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Abstrakt
Tématem práce je návrh tří úrovní kurzů informační gramotnosti, které by měly
být postupně implementovány do informačního vzdělávání na FF UK. První úrovní
je systém volně dostupných online tutoriálů, které formou návodu a ukázek práce
s nejznámějšími systémy podpoří využívání dostupných elektronických zdrojů
a nabídnou nápovědu či metodiku pro psaní odborných textů. Ve druhém stupni je
navržen řádný výběrový kurz formou prezenční výuky v rozsahu jednoho semestru,
který by měl již status standardního atestovaného předmětu s předem daným
objemem znalostí využitelných pro odbornou práci. Posledním, třetím stupněm je
e-learningový kurz zakončený testem a udělením atestace. Návrhu předchází analýza
stavu výuky informační výchovy na FF UK a příklady řešení na jiných vysokých
školách. Závěr práce je věnovaný dostupným softwarovým nástrojům využívaným
v e-learningu.
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Předmluva
V této práci se zabývám informační gramotností, analýzou současného stavu
její podpory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále FF UK)
a návrhem jak ve třech krocích zlepšit její výuku. Cílovým stavem by měl být
e-learningový kurz pro studenty prvního ročníku.
Toto téma je pro mě zajímavé zejména z profesního hlediska. Pracuji
v knihovně Ústavu filozofie a religionistiky FF UK, kde mám možnost se setkávat
s uživateli z mnoha fakultních oborů. Zpravidla si přicházejí půjčovat doporučenou
literaturu ke zkoušce z filozofie, která je povinná pro všechny neoborové studenty
FF UK. Často pozoruji jejich nejisté chování v prostředí knihovny, tápání
při vyhledávání v online katalogu či v portálu elektronických zdrojů.
Předpokládám, že pro vysokoškolské studenty je získání dovedností,
jak efektivně vyhledávat a hodnotit informace a jak psát odborné texty, součástí
všeobecné přípravy ke studiu ve stejné míře jako osvojení si znalosti jednoho či více
světových jazyků. Dobře jazykově vybavení a informačně vzdělaní studenti mají
lepší předpoklady k tomu, že jejich výstupy v podobě bakalářských či diplomových
prací budou kvalitnější a že jejich šance uspět v konkurenci absolventů jiných
prestižních univerzit nejen u nás, ale zejména v zahraničí, budou vyšší.
Navíc, v poslední době je informační gramotnosti věnována pozornost nejen
mezi informačními pracovníky a pedagogy, ale také na úrovni vládní či dokonce
nadnárodní – z informačně gramotného jedince se stal bod všeobecných programů
pro podporu vzdělávání obyvatel.1
Východiskem mojí práce je analýza stavu informační výuky na jednotlivých
studijních oborech FF UK. Informace čerpám zejména ze sylabů kurzů obsahujících
tematiku informační výchovy, které jsou zveřejněny v Informačním systému FF UK
(IS UK), a z webových stránek kateder a ústavů. Součástí je také přehled
doporučovaných materiálů v příslušných kurzech, které studentům mají usnadnit
psaní seminárních či závěrečných prací.

1

Vacata, L, Aktuální programy rozvoje informační gramotnosti u nás a v zahraničí, s. 23-36, 66-77.
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Analýzou docházím k závěru, že dosud neexistuje žádná celofakultní koncepce
informačního vzdělávání studentů FF UK (březen 2010). Rovněž se domnívám,
že povědomí o možnostech využití placených databází je nedostatečné a očekávaný
efekt v podobě kvalitnějších absolventských prací v poměru k vysokým částkám
za předplatné těchto zdrojů nebude optimální.
Přitom je možno se opřít o rozsáhlou dokumentaci a zkušenosti k problematice
informačního vzdělávání z institucí, které se tématem již mnoho let zabývají. V práci
záměrně nerozebírám zkušenosti ze zahraničí, důvody uvádím ve 3. kapitole.
Teoretické podklady v této oblasti vycházejí zejména z poznatků informační
vědy a pedagogiky, přičemž největší praktické zkušenosti s podporou informační
gramotnosti mají zpravidla vysokoškolské knihovny nebo obory zaštiťující
informační vzdělávání na úrovni celé vysoké školy či fakulty.
V hlavní části práce jsou popsány tři úrovně kurzů, včetně jejich doporučované
náplně a příkladů podpory informační gramotnosti v jiných vysokoškolských
institucích ČR.
Jako první úroveň informačního vzdělávání navrhuji vytvoření systému volně
dostupných online tutoriálů, které formou návodu a ukázek práce s nejznámějšími
systémy podpoří využívání dostupných elektronických zdrojů a nabídnou nápovědu
či metodiku pro psaní odborných textů. Tato podpora by měla být k dispozici
na samostatných

internetových

stránkách

fakulty,

resp.

Knihovny

FF UK,

které budou zaměřené na problematiku informačního vzdělávání.
Ve druhém stupni je navržen řádný výběrový kurz formou prezenční výuky
v rozsahu jednoho semestru, který by měl již status standardního atestovaného
předmětu s předem daným objemem znalostí využitelných pro odbornou práci.
Posledním, třetím stupněm, a podle mého názoru nejefektivnějším, je
e-learningový kurz zakončený testem a atestací, který by v ideálním případě měl být
součástí povinného studijního modulu „Společný základ“2.
Oproti původnímu záměru uvedenému v zadání diplomové práce byla
vypuštěna vstupní analýza informačních potřeb studentů jednotlivých oborů FF UK.
2

„Společný základ“ je povinným modulem pro studenty všech oborů FF UK. V současné době jsou
jeho součástí předměty: Tělesná výchova, Filosofie a Cizí jazyk - viz Filozofická fakulta v Praze.
Studijní a zkušební řád FF UK ze dne 16.4.2004. Čl. 7, bod 3 [cit. 2010-03-28]. Dostupné z WWW:
<http://www.ff.cuni.cz/FF-129.html>.
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Jednak je částečně součástí jiných prací 3 a jednak je to téma poměrně rozsáhlé,
vhodné spíše na samostatnou studii. S postupným vývojem technologií navíc dochází
k přirozené modifikaci informačních potřeb studentů a tudíž by měla být podrobná
analýza součástí každoroční aktualizace navrhovaného kurzu informační výchovy.
Také přehled dostupných informačních zdrojů a jejich využití doktorandy
nejsou v práci rozvedeny. Zjišťuji totiž, že je třeba začít pracovat se studenty prvních
ročníků. A protože zdroje využívané na doktorandské úrovni považuji za natolik
oborově specifické, že svým zaměřením nepatří do všeobecného základu, nejsou
podle mého názoru pro tuto práci relevantní.
V oblasti terminologie došlo k posunu od původně plánovaného návrhu kurzu
informační gramotnosti k používání obecnějšího pojmu kurz informační výchovy.
Informační gramotnost je v tomto ohledu spíše cílem, ke kterému informační
výchova směřuje. Definice obou pojmů jsou součástí kapitoly 1.1 věnované
terminologii a definicím stěžejních pojmů používaných v této práci.
Věřím, že zpracování tématu, zejména v úzké návaznosti na fakultní
podmínky, bude hodnotným příspěvkem k realizaci projektu podpory informačního
vzdělávání na FF UK. Ráda bych svůj přínos rozšířila z teoretického zkoumání také
na praktické uskutečnění navrhovaného modelu.
Práce má celkem 106 stran, z toho 19 stran příloh, a je členěna do sedmi
hlavních kapitol. Zkrácené odkazy na použité a citované zdroje jsou uvedeny
v poznámkách pod čarou. Kompletní seznam úplných bibliografických záznamů je
uvedený v oddílu „Seznam použité literatury“ na konci práce. Zdroje použité
v diplomové práci jsou citovány podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
V poznámkách pod čarou jsou také umístěny další vysvětlivky a odkazy
na doporučenou literaturu. Názvy softwarových produktů, institucí apod. jsou
pro přehlednost psány proloženě (netýká se samostatných zkratek). Názvy kurzů
a dílčích částí internetových stránek uvedené v textu jsou psány v uvozovkách.
Protože na FF UK v roli studenta či zaměstnance působím již 17 let, mohla
jsem tak v práci využít znalostí struktury fakulty, provozních, prostorových
3

