále klade důraz na podnětné prostředí - netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové
vyučování a integrovanou tématickou výuku. Již od MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím
portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a
samostatnému učení. Tento program vznikl již v roce 1994. Více viz www: http://www.sbscr.cz/.
642
Viz příloha č. 5.
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(přičemž v týmech dochází k pravidelné cirkulaci, aby nechodil do knihovny pouze jeden
a ten samý žák).
Přesah do praxe se uskutečnil prostřednictvím vymalování šaten a sociálních
zařízení žáky a i aktivity Žákovského parlamentu ve škole dosáhly díky své obratné
diplomacii zřízení bufetu.
Další okruh se již přímo věnoval informačnímu vzdělávání. Předmět jako takový
s názvem informační vzdělávání (výchova) se na základních školách ještě příliš neujal,
výjimkou není ani ZŠ Dobronín. Tady bych však ráda zdůraznila, že ve školní knihovně
probíhají pod vedením paní Kunstové knihovnické lekce pro žáky 1.-5. tříd, které mají
svým obsahem velmi blízko k informačnímu vzdělávání. Žáci se při hodinách
informačního vzdělávání (ač nejsou přímo takto pojmenovány) učí orientaci v knihovně,
pracují s katalogem a kartotékou, nedílnou součástí hodin jsou i hry, rébusy, skrývačky a
křížovky přizpůsobené věku žáků. Klade se důraz zejména na čtenářskou gramotnost,
porozumění textu, jeho převyprávění a odhalení klíčových momentů příběhu, takže se
žáci učí nacházet důležité části přečteného. Přestože tedy není předmět informační
vzdělávání zařazen přímo v ŠVP této školy, knihovna i škola pracují společně citlivým
způsobem na tom, aby se žáci stali informačně gramotnými.
Tato základní škola však s problematikou pracuje velmi vytrvale a snaží se
nepojímat výuku IG izolovaně pouze v rámci hodin Informační a komunikační
technologie. Naopak IG se stala součástí výukových metod i ostatních předmětů. Žáci se
v hodinách Informatiky učí nejen pracovat s počítačovými aplikacemi, jejichž znalost je
považována za nezbytnou, ale učí se taktéž vyhledávat informace do jiných předmětů,
posuzovat je, srovnávat a správně citovat. V 5.-7. třídě, kde se Informatika povinně dle
ŠVP vyučuje (dále se pak Informatika vyučuje ještě v 9. ročníku), se schopnosti žáků
prohlubují, prezentace výsledků pomocí počítačů se stává samozřejmostí. Ačkoli je
Informatika vyučována pouze jednu hodinu týdně, je úroveň žákovských prací velmi
vysoká. Žáci devátých tříd potom vypracovávají závěrečné práce, které mají poměrně
vysokou úroveň a některé z nich byly zpracovány i obhájeny v anglickém jazyce. Své
práce žáci prezentují ve školních sbornících či kritických listech, které vyučující
shromažďuje, aby byly přístupné při dalších bádáních a mohly se případně stát i
podkladem k příštím projektům. Seminární práce a projekty jsou vystavovány také
v knihovně, která je vede v patrnosti jako hodnotné výukové materiály. Žáci se učí
citovat, což považuji za jednu z klíčových schopností, zejména do budoucna.
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Poslední část dotazníku se věnovala problematice plagiátorství. S řešením
přečinů, které se plagiátorství týkaly měl Ing. Mikulášek již co do činění, trest za tyto
přestupky však řeší jednotliví vyučující. Na otázku, zda vedení školy neuvažuje o
zařazení přednášky pro žáky na téma plagiátorství, Ing. Mikulášek odpověděl, že
prozatím o takovéto akci neuvažoval, protože řešil a řeší jiné palčivější potíže
(neupřesněno).
Dotazník, který vyplnila vyučující českého jazyka a literatury paní Mgr. Michaela
Válová, přinesl potom následující zjištění. Tato vyučující shodně vypovídá s ředitelem
školy, že se ve škole nachází školní knihovna, a že ji používá ve výuce, přesto se však
této konkrétní vyučující prostředí školní knihovny neosvědčilo, žáci jsou totiž
rozptylováni jiným prostředím, a proto ho tato vyučující příliš často nevyužívá. Souhlasí i
informace, že knihovnu vede odborně vzdělaná knihovnice i to, že se žáci sami nemohou
na chodu knihovny podílet. Na otázku, zda mohou žáci navrhovat tituly k nákupu do
knihovny paní Válová neví, ale kdyby žáci projevili o určitý titul / tituly zájem, zajištění
by neměl být podle jejího názoru problém. V knihovně jsou taktéž k dispozici seminární
práce a projekty studentů, které tak mohou sloužit jako zdroj informací pro ostatní
studenty.
V následující otázce se vyučující ve své odpovědi rozchází s ředitelem školy.
Zatímco vyučující literární výchovy popírá, že by žáci navštěvovali knihovnické lekce ve
veřejné knihovně, tak ředitel školy tuto informaci naopak potvrzuje. Nejednotnost podle
mého názoru mohla zapříčinit skutečnost, že vyučující mohla mít na mysli jinou
knihovnu v jihlavském okrese, pochybuji, že by paní učitelka Válová netušila, že paní
Kunstová pořádá pro žáky lekce informačního vzdělávání, došlo zde tedy s největší
pravděpodobností k nepochopení otázky. Dotazovaná vyučující motivuje žáky zejména
doporučenou četbou. Úkolování dětí v oblasti četby a dostatečná zpětná reflexe
prostřednictvím domácích úkolů vede k zlepšování čtenářských návyků žáků. O
smysluplnosti doporučené četby se však vedou sáhodlouhé diskuze. Dle mého názoru je
doporučená četba víc než prospěšná, pokud totiž dítě nedostává potřebné impulsy
z rodinného prostředí, potom dochází k demotivaci v četbě. Vyučující dokáže poradit
s četbou vhodnou pro konkrétní věk dítěte, tak aby dítě příběh zaujal, pochopilo ho, byl
pro ně smysluplný a saturoval jeho ztotožnění s hrdinou. Z vlastní zkušenosti mohu říci,
že mi doporučená četba na základní i střední škole pomohla nalézt cestu k autorům, po
kterých bych ze své vlastní iniciativy v knihovně nesáhla. Lze tedy konstatovat, že děti,
které mají od vyučujících doporučenou četbu (někde též označovanou jako četbu
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povinnou, což však není příliš vhodný termín, direktivní pokyny žáci vnímají negativně)
častěji čtou a vytvářejí si návyky nezbytné pro následné lepší schopnosti ke studiu643. Na
otázku, jestli vyučující používá v hodinách literatury počítač, odpověděla paní Válová
negativně. Tento postoj je pravděpodobně zapříčiněn tím, že se počítač v hodinách
neosvědčil.
Na otázku, jestli počítače a Internet četbu podporují či nikoliv, odpověděla paní
Válová následovně: „Myslím si, že do určité míry může počítač a internet podpořit
čtenářství (viz elektronické knihy apod.), mnohdy se však u žáků projevuje hlavně to, že
z internetu umí „dobře“ kopírovat, a to zcela doslovně. Párkrát jsem počítače využila ve
výuce, ale nelíbilo se mi, že si žáci kromě práce na požadovaných stránkách stihli
vyřizovat poštu, psát na icq apod. Proto už PC v hodinách nevyužívám (pokud
nepromítáme vybrané filmy týkající se literatury). Dávám žákům typy na různé
internetové stránky, PC bych využila, pokud by měli žáci na internetu pouze omezený
pohyb a to by je donutilo pracovat na tom, na čem mají“.
Vyučující po žácích požaduje, aby využívali více než jeden zdroj a zároveň, aby
žáci zběžně citovali použité zdroje (alespoň autor, název atd.), což považuji za vynikající
způsob, jak žáky již na základní škole naučit pracovat s informačními zdroji odpovědně a
nekriticky nevěřit jedinému zdroji informací. Dotazovaná vyučující nejčastěji používá ve
výuce učebnice. V další otázce, která rozpracovává otázku předchozí potom uvádí
frekvenci používání různých typů textů. Nejčastěji paní Válová používá ve výuce
učebnice, ty využívá denně, týdně potom používá beletrii a pracovní sešity, měsíčně
potom noviny a časopisy, internetové materiály a materiály z jiných předmětů, software
však nepoužívá ve svých hodinách vůbec. V ČR je používání učebnic nejtypičtější,
přičemž v učebnicích jsou nejčastěji kratší ukázky probíraných autorů. Naproti tomu
v zemích, které se umístily ve výzkumu PIRLS (2001) na předních pozicích (Švédsko,
Nizozemí, Anglie) používají v hodinách literatury zejména delší knihy či pohádky.
Častější čtení delších knih při výuce vysvětluje asi 22 % rozdílu v průměrném výsledku
mezi jednotlivými zeměmi na celkově sledované škále644.
Ve výuce dotazovaná vyučující používá učebnice těchto nakladatelství: Fraus,
SPN a Fortuna. Paní Válová uvádí, že informačnímu vzdělávání je vyučováno

643

VÁCLAVÍKOVÁ – HELŠUSOVÁ, Lenka. Čtenářství v ČR podle výsledků sociologických průzkumů. In Podpora
informační gramotnosti ve veřejných knihovnách – cesta k budoucnosti.1. vyd. Praha: NK ČR, 2006. s. 88. ISBN: 807050-500-1.
644
KRAMPLOVÁ, Iveta; POTUŽNÍKOVÁ, Eva. Jak (se) učí číst. Praha: Ústav pro informace a vzdělávání, 2005. s.
55. ISBN: 80-211-0486-4.
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v knihovně, čímž potvrzuje i slova pana ředitele Mikuláška. Poslední otázky se týkaly
plagiátorství, se kterým má tato vyučující ve svých hodinách taktéž zkušenosti. Tento
problém nejčastěji řeší přepsáním práce, přičemž navyšuje provinilcům počet
odevzdaných stran. Bohužel o webových stránkách Infogram paní Válová neví.