STŮJ, V. Současný stav a možnosti výuky informační gramotnosti na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, 2007, s. 51-54; viz též SYCHROVSKÁ, L. Informační potřeby zahraničních
studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha, 2005. Diplomová práce. Univerzita
Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.
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i ekonomických problémů, s nimiž se akademická obec neustále potýká. Na základě
získaných kontaktů a neustálého zájmu o dění na různé vnitrofakultní, mezifakultní
i celouniverzitní úrovni jsem si mohla udělat přehled o řadě procedurálních otázek
v organizaci studia, systému vedení studentů či podpoře univerzity pro humanitně
orientované obory.
Tématu jsem se také věnovala v průběhu celého studia na UISK FF UK
a souvisela s ním i většina zpracovávaných úkolů a rešerší, včetně studijně-rozborové
práce k jednomu z absolvovaných předmětů. Všechny tyto podklady uvádím
v seznamu použité literatury na konci práce.4 V průběhu přípravy jsem absolvovala
osobně několik odborných prezentací a konferencí a shlédla jsem také řadu záznamů
z podobných akcí dostupných v prostředí internetu. Čerpala jsem z četných osobních
konzultací a rozsáhlé e-mailové a online korespondence (chat) s lidmi, které považuji
za odborníky v této oblasti. Všem osloveným děkuji za užitečné a podnětné
informace k jednotlivým tématům práce. Mezi konzultanty patřili (v abecedním
pořadí):
-

PhDr. Eva Bratková, ÚISK FF UK (normy pro bibliografické záznamy),

-

Mgr. Petra Hornochová, Knihovna FSV UK (tvorba e-learningového kurzu),

-

Mgr. Jiří Kratochvíl, Knihovna univerzitního kampusu MU (e-learningová kurz
KUK MU, tvorba e-learningového kurzu, možnosti virtuální výuky),

-

Jana Matějková, Knihovna psychologie FF UK (stávající výuka informační
gramotnosti na FF UK),

-

Mgr. Eva Mokrejšová, asistentka proděkana pro studijní záležitosti FF UK
(procedurální řešení výuky ve „Společném základu“),

-

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka, ÚFaR FF UK (náplň výuky, organizace výuky),

-

Ing. Jiří Pavlík, ÚVT UK (dostupné aplikace na UK, statistiky EIZ),

-

MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti FF UK (forma
výuky, náplň výuky),

-

Mgr. Jakub Štogr, doktorand ÚISK FF UK (virtuální výuka, Second Life),

-

Bc. Jan Zikuška, KISK FF MU (e-learningový kurz FF MU).
Dále bych ráda poděkovala svým blízkým a přátelům za podporu a pomoc

při přípravě mé diplomové práce.

4

Viz Kropáčová, L. Bibliografie k tématům- informační gramotnost, e-learning, web 2.0 ;
Bibliografie k tématům - informační gramotnost, vysokoškolské vzdělávání ; Evaluace elektronických
zdrojů s ohledem k potřebám studentů humanitních věd : studijně-rozborová práce.
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Úvod
Díky novým technologiím, které usnadňují komunikaci, zpřístupňování
a sdílení dat, jsme často zahlceni informacemi různé povahy, úrovně a pomíjivosti.
Radikálně se změnily podmínky pro odbornou práci díky snadné dostupnosti
nejrůznějších elektronických zdrojů. Studenti vysokých škol se musí kromě obsahu
studia vypořádat také s využíváním různých informačních systémů – studijních,
dokumentografických nebo výukových. Komplexní přípravu vysokoškolského
studenta může tedy významně podpořit kvalitní systém informačního vzdělávání,
které mu nabídne nástroje a metodiku pro vyhledávání relevantních informací, jejich
hodnocení a korektní používaní.
Studium by nemělo zahrnovat pouze pasivní příjem informací v podobě
poslechu přednášek či četby doporučené studijní literatury. Žádoucí je také
samostudium a aktivní získávání informací, a to jak v rámci celkové orientace
v oboru a dalšího propojování znalostí, tak ve využití poznatků v seminárních
a závěrečných pracích. Internet, který se dynamicky rozrůstá, navíc přináší nové
nároky na hodnocení získaných elektronických zdrojů a je v tomto nezbytné studenty
vést ke kritickému přístupu k informacím dostupných z volně indexovatelného
webu5.
Student by při psaní závěrečné bakalářské nebo diplomové práce již měl
vládnout veškerými potřebnými dovednostmi, aby předložil práci dosahující
potřebné akademické úrovně. Obsahový přínos práce může zhodnotit relativně úzký
okruh znalců v oboru. Naopak její „kulturu“ či formální úpravu, práci s citacemi,
výběr a správné zpracování použité literatury, má možnost posoudit každý člověk
s vysokoškolským vzděláním. Masivní zpřístupňování repozitářů a digitálních
úložišť

závěrečných prací absolventů vysokých

škol umožňuje

nahlížení

do konkrétních prací v postatě komukoli. Je možné, že kvalitně zpracované výstupy
přispějí k dobrému jménu vysoké školy, případně fakulty či katedry. Na druhé straně
práce plné formálních chyb reputaci rozhodně poškodí.

5

„Volně indexovatelný web“ (též „viditelný“ nebo „povrchový“) je soubor volně přístupných,
relativně stálých a pro vyhledávací roboty technicky čitelných dat umístěných v prostředí internetu,
za protiklad je považovaný „neviditelný web“ (též „hloubkový“). Srov. KTD. Heslo „volně
indexovatelný web“ [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.
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Přístup vysokých škol k problematice informačního vzdělávání se různí
a zásadní vliv na jeho rozvoj má koncepční řešení při sestavování studijních
programů, dále technologická vybavenost pracovišť, objem vložených investic
do placených zdrojů a s tím spojená snaha o jejich maximální využívání. Také úsilí
progresivně zaměřených knihovníků a akademických pracovníků, kteří chápou
důležitost informační gramotnosti pro další studijní a vědeckou práci, je častým
spouštěcím mechanismem pro zavedení některé z forem její podpory. Většina
vysokých škol v současné době informační vzdělávání nabízí, ačkoli formy výuky se
liší. Zpravidla ale iniciativa vychází z akademických knihoven, které často rozšiřují
své služby o nabídky kurzů a seminářů na podporu informačního vzdělávání
uživatelů.
V ideálním případě zajišťuje vysoká škola informační vzdělávání koordinovaně
v rámci povinných předmětů pro všechny studenty prvních ročníků. Úspěšným
řešením může být také povinný kurz ve studijních plánech jednotlivých oborů
nebo obecný výběrový kurz nabízený pro studenty více oborů. Mnohdy mohou
studenti potřebné dovednosti získat přímo ve výuce od pedagogů v různých
„Úvodech do studia“ či v „Bakalářských“ nebo „Diplomových seminářích“. Poslední
možností, a ve smutnějších případech jedinou, ale i tak studenty opomíjenou,
je samostudium internetových výukových materiálů a tutoriálů, kterých je k dispozici
velké množství jak v češtině, tak v dalších jazycích na webových stránkách vysokých
škol a jejich knihoven6.
Kromě kurzů vyučovaných prezenční formou se na mnohých českých
vysokých školách realizuje informační vzdělávání prostřednictvím e-learningu
nebo s jeho částečnou podporou. Tento trend je obzvláště patrný tam, kde je
informační výchova masivně podporovaná vedením fakulty a zakotvena ve studijních
plánech jako povinný předmět. V těchto případech několik stovek účastníků kurzu
nelze zvládnout prezenční výukou a právě kvalitně vystavěný e-learningový kurz
může nabídnout výuku informační gramotnosti ve snadno dostupné a po dokončení
kurzu již na personální zajištění nenáročné formě. Konkrétní příklady řešení jsou
uvedeny v kapitole 7.3.

6

Infogram. Zajímavé odkazy. Výukové programy [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW:
<http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1116&categoryId=1180>.
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Předkládaná práce je reakcí na neutěšenou situaci, kdy informační vzdělávání
není na FF UK koordinováno žádnými centrálními mechanismy nebo autoritami,
dlouhodobějšími záměry či specializovanými pracovníky. Ačkoliv na některých
oborech probíhají kurzy obsahující prvky informační výuky, jsou to až na výjimky
většinou pouze předměty výběrové a jejich absolventů nebývá mnoho. Navíc se
náplň těchto kurzů liší a neobsahuje celou šíři problematiky spojené s informační
gramotností studentů. Příklady sylabů těchto kurzů jsou součástí příloh této práce.
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1. Terminologie a východiska
První kapitola je věnována výkladu použitých pojmů a Standardům informační
gramotnosti vysokoškolského studenta, které zveřejnila odborná komise Asociace
knihoven vysokých škol zaměřená na informační vzdělávání a informační gramotnost
na vysokých školách (dále Odborná komise IVIG)7.

1.1.

Definice pojmů

Pro účely této práce vymezuji základní pojem informační gramotnost
jako soubor dovedností umožňujících nalézat, hodnotit a používat informace
s vyžitím informačních a komunikačních technologií a za předpokladu etického
přístupu a respektování autorských práv při práci s nimi. Uvedená definice 8
vychází zejména z výkladů pojmu v České terminologické databázi knihovnictví
a informační vědy9 a je rozšířena o etickou a právní rovinu ve smyslu doporučení
Odborné komise IVIG. Všechny složky vytvářející strukturu pojmu informační
gramotnost zobrazuje přehledně následující model:

Obr. 1: Model informační gramotnosti
– zdroj: http://knihovny.cvut.cz/ivig/informacni-gramotnost.html [převzato: 24.1.2010].

Jednotlivé složky modelu jsou charakterizovány takto:


Literární gramotnost je schopnost nalézt a porozumět informaci z textu.

7

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost [cit. 2010-02-20]. Dostupné
z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/ivig/informacni-gramotnost.html>.
8
Rozborem různých definic pojmu a jeho vývoje se zabývá řada prací např. viz Tichá, L. Informační
výchova a informační gramotnost; Marvanová, E, Programy informační gramotnosti v zahraničí.
9
KTD. Heslo „informační gramotnost“ [cit. 2010-02-20]. Dostupné z WWW:
<http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.
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Dokumentová gramotnost je schopnost vyhledat a využít přesně definovanou
informaci.



Numerická gramotnost je schopnost manipulovat s čísly.



Jazyková gramotnost je schopnost adekvátně používat mateřský a další jazyk
a v rámci svého oboru také příslušnou terminologii.



ICT gramotnost je schopnost uživatelské práce s počítačem (a dalšími nástroji)
a sítěmi (zejména internetem).



Etický přístup a znalost právních aspektů je povědomí o tom, že použité
zdroje je třeba citovat a zacházet s nimi s ohledem na autorské právo.10
Obsah termínu informační gramotnost je velmi široký a je pravděpodobné,

že s vývojem technologií a se stoupajícími nároky na jedince v informační
společnosti bude časem zahrnovat ještě větší počet prvků. Úsilí o dosažení
informační gramotnosti je trvalý proces, ke kterému je zapotřebí soustavné
informační vzdělávání. U tohoto termínu je jednoznačný důraz na jednotlivce, který
určitých schopností svým aktivním přístupem nabývá.
Naopak význam spojení informační výchova, resp. informační výuka, vnímám
jako záměrné působení na jedince s cílem umožnit mu potřebné dovednosti získat.
V tomto ohledu je nezastupitelná role zkušeného lektora informačního vzdělávání,
který dokáže výuku modifikovat a rozšiřovat tak, aby pokrývala všechny aspekty
informačního vzdělávání, odpovídala platným normám, stavu zkoumání a výukovým
a technologickým trendům. Záměrem výuky je studenty “vychovávat“, tedy pobízet
k samostatnému řešení problémů na základě poskytnutých nástrojů a návodů. Termín
informační výchova v práci vztahuji více ke konkrétnímu navrhovanému kurzu,
spojení informační výuka používám v obecnější rovině.
V diplomové práci je rozlišováno několik typů výuky. Nepřímou formou
výuky je soubor online tutoriálů. Tutoriál charakterizuji

jako návod

nebo průvodce určitým tématem, jenž je volně dostupný prostřednictvím
internetu. Zpravidla využívá interaktivního a multimediálního prostředí s využitím
různých softwarových nástrojů a nabízí přesné instrukce a srozumitelné popisy
pracovních postupů krok za krokem, využitelné při jejich následné aplikaci. Součástí
10