11.6.2. ZŠ Jubilejní 3 (pracoviště Jubilejní 3 a odloučené pracoviště Dlouhá 56)

Název a adresa: Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3
Jubilejní 3
Okres Nový Jičín
741 01
Ředitel: Mgr. Ladislav Pospěch
e-mail: skola@zsjubulejni.cz
www: http://www.zsjubilejni.cz
Obr. č. 16: ZŠ Jubilejní 3 (pracoviště Jubilejní 3)645

645

Zdroj: http://www.zsjubilejni.cz
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Název a adresa: Základní škola Nový Jičín, odloučené pracoviště Dlouhá 56
Dlouhá 56
Okres Nový Jičín
741 01
Ředitel: Mgr. Jana Maloušková
e-mail: skola@dlouha.cz
www: http://www.dlouha56.cz/
Obr. č. 17: ZŠ Jubilejní 3 (odloučené pracoviště Dlouhá 56)646

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 zahájila svůj provoz v roce 1975. Jedná se
o panelovou, původně 24 třídní školu na sídlišti. V současné době má škola 22
kmenových tříd. Vybavení školy je na dobré úrovni, o čemž svědčí: 2 učebny
informatiky, učebna pro práci s dětmi s vývojovými poruchami učení, dřevodílna,
kovodílna, 2 tělocvičny, školní hřiště a velký areál kolem školy, školní družiny,
keramická dílna, školní knihovna, botanické oddělení, skleník s výsadbami subtropických
a tropických rostlin, meteorologická stanice a učebna v přírodě. Kompletně vybavené
jazykové učebny jsou samozřejmostí.

646

Zdroj: http://www.dlouha56.cz/
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ZŠ Dlouhá 56 byla původně sídlištní školou. ZŠ Dlouhá má zřízeny 2 učebny
informatiky, taktéž učebnu pro práci s dětmi s vývojovými poruchami učení, školní dílnu
pro výuku základů techniky, tělocvičnu a fitcentrum, zvláštností je potom učebna
hudební výchovy s Orfovými nástroji a zabudovaným zařízením pro reprodukci
nahrávek, školní knihovnu, přičemž v budově školy je také umístěna pobočka Městské
knihovny, učebnu fyziky a chemie, učebnu přírodopisu a v areálu školy se nachází
dopravní hřiště, ke kterému přináleží učebna dopravní výchovy. I zde jsou 3 kompletně
vybavené jazykové učebny.
Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými
pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k Internetu.
Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor umožňuje nabídnout
žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Jako jediná základní škola v okrese Nový
Jičín zaměstnává ZŠ Jubilejní 3 školního psychologa. Jeho úkolem je především
poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením,
problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy,
šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a
rodiči.
K rozvoji čtenářské gramotnosti napomáhá nejen přítomnost školní knihovny, ale
i akce, které pro prvňáčky pořádají žáci vyšších ročníků např. Čteme spolu647, kdy
deváťáci četli dětem své vlastní pohádky a na oplátku se prvňáčci pochlubili svými
znalostmi čtení. K stmelení kolektivu napomáhají i jiné akce, jako jsou společné výlety,
jarmarky, besídky či nocování ve škole648. Děti jsou z mateřských školek zvyklé na práci
ve skupinkách. Navázání na tento způsob práce je nasnadě. Kromě frontální výuky tak
žáci prvního stupně pracují ve skupinách. Ve skupinách mohou soutěžit, spolupracovat,
učí se pracovat v týmu, komunikovat, řešit úkoly společně, rozdělují si práci. Učí se svou
práci hodnotit a prezentovat. Pro zpestření vyučování učitelky využívají vlastní pracovní
listy a různé zajímavé úkoly. Děti hrají didaktické hry, luští tajenky, hádanky.
V hodinách nechybějí drobné dětské říkanky, které děti doprovázejí pohybem,
dramatizací i písničkami. Žáci pracují v lavicích, v kruhu nebo ve skupinkách na koberci.
Učitelky mohou pro svou práci využívat loutkové divadlo. V 1. a 2. třídách doprovází
děti při vyučování maňásek. Pomáhá jim např. se psaním, je jejich průvodcem a rádcem.
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Viz příloha č. 6.
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56. ZŠ Nový Jičín, Jubilejní
3, pracoviště Dlouhá 56 [online], 2007, [cit. 2009-09-04]. Dostupné na www: http://www.dlouha56.cz/zprava.pdf.
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Součástí vyučování jsou projekty, kde jsou integrovány jednotlivé vyučovací předměty.
Jsou tematicky zaměřeny. Děti jsou vedeny k samostatnému zpracování problému.
Učitelky se žáky provádějí projekty od jednodenních až po celoroční. Např. Putování do
Písmenkového království, Slavnost Slabikáře, Vánoce, Rodinná oslava, Člověk a jeho
tělo, Čtenářské srdíčko, Jablíčko, Strom čtenářů, Po stopách předka našeho města,
Putování papírové vlaštovky, Evropa od A do Z.
Žáci prvního stupně navštěvují počítačovou učebnu k práci s výukovými
programy, které jsou připraveny pro nejmenší k procvičování čtení i matematiky. Starší
děti využívají již náročnější programy, začínají pracovat s Internetem a takto vyhledané
informace uplatňují ve svých projektech. Děti mají k dispozici hrací koutek, který je
vybavený hrami pro volný čas o přestávkách. Jsou zde pexesa, lota, skládanky, puzzle,
stolní společenské hry a různé hračky649. Nejen na prvním stupni je podporována
individuální výuka, i na druhém stupni se klade potřebný důraz na individuální přístup,
ovšem v rámci možností. Více se pracuje ve skupinkách, čímž se v žácích zakořeňují
předpoklady pro týmovou a kolektivní práci.
Již žáci mateřské školy mohou navštěvovat školu v rámci akce Předškoláček, díky
které se mohou seznámit se svým budoucím působištěm a zvyknout si na nové prostředí.
Velká pozornost je věnována práci s talenty, podporována je taktéž snaha o multikulturní
výchovu v praxi (projekt Napříč školou či dopisování s jinými žáky v rámci Parcel of
English). Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost
realizovat se mimo jiné i v keramických a hudebních kroužcích, případně využít nabídky
rozšířené výuky tělesné výchovy a Informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická
výchova (projekt Hájenka, akce v rámci Dne země, sběr papíru, kaštanů pro lesní zvěř či
PET lahví), zvýšená péče je věnována žákům se zdravotním postižením, špatnou
výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký
výcvik, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy jsou
pořádány nejen na druhém stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníků (Lyžáček).
Tato škola (obě její pracoviště) účelně rozvíjí IG. Žáci jsou zvyklí pracovat
s větším množstvím zdrojů, a to i v hodinách samotných. Častá je týmová práce a
kolektivní řešení úkolů. Žáci jsou především vedeni k hledání souvislostí s jinými
předměty a je u nich podporováno kritické myšlení. Při výuce jsou mnohdy žáci
rozděleni do skupin, kterým vyučující dají k promyšlení rozličné výroky, ať už pravdivé
649

Tradičně i netradičně…ZŠ Jubilejní 3 [online], [cit.2009-09-09]. Dostupné na www:
http://www.zsjubilejni.cz/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=84&page=1
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či nikoliv, a na žácích potom je, sehnat co největší množství argumentů ve prospěch
„svého“ výroku, přičemž se žákovo přesvědčení nemusí s daným výrokem shodovat. Jde
hlavně o rozvíjení schopnosti argumentace, přesvědčivého dialogu a podložení svých
názorů konkrétními podklady.
Školní knihovna (která je společná pro ZŠ Jubilejní 3 a ZŠ Dlouhá 56) se využívá
v hodinách literární výchovy, počítá se do budoucna s jejím dovybavením několika
počítači, které by umožnilo využívat při výuce ve větší míře výukové programy, které má
škola zakoupeny. Ve funkci vedoucího knihovny se střídají vyučující. O informační
vzdělávání se v okrese Nový Jičín stará Městská knihovna v Novém Jičíně, která na
svých stránkách prezentuje celou řadu lekcí pro jednotlivé ročníky a záleží jen na
vyučujících, kdy si příslušnou lekci objednají650.
Počítače jsou využívány i v předmětech, které s výpočetní technikou mnohdy
nesouvisí. Vyučující i žáci je používají k prezentaci učiva či projektových úkolů.
Výpočetní technice je na pracovišti Dlouhá 56 věnováno víc prostoru než na ZŠ Jubilejní,
tříhodinová časová dotace umožňuje skutečně probrání látky do všech podrobností. Žáci
jsou zvyklí používat nástroje i informační zdroje Internetu, posuzují relevanci
jednotlivých zdrojů, jsou vedeni k tomu, aby nekriticky nevěřili jedinému zdroji. Správné
citace prozatím zohledňovány nejsou, požadavek na žáky však hovoří alespoň o dvou
zdrojích informací.
Ze ZŠ Jubilejní 3 jsem nezískala zpět žádné dotazníky, ani od ředitele školy a ani
od vyučujícího českého jazyka. Na ZŠ Dlouhá 56 se mnou spolupracovala paní ředitelka
Mgr. Jana Maloušková. Jak jsem již uvedla ZŠ Dlouhá a ZŠ Jubilejní mají společnou
školní knihovnu, kterou využívají zejména vyučující českého jazyka a literatury pro
společná čtení s žáky. Žáci se mohou podílet na chodu knihovny, kdy pod dozorem
pověřeného učitele či učitelky mohou obalovat knihy, zařazují knihy do polic a pomáhají
i s úklidem. Protože má ZŠ Jubilejní ve svém areálu i jednu z poboček Městské
knihovny, je možné lépe organizovat knihovnické lekce. Paní ředitelka stejně jako
minulý rok potvrzuje, že se počítače používají i v jiných hodinách než rámci hodin
Informační a komunikační technologie. Žáci však nemají k dispozici počítač přímo ve
třídě, stejně jako na ZŠ Dobronín se jim tato alternativa neosvědčila. Žáci mohou za
asistence webmastera umisťovat na webové stránky školy kvízy, úkoly či návrhy na
zlepšení.
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Viz příloha č.7.
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Metody kritického myšlení jsou na této škole uplatňovány, konkrétně pak
prostřednictvím diskuzí, skupinových prací, důraz je kladen na vyhledávání informací,
třídění a porovnávání dostupných informací. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a
vyučující se snaží uplatňovat individuální přístup k žákům. Žákům je umožněno ve
vhodných případech realizovat vlastní nápady, napomáhat při řešení problémů, svůj
způsob řešení se žáci učí obhájit a podpořit uvedením do praxe. Při výuce jsou žáci
motivováni v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Starší žáci
připravují aktivity pro mladší spolužáky. Žáci se podílejí na zpracování dokumentace ze
školního života: fotografování akcí, psaní stručných zpráv a umístění na webové stránky
školy, případně spolupracují i na článcích, které jsou prezentovány v tisku651. Informační
vzdělávání se však na ZŠ Dlouhá nevyučuje. S plagiátorstvím má paní ředitelka
zkušenosti, nejčastěji tento přestupek řeší vypracováním daného úkolu znovu od začátku,
o zavedení jednorázového školení na toto téma však neuvažuje, bez udání důvodu.
Dotazník od vyučující českého jazyka a literatury nebyl bohužel vyplněn, z předchozího
průzkumu však vím, že na této základní škole se používá učebnic nakladatelství FRAUS.
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Školní vzdělávací program ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín. ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín [online], 2007, [cit.2008-04-09].
Dostupné na www: http://www.zsjubilejni.cz/downloads/SVP.pdf.
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Obr. č. 18: Webové stránky ZŠ Jubilejní 3