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost. Jak rozumíme informační
gramotnosti [cit. 2010-01-24]. Dostupné z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/ivig/informacnigramotnost.html>.
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tutoriálu mohou být teoretické informace a autokorektivní testy správného
pochopení, které zvýší účinnost této nepřímé formy výuky, neboť zde chybí
možnosti zpětné vazby a konzultací.
Přímou, kontaktní formou je prezenčně vyučovaný kurz, který obvykle trvá
jeden semestr. Může být přednášený lektorem s využitím prezentací k jednotlivým
tématům a může zahrnovat i praktickou výuku v počítačové učebně. Kurz tohoto
typu využívá veškerých výhod frontální výuky (výuka „tváří v tvář“), tedy možnost
okamžitého řešení nejasností, přizpůsobování tématu posluchačům a okamžitou
zpětnou vazbu. Hlavním omezením prezenčně vyučovaného kurzu zaměřeného
na informační vzdělávání je jeho kapacita, neboť jeden lektor může úspěšně sledovat
pracovní postupy maximálně 25 až 30členné skupiny.
Zvládnout větší počet studentů lze částečným zapojením e-learningu. Této
formě výuky se říká též počítačem podporovaná výuka, obdobné termíny v angličtině
jsou computer-supported collaborative learning nebo blended learning. Principem je
umístění výukových materiálů, pomůcek nebo kontrolních testů v prostředí
výukového systému (např. Moodle). Míra využití možností systému je závislá
na lektorovi a na obsahu výuky. Výhodou tohoto řešení je uvolnění kapacit pro jiné
činnosti, například pro prezenční praktická cvičení, která jsou nezbytná v případě
výuky tvorby rešerší nebo práce s textovými editory aj.11
E-learning je také vhodný pro distanční formu vzdělávání, která umožní
kurz absolvovat velkému počtu účastníků nezávisle na místě a čase. Pro elektronické
vzdělávání jsou nabízeny softwarové systémy a nástroje spadající do kategorie
Learning Management System (LMS), která umožňují převážně asynchronní výuku
(offline). Student přistupuje k výuce individuálně, ve svém volném čase a pracuje
sám prostřednictvím počítače. Dobře navržený kurz však umožňuje kombinaci
asynchronní výuky ve volném čase studentů a některých synchronních nástrojů
(chat) pro komunikaci nad konkrétními problémy.
Některé školící systémy či různá virtuální prostředí nabízejí také kompletní
synchronní výuku (online), kdy student komunikuje v reálném čase prostřednictvím
počítače s lektorem i ostatními studenty.
11

O kladech prezenční výuky ve vztahu k informační gramotnosti svědčí zkušenosti z tuzemských
vysokých škol - konzultováno např. s J. Matějkovou ( FF UK, Praha) a J. Kratochvílem (KUK MU,
Brno).
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1.2.

Standardy informační gramotnosti

Zařazení jednotlivých prvků informační gramotnosti do vzdělávacích kurzů
bude vycházet ze Standardů informační gramotnosti vysokoškolského studenta12,
které zveřejnila Odborná komise IVIG. Standardy se vztahují výhradně ke studiu
a odborné práci v oboru a vyplývá z nich, že „informačně gramotný vysokoškolský
student:
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
apodle 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
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
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 právem.“13
Výše uvedené standardy uvádím v plném znění kvůli výstižné charakteristice
jednotlivých prvků informační gramotnosti. Cílem navrhovaných vzdělávacích kurzů
je dosažení stavu, kdy bude v tomto smyslu informačně gramotná většina studentů.
12

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost. Standardy informační
gramotnosti vysokoškolského studenta [cit. 2010-01-24]. Dostupné z WWW:
<http://knihovny.cvut.cz/ivig/standardy-student.html>.
13
Tamtéž
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2. Výchozí stav
V této kapitole se zaměřím na popis dosavadní podpory informačního
vzdělávání na FFUK a charakteristiku cílové skupiny pro navrhované kurzy. Stručně
nastíním také specifika humanitních oborů a informační potřeby studentů. Závěrečná
část je věnována analýze předmětů s obsahem prvků informační výchovy ve výuce
jednotlivých kateder a ústavů FF UK

2.1.

Podpora informační gramotnosti na FF UK

Úmysl zahájit komplexní program informační gramotnosti pracovníků
i studentů FF UK byl poprvé a naposledy součástí aktualizace dlouhodobého záměru
Filozofické fakulty v roce 2007/2008. 14 Podle zveřejněného hodnocení plnění
záměru, 15 který schválil i Akademický senát FF UK, byl tento plán postupně
uskutečňován v rámci rozvojového projektu FF UK, ačkoli jeho výstupy alespoň
v podobě osvěty k informační gramotnosti nejsou, podle mého názoru, nikde patrné.
Navíc v hodnocení uvedená souvislost plnění záměru se zaváděním elektronického
Informačního systému Univerzity Karlovy (IS UK) je sporná. Podle mých zkušeností,
současný nepříliš pružný IS UK nároky na informační gramotnost pracovníků
a studentů zvyšuje, ačkoli by k tomu nemuselo docházet, kdyby umožňoval
flexibilnější propojení různých dílčích subsystémů potřebných pro fungování fakulty
i univerzity. Z hlediska tématu této práce by to byl například integrovaný
e-learningový modul, který by usnadnil mnohé činnosti, které se v současnosti
při využívání externího e-learningového prostředí Moodle zbytečně duplikují.
Můžeme považovat za úspěch, že Centrální autentizační systém UK (CAS UK)
umožňuje využívání uživatelských jmen a hesel z IS UK k ověření totožnosti
studentů v rámci univerzitou provozovaného systému Moodle či k vzdálenému
přístupu k elektronickým zdrojům UK. Projekt CAS UK je ovšem nadstavbou nad
systémy jako je IS UK, Moodle aj. a jeho realizace s IS UK přímo nesouvisí.