Obr. č. 19: Webové stránky ZŠ Dlouhá 56
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Webová prezentace obou pracovišť není společná, jsou patrné rozdíly v provedení
i modernosti stránek. Zatímco pracoviště Jubilejní 3 má stránky modernější a více
interaktivní, pracoviště Dlouhá 56 má ještě poněkud zastaralejší verzi stránek, což ale
vynahrazuje bohatším materiálem. Samotný ŠVP se nachází na stránkách pracoviště
Dlouhá 56, odkazy na pracoviště Jubilejní 3 však nefungují, což může mnohého
návštěvníka stránek zmást. Tento problém byl již v roce 2008 a je trochu zarážející, že se
po více než roce situace vůbec nezměnila. Tady bych viděla jedno z větších úskalí, a to
právě v absenci spolupráce škol v oblasti webových stránek, školy by na sebe měly
navzájem vést odkazy, více prezentovat práce svých žáků, vyučujících či bývalých
absolventů. Pracoviště Dlouhá 56, ač pracuje se zastaralejšími a ne tolik sofistikovanými
stránkami, má dle mého názoru ucelenější nabídku, co se dokumentace školy týče.

11.6.3. ZŠ Komenského 68

Název a adresa: ZŠ Nový Jičín, Komenského 68
Komenského 68
Okres Nový Jičín
741 01
Ředitel: RNDr. Svatava Hajdová
e-mail: hajdova@zsko68nj.cz
www: http://www.zsko68nj.cz
Obr. č. 20: ZŠ Komenského 68652
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Zdroj: http://www.zsko68nj.cz.
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Základní škola Komenského 68 je plně organizovanou základní školou s prvním i
druhým stupněm. Škola disponuje 18 třídami, 7 odbornými učebnami, 2 jazykovými
učebnami, počítačovou učebnou s počítači a multimediální učebnou. Škola také vlastní
rozlehlý areál školního hřiště. Cílem školy je komplexní péče o žáky a zajištění jejich
připravenosti do života. Kromě vyučování je důležitou součástí nabídky také péče o
volný čas žáků, který se realizuje prostřednictvím akcí školy. Na této škole odpovídala na
mé otázky v dotazníku paní ředitelka RNDr. Svatava Hajdová. Ve škole není přítomna
školní knihovna (ve škole jsou jen knihy ve více výtiscích pro vyučující literatury
v kabinetech konkrétních pedagogů), i přesto, že je škola co se počtu žáků týče druhou
největší z oslovených škol. Když jsem minulý rok prováděla s paní ředitelkou rozhovor,
říkala, že na školní knihovnu prozatím nejsou vhodné prostory, zdá se tedy, že se situace
nezlepšila ani v letošním roce, přitom přítomnost školní nebo třídní knihovny ovlivňuje
výsledky žáků, alespoň podle průzkumu PIRLS (2001). Knihovnických lekcí, které
pořádá Městská knihovna v Novém Jičíně se však žáci účastní. Počítače jsou využívány
nejenom v hodinách Informační a komunikační technologie, ale i v ostatních předmětech,
v každé třídě je pro žáky k dispozici počítač pro jejich osobní potřebu. Žáci se však oproti
ZŠ Jubilejní nemohou podílet přímo na vzhledu webových stránek. Minulý rok mohli
žáci jednotlivých tříd publikovat informace o své třídě přímo na stránkách školy.
Prezentace třídy hodně závisela na aktivitě třídního učitele i ochotě a aktivitě žáků. Na
stránkách se prezentovaly v roce 2008 dvě třídy: Všeznalci (3. A) a Ámosáci (5. A). Na
těchto třídách je patrné, že se své role zhostily na výbornou. Na stránkách prezentují
nejenom fotografie z celé řady akcí, kterých se v rámci školy či prázdnin zúčastnily, ale
hlavně jsou zde informace o probírané látce, úkolech, vystavených pracovních listech,
kde mohou žáci procvičovat své znalosti nebo o výsledcích v písemkách. Nechybí ani
informace o chystaných projektech a akcích. Nesmírně povedenou akcí byl projekt
Šťastné knihy, který páťáci připravili pro své mladší spolužáky. Žáci se rozdělili do pěti
skupin, přičemž každá skupina se převlékla za určitý literární žánr pro děti (pohádky,
fantazie a kouzla, příroda a přírodopisné encyklopedie, příběhy dětí o dětech, věda a
technika653), proto mohly děti potkávat Červenou Karkulku, zapálené vědce, princezny
nebo Harryho Pottera.

653

Viz příloha č. 9.
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Obr. č. 21: Webové stránky ZŠ Komenského 68

Bohužel webové stránky, které ještě minulý rok fungovaly však v době, kdy píši
tuto práci nefungují, nemohu tudíž zhodnotit, jestli se k těmto dvěma třídám přidaly ještě
další třídy či nikoliv. Tato situace je matoucí a ačkoliv jsem minulý rok zaznamenala, že
stránky nejsou na svou dobu příliš uživatelsky přívětivé, svým obsahem plně vyvažovaly
svou zastaralost, zatímco když nyní nefungují, vypovídá tato situace i o přístupu vedení,
které asi příliš nezajímá, jak se škola před veřejností prezentuje. Z metod kritického
myšlení se vyučující zaměřují zejména na projektové úkoly a postupy projektu Začít
spolu, který klade důraz na rozvoj komunikačních dovedností a týmové práce.
Paradoxem je, že na otázku, zda vyučující používají ve třídách skupinovou výuku,
projektové úlohy a workshopy, odpověděla paní ředitelka záporně, ačkoliv v předchozí
otázce zmínila, že projektové úlohy používají a týmovou práci podporují prostřednictvím
projektu Začít spolu. Nedokážu si vysvětlit tento nesoulad v odpovědích, možná došlo
k nepochopení otázky. Informační vzdělávání se na škole nevyučuje a paní ředitelka
nemá zkušenost s plagiátorstvím, na poslední otázku týkající se zařazení jednorázové
lekce na téma plagiátorství, už paní ředitelka Hajdová neodpověděla.
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Z této školy mám informace i od vyučující českého jazyka a literatury paní Mgr.
Ivany Tiché. Absenci školní knihovny potvrzuje i tato vyučující. Městskou knihovnu
vyučující navštěvuje zpravidla jednou do roka a žáky motivuje zejména vypracováváním
projektů, samostatných prezentací (kde je nutnost knihovnu navštívit) a doporučenou
četbou. Seznamy doporučené četby oslovená vyučující používá, stejně tak používá ve
svých hodinách i počítač. Přesto vyučující na otázku, jestli Internet a počítače odvádí
nebo podporují četbu, vyučující Tichá doslova napsala: „Četbu knihy nelze nahradit
prací s počítačem“. Dotazovaná vyučující po žácích nepožaduje, aby používali při
vypracovávání domácích úkolů více než jeden zdroj, ze kterého informace získávají, ale
naopak požaduje, aby žáci alespoň zběžně citovali použitý zdroj informací. Nejčastěji
tato vyučující používá ve výuce učebnice, ty používá týdně, měsíčně využívá beletrii,
internetové materiály, software a materiály z jiných předmětů, nikdy potom nepoužívá
pracovní sešity, noviny a časopisy. Ve výuce vyučující upřednostňuje učebnice
z nakladatelství Fortuna. Paní učitelka Tichá oproti paní ředitelce však napsala, že
předmět informační vzdělávání je na škole vyučován, zde patrně došlo k nepochopení
otázky. S plagiátorstvím zkušenosti má a tyto situace řeší přepracováním práce. O
webových stránkách Infogram bohužel neví.

11.6.4. ZŠ Šenov u Nového Jičína

Název a adresa: Základní škola Šenov u Nového Jičína
Školní 20
Šenov u Nového Jičína
Okres Nový Jičín
7420 42
Ředitel: PaedDr. Jana Bělůnková
e-mail: senov@zssenov.cz.
www: http://www.zssenov.cz/
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Obr. č. 22: ZŠ Šenov u Nového Jičína654

Základní škola Šenov u Nového Jičína je státní školou zřizovanou obcí a zároveň
je i spádovou školou pro obce Bernartice nad Odrou, Rybí, Kunín, Polouvsí, Mankovice,
Starý Jičín a Závišice. Škola je úplnou základní školou s 9 ročníky, součástí školy je
školní družina, školní jídelna a školní knihovna. Výuka probíhá ve dvou budovách školy.
Obě budovy jsou v areálu školy, mezi nimi je školní hřiště, vše je obklopeno školní
zahradou. Budova školní družiny je v těsné blízkosti školy. Díky poměrně malému počtu
žáků ve třídách na prvním stupni je umožněn individuální přístup k dětem, díky dobré
vybavenosti školy potom kvalitní výuka. Škola nabízí také bohatou mimoškolní činnost
v podobě zájmových útvarů – celé řady nepovinných předmětů a kroužků.
Na dotazník mi odpovídala paní ředitelka PaedDr. Jana Belůnková. Školní
knihovna se v budově školy nachází, pro výuku se však momentálně nepoužívá, protože
byla před nedávnem přestěhována z prostorových důvodů do menší místnosti, takže se
v ní pouze půjčují a vracejí knihy. Za provoz knihovny zodpovídá pověřená vyučující.
Žáci se sami na chodu knihovny mohou podílet zejména zařazováním knih zpět do

654

Zdroj: http://www.zssenov.cz/.
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regálu, a taktéž dávají podněty k nákupu knih, které jim ve fondu školní knihovny chybí.
S Městskou knihovnou v Novém Jičíně škola spolupracuje a pravidelně se účastní
knihovnických lekcí, které knihovna pořádá. Počítače se využívají i v jiných předmětech
než pouze při výuce Informatiky, počítače ve třídách dříve byly k dispozici, ale taktéž se
jejich přítomnost ve třídách neosvědčila. Žáci se přímo na vzhledu stránek podílet
nemohou, mohou však dávat podněty webmasterovi, který příslušné změny může
provést. Kritické myšlení je zde v popředí zájmu, konkrétními metodami jsou potom
celoškolní projekty, projektové úlohy a dílčí projekty v jednotlivých hodinách. Je
používána výuka ve skupinách, zaměřená především na mezipředmětové vztahy a rozvoj
klíčových kompetencí. Škola se zapojuje do dlouhodobých projektů vyhlášených
různými ministerstvy:
•

Projekt Svět očima dětí655 (konkrétně pak např. Děti na útěku, Dětská práva a
povinnosti);

•

projekt Kouření a já656 (Rodinná výchova 6.–9. ročník);

•

projekt Zdravé zuby657 (první stupeň);

•

projekt Školní mléko658 (celá škola);

•

2-3 hodinové projekty individuální:
V chemii např. Léčiva, biokatalyzátory, v občanské výchově např. Naše obec;

Jsem občanem ČR, v přírodopise Savci; Zvířata; Rostliny; Živočichové; Zvětrávání,
sesuvy; Ptáci v ekosystémech; Roční období; Člověk – pán tvorstva; Vesmír; Člověk a
jeho mozek, v rodinné výchově pak Propagace tabákových výrobků; Lidská sexualita,
v jazycích či jiných výchovách jsou potom projekty zaměřené na aktuálně probíranou
látku (např. Koření života). Velký ohlas získala práce žáků s názvem „Turisté vítáni“.
Jedná se o videonahrávku žáků, kteří prezentovali svou obec a která byla promítána
v rámci Dne otevřených dveří. Škola spolupracuje i s rodiči žáků a pořádá pro ně celou
řadu školních akcí, do kterých se mohou zapojit spolu se svými ratolestmi. V rámci
environmentální výchovy je škola zapojena do sběru starého papíru, plastových lahví,
využívá solární panel k ohřevu vody. Předmět informační vzdělávání není přímo
v osnovách zařazen a s plagiátorstvím na škole se paní ředitelka prozatím nesetkala. O

655

Více viz www: http://www.mvcr.cz/souteze/2005/sod/.
Více viz www: http://www.khspce.cz/novinky/mesta/1.pdf.
657
Informační leták na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/Files/PDF/ZZ21112005TZ.pdf.
658
Více viz www: http://www.skolnimleko.cz/proskoly/10/46.
656
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jednorázovém školení na téma plagiátorství paní ředitelka neuvažuje, protože tomuto
tématu se žáci věnují již ve 3. ročníku v hodinách Informatiky.

Obr. č. 23: Webové stránky ZŠ Šenov u Nového Jičína

Škola má na Internetu své webové stránky, na kterých se má v budoucnu více
zapracovat. Právě na těchto stránkách vidím jistá úskalí a je škoda, že nejsou více
propracované. V menu sice nechybí nic z toho, co by na stránkách být mělo, ale po
otevření jednotlivých sekcí jsem byla překvapena, že sekce mnohdy obsahují pouze pár
stručných vět. Dalo by se přitom školního webu využít k prezentaci žákovských prací,
výletů, sportovních či jiných akcí. Na stránkách sice nechybí podrobná fotografická
dokumentace z akcí školy659, ale více pozornosti by se mělo věnovat i předmětům na
škole vyučovaným, větší propagaci kroužků pro děti a mimoškolním akcím. Prezentace
základních informací či odkazníků na stránkách by do budoucna určitě napomohlo
k tomu, aby žáci s vyučujícími více spolupracovali, podpořila by se tím komunikace mezi

659

Viz příloha č. 10.
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žáky samotnými a škola by se lépe zapsala i v obci. Do budoucna by se tedy mělo
uvažovat o větším využití možností Internetu.

Na dotazník pro vyučující českého jazyka a literatury mi odpovídala paní Mgr.
Jana Sedlářová. Přítomnost knihovny tato vyučující potvrzuje a využívá ji k hodinám
literární výchovy. Knihovnu vede přímo dotazovaná vyučující a podílí se na chodu
knihovny sama, žáci však mohou podávat návrhy na zakoupení titulů, kterými knihovna
nedisponuje. V knihovně nejsou k dispozici práce žáků, které by sloužily jako podklad
pro práci jiných žáků jako je tomu na ZŠ Dobronín. Vyučující s žáky navštěvuje
Městskou knihovnu v Novém Jičíně, většinou jednou do roka. Návštěvu knihovny
vyučující propaguje zejména doporučenou četbou a zadáváním úkolů, ke kterým
návštěva knihovny nabádá. Seznamy doporučené četby tato vyučující používá a ve svých
hodinách používá i počítačů. Na otázku zda mohou počítače čtenářství podpořit nebo ho
naopak utlumují, vyučující Sedlářová odpověděla následovně: „Čtenářství jednoznačně
podporuje, některé děti by jinak vůbec nic nepřečetly, kromě obrázkových časopisů“.
Vyučující po žácích požaduje použití více než jednoho zdroje, ale citace nepožaduje vždy
(záleží na délce zadané práce), pouze u některých úkolů. Nejčastěji vyučující používá
učebnice. Učebnice a beletrii používá denně, týdně potom používá internetové materiály
a materiály z jiných předmětů, měsíčně využívá beletrii a nikdy nepoužívá noviny,
časopisy a software. K výuce paní Sedlářová používá učebnice nakladatelství Prodos,
Nová škola, SPN a Alter. V následující odpovědi se liší odpověď vyučující od odpovědi
ředitelky školy. Paní ředitelka Bělůnková popírá, že by se na škole vyučovalo informační
vzdělávání, zatímco paní Sedlářová napsala, že se informační vzdělávání na škole
vyučuje, takže asi došlo s největší pravděpodobností u paní Sedlářové k nepochopení
otázky nebo zaměnila tento předmět s Informatikou či jiným předmětem informatického
charakteru. S plagiátorstvím dotazovaná vyučující zkušenost nemá, tudíž neodpověděla
na otázku, která na ni navazovala. O webových stránkách Infogram paní Sedlářová ví a
dozvěděla se o nich od svých kolegů.

11.6.5. ZŠ Tyršova

Název a adresa: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1
Tyršova 1
Nový Jičín
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741 01
Ředitel: Mgr. Magda Trávníčková
e-mail: kancelar@tyrska.cz
www: http://www.tyrska.cz
Obr. č. 24: ZŠ Tyršova 1660

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1 sdružuje základní školu, školní družinu a školní
jídelnu. Škola se orientuje na výuku cizích jazyků. Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků
se vyučuje cizí jazyk (anglický) od 1. ročníku. Druhý cizí jazyk je němčina nebo
francouzština, volitelně a nepovinně se vyučuje ruština a španělština. Dva cizí jazyky pro
všechny žáky jsou součástí volitelné nabídky na druhém stupni. Rovněž hodinová dotace
výuky cizího jazyka je vyšší, než v běžné základní škole. Klade důraz taktéž na činnostní
učení661. Důležitým směrem profilace školy je zavedení výuky Výpočetní techniky jako
660