14

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Aktualizace dlouhodobého záměru Filozofické
fakulty UK na akademický rok 2007/2008. Bod M [cit. 2010-03-28]. Dostupné ve formátu PDF
z WWW: <http://www.ff.cuni.cz/FF-122-version1-aktualizaceDZ_07_08.pdf>.
15
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Hodnocení aktualizace dlouhodobého záměru na
ak. rok 2008/2009 [cit. 2010-03-28]. Dostupné ve formátu PDF z WWW: <http://www.ff.cuni.cz/FF122-version1-Hodnocen1_zamer09_DEFINITIVA1_senat.pdf>
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Zajímavým zdrojem vizí je také oficiální koncepce Knihovny FF UK
z roku 2006, v níž se mezi jiným uvádí, že jedním z cílů je vytvoření instituce,
která „podněcuje a vede své uživatele k efektivní práci s informacemi, podílí se
na dlouhodobém a systematickém programu informační gramotnosti“16, dále se
zde hovoří o rozvoji e-learningu, který bude „použitý v rámci informačního
vzdělávání pro zvyšování informační gramotnosti uživatelů“.17 Bohužel ani jeden
z těchto programových bodů dosud nebyl naplněn a v tomto směru nejsou vyvíjeny
žádné aktivity. Částečným vysvětlením mohou být časté personální změny na pozici
ředitele knihovny v období let 2007-2009 a organizační problémy způsobené
několikaletým zdržením plánované výstavby Centra studijních a informačních služeb
(CeSIS) v hlavní budově FF UK (dokončeno v lednu 2010).
Ze strany vedení fakulty byly v letech 2008-2010 zveřejněny metodické
pokyny pro formální úpravu závěrečných prací a dále opatřením děkana upraveny
pravidla týkající se etiky vědecké práce. 18 Zveřejnění těchto dokumentů je jistě
dobrým signálem, který dokládá potřebu metodicky podchytit výstupy studentů
po formální stránce. Domnívám se však, že je důležité prověřit schopnosti studentů
těmto pravidlům porozumět a aplikovat je a také umožnit jim jejich praktické
procvičení již v začátcích studia, tedy v období zpracovávání prvních písemných
prací v rámci bakalářského studia. Uvedené dokumenty vnímám pouze jako
institucionálně závazná kritéria, pro jejichž naplnění je zapotřebí získat nejdříve
teoretické znalosti i praktické dovednosti, nejlépe v navrhovaném kurzu informační
výchovy.
Minulé i budoucí projekty na rozvíjení informační gramotnosti akademické
obce FF UK úzce souvisí s ustanovením funkce proděkana pro informační zdroje,
která byla po letech znovu obnovena k 1.3.2010. Ačkoli v programu nově
nastupujícího proděkana není podpora informační gramotnosti výslovně zmíněna19,
16

Schwarz, J. Koncepce rozvoje systému knihovních a informačních služeb Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze [cit. 2010-01-26]. Dostupné ve formátu DOC z WWW:
<http://www.ff.cuni.cz/FF-640-version1-koncepceKnihovny FF UK.doc>.
17
Tamtéž s. 19.
18
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Pravidla a metodické pokyny pro zpracování
a odevzdání bakalářské/diplomové práce [cit. 2010-03-28]. Dostupné z WWW:
<http://www.ff.cuni.cz/FF-7296.html> ; Opatření děkana č. 2/2010 - Etika vědecké práce [cit. 201003-28]. Dostupné z WWW: < http://www.ff.cuni.cz/FF-8070.html>.
19
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Kolegium děkana. Ing. Martin Souček, Ph.D. proděkan pro informační zdroje. Program [cit. 2010-03-28]. 2 s. Dostupné ve formátu PDF z WWW:
<http://www.ff.cuni.cz/FF-50-version1-Soucek_program.pdf>.
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lze očekávat, že bude patřit mezi témata, jejichž řešení bude díky existenci této
funkce usnadněno.

2.2.

Cílová skupina pro navrhované kurzy

FF UK v Praze zajišťuje výuku téměř sedmdesáti oborů, což je nejvyšší počet
humanitních oborů na jedné fakultě v rámci ČR. Protože zařadit kurz zaměřený
na zvýšení informační gramotnosti studentů na začátek studia je prvním
předpokladem pro další nadstavbu v podobě získávání specializovaných odborných
dovedností 20, jsou cílovou skupinou navrhovaných kurzů studenti prvních ročníků
bakalářských studijních programů.
Zaměřovat se na studenty 1. ročníků v magisterském pětiletém studiu nemá
smysl, protože podle informací zveřejněných na stránkách Akreditačního referátu
FF UK již od akademického roku 2008/09 nejsou pětileté magisterské studijní
programy vypisovány 21.
Zařazení kurzu informační výchovy do výuky studentů navazujícího
magisterského studia by si vyžádalo podrobnější průzkum úrovně informační
gramotnosti uchazečů, zejména pokud přicházejí z jiných fakult či vysokých škol.
Lze ovšem předpokládat, že nemuseli mít možnost absolvovat podobný kurz
na předcházejícím bakalářském stupni studia a bylo by vhodné i pro ně zavést kurz
tohoto typu. Rozhodně je to téma, kterému by bylo dobré se věnovat v návazném
projektu, tedy po ustanovení kurzů pro bakalářské studenty. V této fázi by bylo dobré
soustředit se také na podporu informačního vzdělávání pro zahraniční studenty,
studenty zdravotně znevýhodněné a účastníky kurzů celoživotního vzdělávání.
Rovněž

pokládám za

důležité

nabídnout

proškolení

v pokročilejších

dovednostech při práci s informačními zdroji studentům postgraduálního studia
a akademickým pracovníkům fakulty. Pouze vyučující znalí širokých možností,
které dostupné zdroje nabízejí, budou jejich využívání od studentů vyžadovat
a kladně hodnotit.
20

Srov. Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost. Koncepce informačního
vzdělávání na VŠ v ČR [cit. 2010-04-05], s. 9. Dostupné ve formátu PDF z WWW:
<http://knihovny.cvut.cz/ivig/koncepce.pdf>. Srov. též s tabulkou cílů výuky informační gramotnosti
uvedenou na s. 47 (Obr. 3).
21
Filozofická fakulta v Praze. Akreditační referát. Magisterské studijní obory [cit. 2010-02-20].
Dostupné ve formátu PDF z WWW: <http://www.ff.cuni.cz/FF-336-version1-Mgr.pdf>.
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Ve své diplomové práci se zaměřím, jak již bylo řečeno, pouze na studenty
bakalářského studia, protože u nich by informační výchova měla začínat.

2.3.

Velikost cílové skupiny

Akreditované obory na úrovni bakalářského studia jsou zařazeny do čtrnácti
studijních programů (stav k únoru 2010): Anglistika a amerikanistika, Čeština
v komunikaci neslyšících, Filologie, Filozofie, Historické vědy, Informační studia
a knihovnictví, Logika, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Pedagogika,
Politologie, Překladatelství a tlumočnictví, Psychologie, Sociální politika a sociální
práce, Sociologie. 22 Ačkoli má FF UK akreditováno téměř 100 bakalářských oborů,
počet aktuálně vypisovaných oborů pro přijímací řízení bývá zpravidla nižší.
Například

v akademickém

roce

2009/2010

byli

uchazeči

do 47 studijních oborů otevíraných ve formě bakalářského studia.