Zdroj: http://www.tyrska.cz.
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Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti. Škola nepředkládá žákům zpravidla
hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vede je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali na základě činností,
pozorování, pokusů – na základě objevování. Nezaměstnává jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na
jejich city a vůli. Nehromadí jen množství vědomostí místo jejich kvality, ale snaží se rozvíjet schopnosti žáků a
seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Tyto metody a postupy si žáci osvojují tak, aby je uměli uplatnit
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povinného předmětu a jeho prolínání do všech dalších předmětů (žáci se učí např. i stříhat
videa a klipy, která potom umisťují na stránkách školy). Z předchozího průzkumu jsem
zjistila, že na této největší škole v okrese Nový Jičín není k dispozici školní knihovna,
což považují za poněkud zarážející informaci, protože se jedná o největší školu
v novojičínském okrese. V třídách samotných jsou však uloženy knihy, které mohou děti
o přestávkách využívat k relaxaci či sebevzdělávání, funguje tudíž jakási „knihovna ve
skříni“. Prostory pro vybudování knihovny prozatím nejsou, řešením by možná byla
nástavba patra nad tělocvičnou.
Každá třída však vlastní jednu počítačovou jednotku, která může být využívána
žáky, kteří s předstihem vyplnili zadaný úkol jako jistá forma odměny, žáci na počítači
mohou pracovat s výukovými programy, které škola zakoupila či mohou využít slovníků,
které jsou v něm taktéž nainstalovány a v průběhu hodin získávat potřebná slovíčka
k vlastní práci či při realizaci úkolů.
Škola se přirozeně účastní i celé řady akcí662, ať už v souvislosti s tradičními
svátky (jarmarky, besídky, programy pro rodiče a spolužáky) nebo v rámci významných
dnů (tradiční akce ke Dni země, zajímavým je potom projekt v rámci environmentální
výchovy, který vznikl na stránkách ZŠ Tyršova s názvem „Ekologie – Chraňme náš
svět…“. Tento projekt mají na svědomí sami žáci663). Žáci pravidelně jezdí na výlety a
pořádají netradiční školní akce jako Brýle pro Afriku664 (žáci posbírali doma nepoužívané
dioptrické brýle, které zašlou do nemocnice v hlavním městě Středoafrické republiky),
svatby v šestém ročníku (nácvik slavnostních obřadů a konzumace svatebního dortu) či
netradiční výuka plavání se záchranou tonoucího. ŠVP je založen na principech
činnostního učení665. Na této škole bohužel nemám k dispozici vyhodnocený dotazník, i
v životě a mohli se sami dál vzdělávat. Činnostní učení je založené na metodě objevování. Je-li dítě schopno k určitému
jevu položit otázku, je to znamení, že o pozorovaném jevu přemýšlí, hledá vysvětlení, je schopno mu porozumět a na
otázku najít správnou odpověď. V pokládání otázek pomáhá žákům hlavně pozorování určité prováděné činnosti.
K základním pracovním metodám činnostního učení patří metody aktivizující, zejména metoda situační, problémová a
projektová, metody názorně demonstrační, metody slovní, zejména dialogické, metody samostatné práce, metody
výzkumné, tvořivá práce s učebnicemi, pracovními sešity a didaktickými pomůckami a hrami. Vyučovací metody při
činnostním učení jsou volné v mezích, které jsou dány přirozeným vývojem žáků. Učitel volí v těchto mezích a při
dokonalé znalosti učební látky takové metody, aby v každém předmětu soustavně rozvíjel zájem žáků, a dosahoval tak
co nejlepších výsledků bez přetěžování žáků a přepínání vlastních sil.
662
Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008. ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín [online], 2007 [cit. 2009-10-12].
Dostupné na www: http://www.zstyrnj.edunet.cz/kestazeni/vyrocnizprava08.pdf
663
Více viz www: http://ekologie.webz.cz/.
664
Viz příloha č. 11.
665
Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti. Škola nepředkládá žákům zpravidla
hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vede je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali na základě činností,
pozorování, pokusů – na základě objevování. Nezaměstnává jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na
jejich city a vůli. Nehromadí jen množství vědomostí místo jejich kvality, ale snaží se rozvíjet schopnosti žáků a
seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Tyto metody a postupy si žáci osvojují tak, aby je uměli uplatnit
v životě a mohli se sami dál vzdělávat. Činnostní učení je založené na metodě objevování. Je-li dítě schopno k určitému
jevu položit otázku, je to znamení, že o pozorovaném jevu přemýšlí, hledá vysvětlení, je schopno mu porozumět a na
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přes četné urgence se mnou ani paní ředitelka Trávníčková ani nikdo jiný z učitelského
sboru nespolupracoval. Tato škola má velmi dobré technologické zázemí, o školní
knihovně se uvažuje, třídní knihovny jsou pro žáky k dispozici, o to víc by mne zajímalo,
jak by vyučující i ředitelka školy na jednotlivé otázky odpovídaly. V roce 2008
v osnovách informační vzdělávání nebylo zařazeno a situace se nezměnila ani v tomto
školním roce, ale prospěšné bylo, že si tento nedostatek paní ředitelka uvědomovala a
spolu s učitelským sborem na zařazení do osnov pracovala.
IG jako taková je pojímána na ZŠ Tyršova komplexně, ve všech předmětech se
průběžně pracuje s více výukovými materiály, počítač je díky tomu, že je dostupný
v každé třídě, využíván při výuce jak učitelem, tak dětmi. Vedení školy by chtělo docílit
toho, aby se vybudovala ještě jedna třída výpočetní techniky, protože kapacita počítačů
ve dvou počítačových učebnách je stále podle vedení podhodnocená a vzhledem k tomu,
že se počítačů využívá při výuce v dosti vysoké míře, považuje se její výstavba za jednu
z priorit vedení. Jedna z vizí paní ředitelky Mgr. Trávníčkové je možnost upravit jednu
učebnu tak, aby po jejím obvodu byly počítačové stanice, takže by se mohla třída
používat ke klasické výuce a v případě zájmu i jako učebna výpočetní techniky, čímž by
se vyřešily prostorové nedostatky. Týmová práce je základem většiny projektů, které žáci
vypracovávají, prozatím není nijak stanoveno, jak by měly výstupy prací vypadat, citace
či počet zdrojů nutných k přijetí práce vyučujícím, taktéž není doposud vnímán jako
standard.
Počítačové gramotnosti je však přece jenom věnováno více prostoru než IG, a to
zejména z toho důvodu, že na škole fungují fundovaní pracovníci Informatiky, kteří se
snaží o implementaci výpočetní techniky do všech předmětů. Vyhledávání ve zdrojích a
jejich kritické ohodnocení je tudíž prioritou vyučujících, je však poněkud opomíjena
stejná činnost ve spolupráci s tištěnými zdroji.
Žáci již tradičně dochází do Městské knihovny, kde probíhají lekce pro žáky
prvního i druhého stupně. Četnost návštěv v knihovně potom závisí na vyučujících.

otázku najít správnou odpověď. V pokládání otázek pomáhá žákům hlavně pozorování určité prováděné činnosti.
K základním pracovním metodám činnostního učení patří metody aktivizující, zejména metoda situační, problémová a
projektová, metody názorně demonstrační, metody slovní, zejména dialogické, metody samostatné práce, metody
výzkumné, tvořivá práce s učebnicemi, pracovními sešity a didaktickými pomůckami a hrami. Vyučovací metody při
činnostním učení jsou volné v mezích, které jsou dány přirozeným vývojem žáků. Učitel volí v těchto mezích a při
dokonalé znalosti učební látky takové metody, aby v každém předmětu soustavně rozvíjel zájem žáků, a dosahoval tak
co nejlepších výsledků bez přetěžování žáků a přepínání vlastních sil.
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Obr. č. 25: Webová prezentace ZŠ Tyršova 1

Webová prezentace školy umožňuje, aby žáci sami přispívali k článkům
fotografickou dokumentací a sami udržují tzv. žákovský odkazník, kde dávají k dispozici
zajímavé stránky, které se mohou hodit k výuce rozličných předmětů.