přijati
23

celkem

Další uvedené

informace vychází ze statistik za poslední dva roky, z nichž by měly být patrné
aktuální trendy v počtu přijímaných studentů na FF UK.
Z oficiálně zveřejněných údajů24 vyplývá, že v roce 2008 bylo do bakalářského
studia přijato 2 078 uchazečů o studium a do prvního ročníku se zapsalo
1 518 studentů. V roce 2009 pak bylo přijato 1 982 studentů a do prvního ročníku
jich nastoupilo 1 38625. Přehledná tabulka za akademický rok 2009/2010 je umístěna
v oddílu „Přílohy“ na konci práce (viz Příloha č. 1).
Z celkového počtu bude možná účelné vyčlenit studenty Ústavu informačních
studií a knihovnictví FF UK, kteří mají průpravu v informační gramotnosti
obsaženou v náplni svého studia (obdobou je výjimka z absolvování zkoušky
z filozofie povinné pro všechny studenty FF UK u studentů oboru filozofie.) Zároveň
však je potřeba vzít v úvahu obdobný počet pravděpodobně přijatých uchazečů

22

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Bakalářské studijní obory [cit. 2010-03-27].
Dostupné ve formátu PDF z WWW: <http://www.ff.cuni.cz/FF-336-version1-Bc.pdf>.
23
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Počty přijatých uchazečů a bodů nutných pro přijetí
pro akademický rok 2009/2010 [cit. 2010-03-27]. Dostupné ve formátu PDF z WWW:
<http://www.ff.cuni.cz/FF-8035-version1-pocty_09_10.pdf>.
24
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Výroční zpráva 2008, s. 9 [cit. 2010-03-28].
Dostupné ve formátu PDF z WWW: <http://www.ff.cuni.cz/FF-7307-version1VyrocniZPRAVA_2008_def.pdf>. Údaje o počtu zapsaných studentů byly získány dotazem
na studijní oddělení FF UK.
25
Údaje o počtu zapsaných studentů byly získány dotazem na Studijním oddělení FF UK.
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na obor psychologie, jenž bude od akademického roku 2010/2011 vypisován
v bakalářské formě studia poprvé a u něhož se počítá s přijetím asi 80 studentů.
Všeobecný trend příjímání vyššího počtu uchazečů oproti předešlým rokům,
který je patrný na většině vysokých škol v ČR, není prozatím na FF UK znát. Jedním
z hlavních faktorů je jistě nedostatek vhodných prostor pro výuku. Protože jedním
z důležitých bodů

rozvoje FF UK v dlouhodobém záměru vedení

fakulty

na akademický rok 2009/2010 26 je rozšíření prostorových kapacit, lze v dalších
letech očekávat navýšení počtu přijatých studentů v závislosti na získání nových
učeben a pracoven.

2.4.

Specifika a informační potřeby humanitních oborů

Informace v humanitních vědách stárnou v pozvolnějším tempu, než je
tomu u exaktních oborů. 27 Pro ty je charakteristická rychlá výměna nejnovějších
poznatků z výzkumu umožněná například rychle se rozvíjejícími sociálními sítěmi. 28
V prostředí humanitních věd budou mít tyto technologie menší vliv na posun
v bádání, ale usnadňují výuku a komunikaci poznatků mezi studenty, pedagogy
i vědci.29
Pohledem do statistik využívání elektronických informačních zdrojů zjistíme,
že na FF UK je nejvíce využívanou databází archiv JSTOR.30 Obsahuje plné texty
digitalizovaných časopisů dostupných již od prvního ročníku konkrétního titulu,
ale podle dohody s jednotlivými vydavateli nejsou k dispozici nejnovější čísla
z posledních 2-5 let, po uplynutí stanovené lhůty jsou však průběžně doplňována.
Právě rozsáhlé využívání starších prací, jejichž informační hodnota se tak rychle
nesnižuje, je typickou ukázkou rozdílů mezi exaktními a humanitními vědami.

26

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Aktualizace dlouhodobého záměru Filozofické
fakulty UK na akademický rok 2009/2010. Bod 3) G [cit. 2010-03-28]. Dostupné ve formátu PDF
z WWW: < http://www.ff.cuni.cz/FF-122-version1-adz10_defiNITIVA.pdf>.
27
Srov. Papík, R. Vyhledávání informací I. Umění či věda?; Mattison, D., The digital humanities
revolution.
28
Viz např. projekt Epernicus pro vědecké pracovníky v biologii, fyzice a příbuzných oborech.
Dostupné z WWW: <http://www.epernicus.com>. Také viz projekt SciBog pro pracovníky oborů
farmacie, biotechnologie a příbuzných oborů. Dostupné z WWW: <http://scienceblog.scibog.com>.
29
Viz např. projekt Scholár Universe propojující komunitu vědeckých a univerzitních pracovníků
z více než dvou stovek oborů. Dostupné z WWW: <http://www.scholaruniverse.com>.
30
Viz Příloha č. 12 - Statistika vzdálených přístupů k EIZ FF UK dle zdrojů.
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Velkému počtu oborů na FF UK s různým zaměřením, metodologickými
postupy a technikou odborné práce odpovídá i poměrně široký rozsah informačních
potřeb studentů. Mezi pracovní postupy, které musí studenti zvládnout, patří např.:


analýza studovaného tématu;



používání rešeršních strategií;



tvorba bibliografických rešerší a studijně-rozborových prací;



různé oborově specifické citační techniky a standardy;



čtení odborných textů včetně cizojazyčných;



odborná kritika a interpretace pramenných textů, a to často v různých
typech historicky či geograficky lokalizovaného písma;



práce s jazykovými korpusy či historickou chronologií;



zpracování statistik a dotazníkových šetření;



tvorba referátů a koreferátů;



psaní zápočtových, seminárních, ročníkových či závěrečných prací
se stanovenou formální úpravou;



orientace v různých typech zdrojů informací a jejich využívání (archivy,
knihovny, statistiky, zdroje šedé literatury, oborové portály, databázové
zdroje, citační indexy, repozitáře, otevřené archivy, muzejní sbírky aj);



evaluace informačních zdrojů;



techniky terénního výzkumu aj.

Tento obsáhlý výčet není zdaleka úplný a má především nastínit složitost
metodik práce jednotlivých oborů na FF UK a naznačit, jak obtížné bude
v plánovaných kurzech informační výchovy vyhovět informačním potřebám
jednotlivých skupin studijních oborů.
Rovněž problematika práce s textovými editory v případě některých oborů
nebude spočívat pouze v ukázkách formátování textu či vytváření křížových odkazů,
rejstříků či seznamů, ale také v používání různých fontů a pravidel pro transkripci
a transliteraci pramenných jazyků. S těmito problémy se setkávají například studenti
filologických i historických oborů, archeologie, filozofie nebo religionistiky,
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kteří často pracují s pramennými díly v netradičních jazycích s odlišným typem
písma. Studenti logiky zase potřebují při počítačovém zpracování textů pracovat
se značkovacím jazykem TeX, který umožňuje zapisovat typograficky složité
matematické vzorce.
Pro plánování specializovaných kurzů na míru studentům jednotlivých
studijních

programů

by

tedy

bylo

velmi

vhodné

úzce

spolupracovat

s akademickými pracovníky na jednotlivých katedrách, případně s oborovými
studenty doktorských studijních programů, kteří by měli mít o speciálních
zdrojích a metodikách oboru nejlepší přehled.

2.5.

Statistiky využívání informačních zdrojů

Protože míra využívání elektronických informačních zdrojů (EIZ) velmi závisí
na dovednostech studentů zahrnutých pod pojem „informační gramotnost“, pokládala
jsem za zajímavé prozkoumat statistiky přístupů do těchto zdrojů. Protože přesné
celkové přehledy o počtu přístupů k EIZ nejsou veřejně dostupné, byly prozkoumány
alespoň dostupné statistiky vzdálených přístupů uživatelů prostřednictvím služby
EZ proxy. 31 Tuto službu využívají členové akademické obce pro přístup k EIZ
z počítačů registrovaných mimo fakultní doménu (v našem případě doména
Jinonice), například při práci z domova.
Ze statistik uvedených na stránkách Ústavu výpočetní techniky UK lze
například vyčíst, že využívání vzdáleného přístupu mezi lety 2008 a 2009 stouplo
z původního počtu 2 278 přístupů za rok na 15 103 přístupů. Ačkoliv je nárůst
více než šestinásobný, v přepočtu na počet studentů a akademických pracovníků jde
o méně než dva (!) přístupy na jednoho člověka za celý kalendářní rok 2009.
V poměru k cenám těchto produktů jsou tyto údaje poněkud smutnou bilancí
a budeme se jen konejšit nadějí, že studenti a vyučující o možnostech vzdáleného
přístupu ve většině případů vlastně nevědí a tyto zdroje využívají v rámci univerzitní
sítě, například v knihovnách. Otázkou zůstává, zda by tyto nástroje uměli používat
a zda vůbec mají povědomí o možnostech, jak zpřístupněné produkty využít ve své
studijní či odborné práci.

31

Univerzita Karlova v Praze. Knihovní služby. Statistiky [cit. 2010-03-29]. Dostupné z WWW:
<http://kis.is.cuni.cz/KSIS-40.html>.
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Pro srovnání s vývojem povědomí o Ez proxy přístupu a jeho využívání v rámci
celé univerzity lze využít obdobné statistiky, z nichž vyplývá, že meziroční nárůst
ve využívání vzdáleného přístupu k EIZ byl ve stejném období na celé UK více než
osminásobní, z původních 10 969 stoupl na 91 007 přístupů (tj. 8,3krát větší, přičemž
na FF UK byl větší 6,6krát)32. Průměrný počet přístupů na jednoho člena akademické
obce v rámci celé univerzity ale je opět na mizivé úrovni dvou přístupů za kalendářní
rok.33 Opět připomínám, že jde pouze o statistiky vzdálených přístupů.

2.6.

Stav informačního vzdělávání na FF UK

Díky vývoji technologií bývá tradiční studium v knihovnách či absenční
půjčování literatury z velké části nahrazeno vyhledáváním elektronických zdrojů
v prostředí internetu a tudíž stoupají nároky na schopnosti studentů požadované
informace vyhledat, kriticky posoudit jejich hodnotu a korektně je použít.
V bytostném zájmu jednotlivých oborů je například upozornit studenty
na úskalí v podobě zcizení myšlenek chráněných autorskými právy a použití
neověřených či nekvalitních informací. Závěrečné práce, jejichž autoři jsou později
usvědčeni z plagiátorství či z uvádění zkreslených či neúplných informací, vrhají stín
na celou katedru, která tyto práce nechala projít úspěšnou obhajobou.
Na FF UK dosud komplexní informační výchova není obsažena v žádném
povinném či výběrovém předmětu určeném pro studenty všech oborů. Jednotlivé
katedry musí studenty na dovednosti spojené s informační gramotností upozorňovat
samy v kurzech v rámci studijních plánů příslušných oborů. Pro zmapování
současného stavu byla provedena analýza sylabů jednotlivých oborů na FF UK
s cílem vyhledat kurzy, které obsahují alespoň některé z prvků informační výuky,
případně další doporučené materiály a zdroje.

32

Tamtéž.
Propočty jsou jen orientační, protože počty akademických pracovníků a studentů FF UK a UK
vycházejí z posledních zveřejněných výročních zpráv těchto institucí, které jsou z roku 2008,
ovšem údaje o přístupech byly použity z aktuálnějších statistik za rok 2009.
33
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2.6.1. Metodologie provedené analýzy
Pro průzkum byly použity doporučené studijní plány oborů bakalářského studia
pro rok 2009/2010. Analyzováno bylo všech 47 oborů, které v uvedeném
akademickém roce přijaly uchazeče do bakalářského studia. 34 V přehledu chybí
z dříve popsaných důvodů obor Informační studia a knihovnictví a naopak byl
zařazen obor Psychologie, který má dostupné obdobné sylaby speciálního
výběrového kurzu pro jinou formu studia a v akademickém roce 2010/2011 bude
zahajovat povinnou výuku tohoto kurzu v rámci nově akreditovaného bakalářského
studia oboru.35
Zaměřila jsem se na speciální semináře k technice odborné práce a na kurzy
typu „Úvod do studia“, „Proseminář“ či „Bakalářský seminář“. Podle kódů předmětů
uvedených ve studijním plánu oboru byly vyhledány v IS UK anotace, sylaby
a doporučená literatura. Alternativně byly prohledány i webové stránky jednotlivých
kateder a vybrány informace, které mají vztah k zvyšování informační gramotnosti
(např. seznamy studijní literatury k tématu, interní metodika apod.).
Z dostupných

podkladů

vykrystalizovalo

celkem

šest

skupin

oborů,

rozdělených podle typu výuky obsahující prvky informační výuky. Bohužel
u 16 oborů chyběly sylaby jak ve studijním informačním systému, tak na stránkách
příslušné katedry (příkladem jsou obory Divadelní věda, Fonetika, Logika a některé
filologické obory), takže nelze s jistotou tvrdit, zda se v některých kurzech tématem
informačního vzdělávání zabývají (uvedeny jsou v 6. skupině).
Mezi hledané prvky informační výchovy zastoupené v jednotlivých sylabech
patřily zejména:
-

přehled oborových knihoven,

-

charakteristika tradičních a elektronických zdrojů,

-

metodika pro rešeršní strategie,

-

praktická cvičení práce s textovým či tabulkovým editorem,

-

teorie strukturování odborného textu,

34

Viz Příloha č. 1 – Počty studentů FF UK na jednotlivých oborech bak. studia v r. 2009.
Informace pocházejí z mých konzultací s mgr. J. Matějkovou, která se na výuce tohoto kurzu již
několik let podílí nad rámec svého úvazku v Knihovně psychologických a sociokulturních věd FF UK.
35
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-

požadavky na formální úpravu prací,

-

dodržování etiky vědecké práce,

-

seznámení s pravidly pro tvorbu citací,

-

upozornění na rizika spojená s plagiátorstvím

-

odkazy na normy a standardy pro citace a tvorbu bibliografických záznamů.