11.6.6. Shrnutí

Průzkum, kterým jsem ověřovala na kolik základní školy podporují ve svých
osnovách IG, a který vycházel z průzkumu vyhodnoceného v roce 2008, bych zhodnotila
následovně:
V průzkumu jsem sledovala přítomnost školní knihovny a její využití ve výuce,
používání počítačů ve vyučování, zjišťovala jsem jestli jsou ve sledovaných školách
uplatňovány principy kritického myšlení, týmovou práci, projektové úlohy a hlavně jestli
je vyučován předmět informační vzdělávání (výchova). Sledovala jsem rovněž, jaké mají
ředitelé / ředitelky škol i vyučující zkušenosti s plagiátorstvím a jestli mají učitelé
povědomí o existenci webových stránek Infogram. Z dvanácti rozeslaných dotazníků se
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mi vrátilo 7 vyplněných dotazníků, z toho 4 od ředitelů / ředitelek škol a od 3 vyučujících
českého jazyka a literatury.
Ve čtyřech z 6 sledovaných škol je přítomna školní knihovna, ve zbývajících dvou
je alespoň pro žáky k dispozici v jednom případě třídní knihovna a v tom druhém
knihovna přímo v kabinetech pedagogů (podle zaměření). Ve výuce jsou školní knihovny
na školách, kde je školní knihovna k dispozici, používány zejména v hodinách literatury,
protože jsou-li v knihovně knížky ve více výtiscích, potom je jednodušší přemístit třídu
do knihovny, než přenášet knihy před hodinou do tříd a po hodině znovu zpět do
knihovny. V jednom případě však vyučující prostředí knihovny příliš nevyhovovalo,
protože žáci byli prostředím školní knihovny rozptylováni. Na chodu knihovny se ve
většině případů podílí pověřený vyučující (nejčastěji vyučující českého jazyka a
literatury), pouze na ZŠ Dobronín vede knihovnu odborně vzdělaná knihovnice
(zapříčiněno pravděpodobně tím, že se jedná zároveň o knihovnu obecní). Žáci se mohou
na chodu knihovny podílet buď zařazováním knih zpět do regálů, obalováním knih i
podílem žáků na úklidu školní knihovny (např. ZŠ Dlouhá), ve většině případů však žáci
nemohou participovat na chodu knihovny. Ve většině případů ovšem mohou navrhovat
tituly, které jim v knihovně chybí a ovlivňovat tak akviziční procesy ve školní knihovně.
Knihovnu žáci využívají zejména ve volném čase, její prostory mohou sloužit i
jako místa pro aktivity s mladšími žáky, pro prezentaci výtvorů žáků, na ZŠ Dobronín je
školní knihovna i knihovnou obecní, a proto se zde konají i kulturně-vzdělávací akce pro
veřejnost. Všechny oslovené školy v tomto průzkumu potvrdily, že navštěvují
knihovnické lekce ve veřejné knihovně, nejčastěji jednou do roka. Pouze ve školní
knihovně na ZŠ Dobronín jsou však k dispozici seminární práce či vypracované projekty
žáků, které mohou ostatním sloužit jako podklad pro jejich vlastní práci. Tato pro někoho
možná nepodstatná aktivita ve školní knihovně je podle mého názoru dobrou ukázkou
toho, jak se dají práce žáků použít. Mohou sloužit jednak jako základní zdroj informací
(zběžná orientace v problematice), jednak k nastudování formální stránky práce,
k zjištění, co v práci chybí nebo došlo-li k změně v aktuálnosti dat a i k nácviku etického
přístupu k informacím, kdy je žák poučen o skutečnosti, že projekt, který mu sloužil jako
podklad pro jeho vlastní práci, by měl citovat. Jedná se jakousi obdobu prezenčního
studia diplomových prací v knihovně vysokých škol a dle mého názoru je podstatné, aby
se žáci již na základních školách seznamovali se způsobem výuky na vyšších stupních
vzdělávání. Motivací k návštěvě knihovny je zejména doporučená četba a úkoly, k jejichž
vypracování je zapotřebí knihovnu navštívit (kniha je dostupná pouze v tištěné formě
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např. v příruční knihovně). U všech dotazovaných vyučujících se taktéž potvrdilo, že
používají seznamy doporučené četby, což považuji za správné, žák pokud nemá dostatek
podnětů z rodinného prostředí, těžko může vědět, která kniha by ho mohla zajímat,
poučit, rozesmát i přivést k zamyšlení. Většina oslovených vyučujících si myslí, že
Internet a počítače mohou čtenářství podporovat, což je názor, se kterým se ztotožňuji i
já.
4 ředitelé / ředitelky škol v dalším okruhu týkajícím se počítačů ve výuce, shodně
potvrdili, že počítače jsou využívány i v jiných předmětech než pouze v Informačních a
komunikačních technologiích, 2 ze tří vyučujících potom používají počítač i v hodinách
českého jazyka a literatury. U vyučující, která počítač ve svých hodinách momentálně
nepoužívá, se neosvědčil v minulosti, protože žáci si kromě vypracovávání úkolů stíhali
také psát e-maily a chatovat spolu přes ICQ. Přítomnost počítače v každé třídě ještě stále
není standardem, bohužel za tuto situaci často mohou sami žáci, ve dvou případech z čtyř
se ředitelům / ředitelkám škol počítač ve třídě neosvědčil, na jedné škole je počítač ve
třídách pouze na prvním stupni. Žáci se mohou podílet na vzhledu webových stránek
pouze v případě prostřednictvím webmastera, na ZŠ Komenského se na obsahu stránek
podílet nemohou, ale v minulém průzkumu mohli žáci této školy vytvářet vlastní
prezentaci třídy, která byla ze stránek školy přístupná.
Na ZŠ Dobronín vyučující uvedla, že požaduje po žácích citování použité
literatury a rovněž očekává, že žáci použijí více než jeden zdroj informací, na dalších
školách na tyto dvě otázky oslovené vyučující nepožadují více zdrojů či citace vždy,
spíše záleží na charakteru úkolu. Přístup paní Válové (ZŠ Dobronín) však považuji za
správný, na vysokých školách jsou citace i použití zdrojů samozřejmostí a příliš nezáleží
na charakteru práce a čím dříve je žákům zafixováno, aby tyto postupy považovali za
samozřejmé, tím lépe. Na základních školách je nejčastěji používaným informačním
zdrojem ve výuce učebnice, další materiály jsou používány s touto frekvencí:
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Graf č.1: Frekvence použitých materiálů ve výuce
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Jak je z grafu patrné, učebnice se používají ve většině případů denně, následovány
beletrií a pracovními sešity, které se používají týdně. Měsíčně se nejčastěji používají
internetové materiály a materiály z jiných předmětů a se v kolonce nikdy se nejčastěji
objevil software a noviny a časopisy. Samozřejmě že data nelze zobecnit na všechny
základní školy, ale tři nejčastěji používané materiály – učebnice, beletrie a pracovní
sešity – se podle mne používají na většině českých škol. Na základních školách se
vyskytují zpravidla učebnice nakladatelství Fortuna a SPN, za nimiž následují
nakladatelství Fraus, Prodos, Nová škola a Alter.
Ředitelé / ředitelky škol měly následně odpovídat na otázku, je-li v osnovách
jejich škol zařazeno informační vzdělávání. Ani na jedné z oslovených škol informační
vzdělávání přímo zařazeno není, rozhodně ne v tom slova smyslu, v jakém jsme si hop
vysvětlovali v teoretické části. Částečně se informační vzdělávání překrývá s předmětem
Informatika nebo Informační a komunikační technologie, na ZŠ Dobronín se původnímu
významu blíží knihovnické lekce vedené odborně vzdělanou knihovnicí. Inspirací by
mohl být příspěvek Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a Moravské zemské
knihovny v Brně s názvem Návrhy základních okruhů informačního vzdělávání pro ZŠ a
SŠ ve veřejných knihovnách666. Ačkoliv tedy v RVP není předmět informační vzdělávání
zařazen, ve ŠVP jednotlivých škol by se mohl, a měl by, časem objevit. Je stále
důležitější uvědomovat si cenu i moc informací a dokázat se ve světě informací,
dezinformací a pseudoinformací pohybovat, nacházet je, dokázat je kriticky zhodnotit,
pracovat s nimi a úspěšně je použít v prospěch svůj i celé společnosti. Školy však pracují
již několik let podle principů kritického myšlení, zapojují vyučující do celé řady projektů
a školení (Začít spolu, Kooperativní výuka), které mají za cíl zvýšit osobní maximum
666

Viz příloha č. 12.
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žáků i vyučujících, žáci pracují ve skupinách, učí se prezentovat své projekty digitální
cestou či pořádají workshopy. V projektech se počítá i s přesahem do praxe a konkrétní
zlepšení tak probíhají zejména v ekologické oblasti, v podílení žáků na vzhledu školy, v
přípravě akcí pro mladší spolužáky, ve vypracovávání úkolů, kdy žáci mají aplikovat
teoretické znalosti a např. sestříhat video propagující školu (ZŠ Tyršova, která se však
letošního průzkumu neúčastnila).
S plagiátorstvím má většina oslovených škol zkušenosti (jak ředitelé škol, tak
oslovení vyučující), řešením těchto přečinů bývá nejčastěji přepracování plagiátu, přesto
však ředitelé / ředitelky škol odpovídali na otázku, zda neuvažují o zavedení
jednorázových školení na téma plagiátorství, většinou negativně. V jednom z případů se
tématu plagiátorství věnují v hodinách Informatiky. Poslední otázka, která směřovala
pouze k vyučujícím se snažila zjistit, jestli oslovení vyučující znají webové stránky
Infogram, ve dvou ze tří případů však vyučující tyto stránky neznaly, určitě by pomohla
větší propagace v pedagogicky zaměřených periodicích.
V této části práce jsem tedy shrnula výsledky z dotazníků, nezbývá než
konstatovat, že příkladem hodným následování je ZŠ Dobronín, která dle mého úsudku
pracuje s IG soustavně, komplexně a zahrnuje ji takřka do všech vyučovaných předmětů.
Taktéž problematice informačního vzdělávání věnuje patřičnou pozornost a knihovna se
do výuky pravidelně zapojuje a vychází žákům i vyučujícím vstříc. ZŠ Dobronín pro mne
zůstává místem, které ukázkově a vzorově zapracovala na implementaci ŠVP do výuky,
precizně a odpovědně připravovala pedagogický sbor na kurikulární reformu a podařilo
se jí zakomponovat nenásilně změny do výuky tak, aby se posílily mezipředmětové
vazby, informační vzdělávání žáků a aby došlo k osvojení potřebných klíčových
kompetencí. ŠVP na této škole vzali vyučující i vedení školy jako vítanou změnu, která
vnese do „zkostnatělého“ systému pouček a „šprtání“ světlo a naučí žáky přemýšlet
kriticky, logicky uvažovat a vnímat předměty celostně s jejich přesahy do jiných oblastí.
Podpora IG ve výuce je ukázkovým příkladem toho, jak by měla být IG zakotvena
v každém z vyučovaných předmětů.
Nechci ale snižovat zásluhy ostatních škol. Na většině z nich jsem nalezla něco
překvapivého a ve výuce prospěšného, jedinou „černou ovcí“ ale byla ZŠ Komenského
68, která nedoznala žádných změn k lepšímu oproti průzkumu minulému. Naopak
postarší webové stránky, které ale obsahovaly povedené stránky tříd, kterými se žáci
prezentovali na portálu školy, v letošním roce nefungují, a tím škola přišla o zajímavý
počin, který se na ostatních sledovaných školách nenacházel. Taktéž absence školní
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knihovny je na závadu, ale zatímco na ZŠ Tyršova, kde taktéž nemají školní knihovnu,
nahrazují její absenci nadstandardní výukou počítačové gramotnosti a přítomností
počítačových jednotek v každé z tříd, tak ZŠ Komenského v tomto směru nemá moc co
nabídnout. Samozřejmě se jedná o můj subjektivní názor a nechtěla bych touto cestou
snižovat kvality této školy, ale podle kritérií, která jsem ve svém dotazníku sledovala, se
škola IG příliš nevěnuje.
Obecně lze konstatovat, že tak příkladná spolupráce s knihovnou, jakou má ZŠ
Dobronín, je těžké nalézt. Rovněž podpora IG v novojičínském okrese není tak vzorová,
přece jenom je více pozornosti věnováno gramotnosti počítačové, což neznamená, že by
to bylo na závadu. Naučit však žáky smysluplně, systematicky a kriticky pracovat a
vyhodnocovat i tištěné zdroje a nespoléhat se na „všeobsažnost“ Internetu, by mělo být
jednou z priorit a cílů ve výuce.
Základní školy, které jsem podrobila svému zkoumání však na svých „mouchách“
mohou zapracovat. Ve svých ŠVP mají školy dostatečný prostor pro rozpracování témat,
které RVP „jenom“ načrtl. Dejme proto školám čas si na nové podmínky vzdělávání
zvyknout, přijmout je za své a přizpůsobit je orientaci školy. A všude tam, kde ŠVP jen
těžko získávají podporu a nadšení osazenstva škol, by měla napomoci spolupráce
s jinými školami nebo vzdělávacími institucemi, které by ukázaly, že nic není nemožné a
tím, že se budeme bránit inovacím, znevýhodňujeme svou školu i žáky v ní.
Vzkaz školám a pedagogům tedy zní: nevzpírejte se změnám, i když s sebou
přináší úskalí a očekávají od vás stoprocentní nasazení, o to víc vás potěší, když uvidíte,
že vašim žákům změny prospívají, učí je myslet, rozvíjet se, tvořit a že jim jste dobrým
příkladem. Vždyť…“naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují,
kam jít, ale samy nejdou667“. Proto veďte žáky cestami sice křivolakými a plnými
překážek, které jim budou připadat nesnadné a namáhavé, ale o to více na jejich konci
budou vděčni za to, že jimi byli vedeni.

667

Autorem citátu je filozof, pedagog, spisovatel, teolog a poslední biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský.
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ZÁVĚR

Závěrem bych chtěla zdůraznit roli RVP pro současné pojetí vzdělávání. Jedná se
o zlomový dokument, který pedagogům pomyslně ukazuje dveře, za kterými se skrývá
možnost změnit vzdělávání jednou provždy, každý z vyučujících ale už musí dveřmi
projít sám. Záleží na každém z nich, jakým způsobem pojme svůj předmět a na kolik ho
přizpůsobí novým metodám a způsobům výuky. Někteří zakomponují změny pouze na
papíře, jiní se jimi budou poctivě řídit a osvojí si celou řadu nových dovedností, které
s kurikulární reformou přicházejí. Mnozí budou učit „postaru“, odmítavě se stavíc
k novotám, ostatní využijí příležitosti se naučit novým postupům a přijmou i nutnost
celoživotního vzdělávání a neustálého prohlubování znalostí. Každá nová myšlenka vždy
závisela, závisí a bude záviset na naší ochotě ji přijmout.
RVP bojují o své místo na slunci a já pevně doufám, že svůj boj neprohrají.
Přinášejí totiž s sebou „čerstvý vítr do plachet“ a dávají žákům možnost osvojit si ty
dovednosti, které mají přesah do praxe, které upřednostňují uvažování o problémech a
hledání souvislostí. Činnosti spojené s učením už nebudou přát jen žákům se schopností
se paměťově látku naučit, ale více se bude přihlížet k tomu, aby látka byla pochopena,
nikoliv pouze správně interpretována. Přeneseně tak české školství stojí na prahu nového
tisíciletí. Před řediteli, učiteli i žáky stojí zcela nové možnosti, je jen na nich, jak se svých
rolí zhostí.
Jednou z výzev, které před školami stojí je i problematika IG a informačního
vzdělávání. Škola může vybavit své žáky schopnostmi ovládat nejen výpočetní techniku
a umět se orientovat ve stále se rozrůstajícím „pralese“ internetových zdrojů, ale svou roli
by ve výuce i v životě žáka měla hrát také kniha. Kniha je médium, které s dítětem
komunikuje na jeho úrovni, respektuje jeho niterná přání, dává mu možnost nahlédnout
do světů fantazie, stát se součástí příběhu, být hrdinou. Žák by si měl tudíž osvojit takové
strategie, které posílí jeho schopnosti porozumět textu, správně ho převyprávět, pochopit
promluvy hlavních postav, ale i jejich postoje a pohnutky, které je vedou k určitému
jednání.
Stejně tak by si žáci měli být schopni v tištěných zdrojích vyhledávat potřebné
informace pro prohloubení svých znalostí, přistupovat k nim kriticky, analyzovat je,
ověřovat, na základě svých zkušeností je potom přejímat, hovořit o nich, obhajovat
informace, s kterými se ztotožní a zároveň být připraveni stále přijímat poznatky nové.
Proto je zapojení IG do výuky jedním z klíčových přínosů RVP. Ačkoli IG v samotném
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dokumentu figuruje pouze jednou jedinkrát, principy, kterými se IG řídí a cíle, ke kterým
směřuje, jsou srovnatelné. Je zde samozřejmě i skutečnost, že pokud v RVP nějaká část,
neznamená to, že se nemůže objevit ve ŠVP konkrétních škol. Změny mohou provést
samy základní školy a zakomponovat do svých osnov předměty např. nepovinného
charakteru, které však povedou k podpoře IG. Taktéž mohou spolupracovat s ostatními
školami v okrese i mimo něj a nedílnou součástí výuky by měla být i spolupráce
s knihovnou, ať už školní či veřejnou. Fundovaný pracovník knihovny si uvědomuje sílu
informací v dnešním světě a kdo jiný než on by mohl žákům pomáhat v práci
s informačními zdroji. Informační vzdělávání by se mělo dostat do osnov škol, na
některých středních školách668 si již důležitost tohoto předmětu uvědomili a jeho zařazení
do výuky s sebou přineslo a přináší kýžené výsledky. Nedílnou součástí podpory IG by
tedy mělo být nejenom zařazení informačního vzdělávání do výuky, ale i spolupráce
s knihovnou, jejíž důležitá role ve vzdělávacím procesu je mnohdy zpochybňována.
Pokud již na základní škole není vyučován předmět informační vzdělávání měla
by být IG zařazena okrajově v každém z vyučovaných předmětů, aby nebyla zaměňována
s gramotností počítačovou, a tudíž aby se nevyučovala pouze v rámci ICT. ŠVP mohou
tento častý omyl vyřešit a napomoci správně pochopit hlavní cíle IG. Neznalost orientace
v různých typech napomáhá k stále častějšímu využívání poznatků z Internetu a
opomíjení relevantními dokumenty v knihovnách. Žák, který se v knihovně nevyzná, tápe
a neví si rady, se následně izoluje od těchto vzdělávacích zařízení a spoléhá se na
informace z internetových zdrojů. Nesnažím se poukázat na nerelevanci zdrojů z
Internetu, ale na nekritické přijímání toho, co se „vygooglí“. Pokud se začne
s informačním vzděláváním již na základních školách, bude žák o to lépe připraven
pracovat s různými typy zdrojů informací, což se mu stane předpokladem pro další
úspěšné studium.
Je tedy nasnadě si připustit, že IG a informační vzdělávání by neměly stát
osamoceně v rámci předmětů informatického či literárního charakteru, naopak by měly
být zařazeny do výuky komplexně a stát se plnohodnotným předmětem nejen na
základních školách.

668

OA a VOŠ Valašské Meziříčí, která do svých osnov předmět informační výchova již zařadila.
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Příloha č. 1: Dotazník pro ředitele sledovaných škol

1. Počet žáků na Vaší škole:

2. Počet vyučujících na Vaší škole:

3. Nachází se ve Vaší škole školní knihovna?

□

Ano

□

Ne (přejděte přímo k otázce č.8)

4. Pokud ano, používá se knihovna k výuce např. literární výchovy či jiných
předmětů nebo je žákům k dispozici jen o přestávkách nebo po
vyučování?
............................................................................................................................
5. Kdo v knihovně pracuje? Jedná se o povinnost vyučujících nebo je za její
vedení zodpovědný jiný personál, případně přímo osoba s knihovnickým
vzděláním?
............................................................................................................................
6. Mohou se na chodu knihovny podílet i sami žáci?

□ Ano

□ Ne

7. Pokud ano, jakým způsobem?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
8. Pokud ne, spolupracujete s veřejnou knihovnou ve Vašem městě?

□ Ano

□ Ne

9. Účastní se žáci Vaší školy knihovnických lekcí ve veřejné knihovně?

□ Ano

□ Ne

10. Používá se ve Vaší škole počítačů pouze při hodinách Informatiky
(Informační a komunikační technologie) nebo jsou počítače součástí
výuky i jiných předmětů?

□ v hodinách Informatiky

□ i v jiných předmětech
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11. Mají žáci ve třídě k dispozici počítač pro samostatnou práci o přestávkách,
případně i v hodinách jako formu odměny pokud již splnili vyučujícím
zadaný úkol?

□ Ano

□ Ne

12. Mohou se žáci podílet na vzhledu webových stránek Vaší školy? (např.
mohou
umisťovat na webové stránky Vaší školy své vlastní nápady, kvízy, úkoly
apod.?)
□ Ano
□ Ne
13. Vedete žáky ke kritickému myšlení a hodnocení zdrojů (např. používání
více zdrojů k výuce, ze kterých žáci vybírají ten nejvíce relevantní, týmová
práce, projektové úkoly)?

□ Ano

□ Ne

14. Pokud ano, jaké metody pro rozvoj kritického myšlení používáte?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
15. Používáte ve výuce práci ve skupinách, projektové úlohy či workshopy
s přesahem do praxe (tzn. jestli mají projekty konkrétní dopad na chod
školy nebo mají za cíl změnit stávající situaci)?

□ Ano

□ Ne

16. Pokud ano, popište prosím stručně o jaké projekty se jednalo:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

17. Je ve Vašich osnovách zařazen přímo předmět informační vzdělávání
(výchova), který by napomáhal ke zvyšování informační gramotnosti
žáků?

□ Ano

□ Ne

18. Pokud ano, od kterého roku?
............................................................................................................................
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19. Máte zkušenost s plagiátorstvím v pracích žáků Vaší školy?

□ Ano

□ Ne

20. Pokud ano, jaký postup volíte v případě, že se Vám ho podaří odhalit?
(důtka, poznámka do žákovské knížky apod.)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

21. V případě, že s plagiátorstvím máte zkušenosti, neuvažovali jste o
možnosti uspořádat školení nebo jednorázovou akci, při které by se
problematika plagiátorství žákům vysvětlila? (případně vysvětlete, proč by
se podle Vás akce nemohla uskutečnit, např. nevíte, kdo by školení
provedl, nejsou k dispozici prostory apod.)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Příloha č. 2: Dotazník pro vyučující českého jazyka a literatury na
sledovaných školách

1. Nachází se ve Vaší škole školní knihovna? (myslí se tím i knihovna
v kabinetu nebo ve třídě)

□ Ano

□ Ne (přejděte přímo k otázce č.8)

2. Používáte vlastní školní knihovnu k výuce?

□ Ano

□ Ne

3. Pokud ano, napište, prosím, k jakému účelu knihovnu využíváte:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Podílíte se Vy na chodu knihovny nebo knihovnu spravuje knihovník (s
profesionálním vzděláním) případně někdo jiný z pedagogického sboru či
pracovník bez knihovnického vzdělání? (napište, prosím, kdo knihovnu
spravuje)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Mohou se podílet na chodu školní knihovny i sami žáci?

□ Ano

□ Ne

6. Mohou se žáci podílet svými návrhy na nákupu knih do fondu školní
knihovny?

□ Ano

□ Ne

7. Jsou ve školní knihovně k dispozici seminární práce nebo projekty
studentů, aby je mohli ostatní žáci využívat ke studiu?

□ Ano

□ Ne

8. Navštěvujete s žáky veřejnou knihovnu v rámci knihovnických lekcí?

□ Ano

□ Ne
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9. Pokud ano, jak často?

□ Jednou za rok

□ Jednou za pololetí

□ Častěji

10. Motivujete žáky k návštěvám knihovny ať už školní nebo veřejné?

□ Ano

□ Ne

11. Pokud ano, jakým způsobem (doporučování četby, úkoly, ke kterým je
návštěva knihovny nutná apod.)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
12. Používáte ve svých hodinách seznamy doporučené nebo povinné četby?

□ Ano

□ Ne

13. Používáte v hodinách svého předmětu k výuce i počítač?

□ Ano

□ Ne

14. Domníváte se, že počítač a Internet čtenářství podporuje nebo naopak
odvádí čtenáře od knih? Pokuste se, prosím, svůj názor zdůvodnit.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
15. Požadujete po žácích ve svém předmětu při vypracovávání samostatných
úkolů či prací, aby používali více než jeden zdroj, ze kterého informace
čerpají?

□ Ano

□ Ne

16. Požadujete po žácích, aby zdroje ze kterých čerpali informace citovali?
(nemyslí se tím přímo správná citace podle normy ISO 690, ale alespoň
název, autor atd.)

□ Ano

□ Ne

17. Jaký zdroj ve výuce nejčastěji používáte?
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□ Učebnice □ Beletrie (romány, povídky, literatura faktu) □ Pracovní sešity
(nebo listy)
□ Noviny a časopisy □ Internetové materiály
z jiných předmětů

□ Software □ Materiály

18. Jak často využíváte tyto zdroje?
Učebnice:

□ Denně

□ Týdně

□ Měsíčně

□ Denně

□ Týdně

□ Měsíčně

□ Denně

□ Týdně

□ Měsíčně

□ Denně

□ Týdně

□ Měsíčně

□ Denně

□ Týdně

□ Měsíčně

□ Denně

□ Týdně

□ Měsíčně

□ Týdně

□ Měsíčně

□ Nikdy
Beletrie:

□ Nikdy
Pracovní sešity:

□ Nikdy
Noviny a čas.:

□ Nikdy
Internet. mat.:

□ Nikdy
Software:

□ Nikdy
Mat. z jin. předm.:

□ Denně

□ Nikdy
19. Učebnice jakého nakladatelství používáte?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
20. Je na Vaší škole vyučován přímo předmět informační vzdělávání
(výchova), který by napomáhal zvyšovat informační gramotnost žáků?

□ Ano

□ Ne

21. Máte zkušenost s plagiátorstvím v pracích žáků ve předmětu, který
vyučujete?

□ Ano

□ Ne

22. Pokud ano, jakým způsobem jste tuto situaci řešili?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
23. Víte o webových stránkách s názvem Infogram?
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□ Ano

□ Ne

24. Pokud ano, odkud jste se o nich dozvěděli?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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Příloha č. 3: Akce v rámci Týdnu knihoven ve školní knihovně ZŠ
Dobronín669

669

Zdroj: http://www.skola-dobronin.cz/.
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Příloha č. 4: Zajímavosti vystavené v rámci předmětu Chemie670

Já, níže podepsaný Alfred Bernhard Nobel, po zralé úvaze vyjadřuji
tímto svou poslední vůli a přeji si, aby s majetkem, který zanechám po své
smrti, bylo naloženo takto...
Se zbývající částí mé majetkové podstaty ať je naloženo následujícím
způsobem. Vykonavatelé závěti vytvoří z kapitálu získaného prodejem
cenných papírů fond, z jehož úroků budou každoročně udělovány ceny těm,
kteří se v uplynulém roce nejvíce zasloužili o lidstvo. Úroky se rozdělí na pět
stejných dílů a připadnou: jeden díl tomu, kdo dospěje k nejvýznamnějšímu
objevu či vynálezu v oboru fyziky; jeden díl tomu, kdo se stejným způsobem
zaslouží v oboru chemie; jeden díl tomu, kdo nejvýznamněji přispěje k rozvoji
fyziologie či lékařství; jeden díl tomu, kdo vytvoří nejhodnotnější dílo v
oblasti literatury; jeden díl tomu, kdo nejvíc a nejpodstatněji napomůže
sbratření národů, odstranění či snížení vojenských sil a výzbroje a rozvoji
mírového hnutí. O udělení cen za fyziku a chemii rozhodne Švédská
akademie věd, za fyziologii a lékařství Karolinský institut ve Stockholmu,
za literaturu Akademie umění ve Stockholmu, za rozvoj mírového hnutí
pětičlenný výbor zvolený norským parlamentem. Výslovně zdůrazňuji, že při
udělování cen nesmí být brán zřetel na státní příslušnost a národnost
kandidátů, tak aby ceny dostali nejzasloužilejší lidé bez ohledu na to, jsou-li
Skandinávci.
Tento dokument je nyní jedinou platnou závětí a ruší veškerá má
dřívější pořízení, pokud se najdou po mé smrti.
Nakonec si výslovně přeji a požaduji, aby mi, až zemřu, byly otevřeny
tepny, a poté, co kompetentní lékaři potvrdí smrt, byla má tělesná schránka
pohřbena žehem.
Paříž 27. listopadu 1895
Alfred Bernhard Nobel
Alfred Nobel (21.10. 1833 – 10.12. 1896)
První udílení Nobelových cen: 10.12.1901

Zdroj:
AMEND, Alfred. Nobel. Vyd.1. Praha: Naše vojsko, 1989.
670

Převzato z www: http://www.skola-dobronin.cz.
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Příloha č. 5: Projektové úlohy a výuka ve školní knihovně ZŠ Dobronín671

671

Zdroj: http://www.skola-dobronin.cz.
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Příloha č. 6: Akce v rámci projektu Čteme spolu672

672

Zdroj: http://www.zsjubilejni.cz
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Příloha č. 7: Nabídka akcí dětského oddělení Městské knihovny
v Novém Jičíně673
Pro mateřské školy
•

Dům plný knih – první seznámení s knihovnou

Pro 1. stupeň základních škol
•
•
•
•
•

1. třída: Seznámení s knihovnou, pojmy knihovna, knihkupectví, autor,
ilustrátor, prohlídka známých knih a časopisů
2. třída: Orientace v knihovně, fond krásné literatury pro mladší školní věk
3. třída: V knihovně si poradím – pojmy titulní list, obsah, rozdíl mezi
krásnou a naučnou literaturou
4. třída: Už si umím vybrat sám – řazení knih, seznámení s on-line
katalogem
5. třída: Do knihovny pro zábavu a informace – orientace v oblasti naučné
literatury, MDT-mezinárodní desetinné třídění

Pro 2. stupeň základních škol
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

673

6. třída: Hlava otevřená – historie a současnost knihovny, ON-LINE
katalog, samostatné vyhledávání informací, MDT
7. a 8. třída: Kdo hledá najde – práce s encyklopediemi, slovníky, CDROM, Internet
9. třída: Služby knihovny v Novém Jičíně – činnost jednotlivých oddělení a
úseků knihovny, přehled nabízených služeb například MVS, samostatné
vyhledávání informací
Štětcem, tužkou, pastelkou - ilustrátoři knih pro nejmenší. Vhodné pro
žáky 1. a 2. tříd.
Sísa Kyselá – zastavení se nad knihou M.Drijverové
Říkejte si se mnou-poezie pro mladší školní věk
Astrid Lindgrenová
O stodolovém mistru – pověsti našeho kraje
Stanislav Rudolf a Lenka Lanczová - knihy pro dospívající dívky
Říkali mi Leni – knížka Zdenky Bezděkové a povídání o ní
Nanebevzetí Karla Kryla – přiblížení života a díla slavného jičínského
občana Karla Kryla
Ota Pavel – život a dílo jednoho z nejuznávanějších českých spisovatelů

Informace i obrázek převzat z www: http://www.knihovnanj.cz/.
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Příloha č. 8: Žáci na ZŠ Komenského 68 pracují samostatně nebo ve
skupinách, kde si navzájem pomáhají674

674

Zdroj: http://www.zsko68nj.cz/.
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Příloha č. 9: Projekt Šťastné knihy675

675

Zdroj: http://www.zsko68nj.cz/.

242

Příloha č. 10: Akce v rámci výuky na ZŠ Šenov u Nového Jičína676

676

Zdroj: http://www.zssenov.cz/.
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Příloha č. 11: Svatba v šestém ročníku a akce Brýle pro Afriku677

677

Zdroj: http://www.tyrska.cz.

244

Příloha č. 12: Návrhy základních okruhů informačního vzdělávání pro ZŠ a
SŠ ve veřejných knihovnách678

678

Převzato z www: http://www.svkhk.cz/soubory/akce/1-odborny-seminar-informacni-vzdelavani-ve-verejnychknihovnach-2009-04-21-22/19-navrhy-zakladnich-okruhu-informacniho-vzdelavani-pro-zs-a-ss.pdf.
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Evidence výpůjček
Prohlášení:
Dávám svolení k půjčování této rigorózní práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že
bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.
V Praze, 23. 10. 2009
Zuzana Kelnarová
Jméno

Katedra / Pracoviště

Datum
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