2.6.2. Skupiny oborů s informační výukou
Podle výše uvedené metodologie byly obory rozděleny do šesti skupin.
U speciálně zaměřených kurzů jsou uvedeny v poznámce pod čarou také odkazy
na sylaby těchto kurzů uvedené v oddílu „Přílohy“ na konci práce. Připomínám,
že do přehledu byly zařazeny pouze obory realizované v aktuálním akademickém
roce (2009/2010), v jejichž sylabech je předpoklad, že budou orientovány na právě
nastoupivší studenty a jejich informační potřeby. Níže uvádím charakteristiku výuky
a výčet oborů, které mají některé prvky informační výuky v předmětech v rámci
svých studijních plánů bakalářského studia.
Sylaby speciálně orientovaných povinných předmětů v první skupině oborů
patří mezi nejkomplexnější a nejkvalitněji sestavené. Tyto kurzy bývají
jednosemestrální a jsou zpravidla určeny pro první ročník, což je obecně považováno
za optimální načasování.
1. Samostatný povinný kurz má celkem 5 oborů – Politologie36, Pedagogika37,
Sociologie38, Sociologicko-ekonomická studia, Psychologie39;
Druhá skupina kurzů typu „Úvod do studia“ či „Proseminář“ je sice
na uvedených oborech také povinná a zařazena na začátek studia, prvky informační
výchovy však tvoří jen část kurzu. Penzum poskytnutých informací je tedy menší,
protože se dělí i mezi úvod do dějin oboru, seznámení se s činností jednotlivých
kateder a zaměřením jejich pracovníků apod.

36

Viz Příloha č. 6 – Sylabus kurzu „Metodologie vědecké práce“.
Viz Příloha č. 4 – Sylabus kurzu „Informační systémy a služby“
38
Viz Příloha č. 5 - Sylabus kurzu „Spec.sem. k informační gramotnosti pro sociology“.
39
Obor bude jako bakalářský poprvé vypsán v roce 2010/2011, výuku informační gramotnosti má
zahrnutou v akreditaci jako povinný kurz.
37
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2. Částí náplně povinného kurzu „Úvod do studia“ / „Proseminář“ je informační
výchova u 13 oborů - Historie

40

, Dějiny umění, Etnologie, Estetika,

Sinologie, Klasická archeologie, Starořečtina, Filmová studia, Religionistika,
Tibeto-mongolská studia, Novořečtina, Indologie, Latina;
Ve třetí skupině jsou obory, které sice pochopily nutnost seznámit studenty
s důležitými prvky informační výchovy, ale využívají k tomu více jednostranně
zaměřených kurzů (např. na práci s výpočetní technikou, psaní odborných textů aj.).
Tyto kurzy zpravidla zajišťují externí pracovníci nebo jsou nabízeny v rámci
mezioborové nabídky předmětů jiných kateder. Některé z nich jsou zařazené
i do vyšších ročníků studia.
3. Jako část náplně několika různých povinných kurzů lze informační výuku
nalézt u 7 oborů - Český jazyk a literatura (Komunikace v praxi, Analýza
textu, Základy odborného psaní a redigování textu), Německý jazyk
a literatura (Práce s textem, Jazyková cvičení — tvorba psaného textu,
výstavba odborného textu, Korektivní psaní), Hispanistika (Formy psaného
projevu, Český jazyk pro odborný diskurz), Archivnictví a PVH (Historický
proseminář, Základy výpočetní techniky
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), Italianistika (Český jazyk

pro odborný diskurz, Analýza a interpretace literárního textu), Čeština
v komunikaci neslyšících (Odborný text a odborný styl, Technika a metody
filologické práce

42

), Pravěká a raně středověká archeologie (Úvod

do informatiky, Využití PC v archeologii);
Čtvrtou skupinu tvoří obory, které v rámci „Bakalářského semináře“ seznamují
studenty s formálními náležitostmi závěrečných prací a s pravidly citační etiky
a tvorby bibliografických citací a odkazů. V tomto případě platí „lepší pozdě,
než nikdy“, ovšem tyto dovednosti mají mít studenti v posledním ročníku studia již
dávno zvládnuty.
4. V rámci kurzu „Bakalářský seminář“ nabízejí výuku 4 obory - Andragogika
a personální řízení, Anglistika a amerikanistika, Kulturologie, Etnologie;

40

Viz Příloha č. 2 – Sylabus kurzu „Úvod do studia historie s proseminářem.
Viz Příloha č. 8 – Sylabus kurzu „Základy výpočetní techniky“.
42
Viz Příloha č. 3 - Sylabus kurzu „Technika a metody filologické práce“.
41
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Obory v páté skupině nabízejí pouze výběrové semináře s tematikou informační
výchovy, takže účast na těchto kurzech je pouze dobrovolná a není zajištěno,
že všichni studenti tento kurz absolvují.
5. Výuku v rámci samostatného výběrového kurzu mají 3 obory - Filozofie
(Tutorský kurz), Francouzská filologie (Český jazyk pro odborný diskurz43),
Středoevropská studia (Středoevropský seminář);
U oborů v šesté skupině nelze zjistit, zda informační výuku v některém
předmětu vyučují kvůli absenci sylabů.
6. Nelze identifikovat celkem u 16 oborů - Angličtina / Čeština / Francouzština /
Němčina

/

Ruština

/

Španělština

pro

mezikulturní

komunikaci,

Východoevropská studia, Jihovýchodoevropská studia, Logika, Norská
studia, Čeština pro cizince, Divadelní věda, Japonská studia, Finská / Švédská
studia, Fonetika.

2.6.3. Doporučované materiály k informační výuce
V tomto

oddílu uvádím přehled

doporučované

literatury v kurzech,

které obsahují některé prvky informační výuky a byly analyzovány podle výše
uvedené metodiky. Všechny uvedené seznamy jsou pouze abecedně seřazené.
Podoba záznamů byla ponechána ve stejné formě, v jaké byl údaj poprvé
ve zdrojovém dokumentu uveden, a to jako zajímavá názorná ukázka struktury
zápisu bibliografického záznamu v oficiálních materiálech ústavů a kateder. Číselný
údaj v závorce za každým záznamem vyjadřuje, v kolika kurzech se daný titul
vyskytl jako doporučená literatura.
Bratková, E. / Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle
mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských
kvalifikačních prací [online]. [1]
Činčera, J.: Informační etika. Brno, Masarykova univerzita v Brně ? Filozofická fakulta 2002 [1]
Čmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda. [11]
Duffková, J.: Odborné písemné práce studentů a jejich metodika. Praha, SPN 1988 [1]

43

Viz Příloha č. 10 – Sylabus kurzu „Český jazyk pro odborný diskurz“.
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Umberto E c o, Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia 1997. [12]
Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002 [5]
Fišer, Zbyněk: Tvůrčí psaní. Malá učebnice tvůrčího psaní. Brno, Paido 2001. [1]
Holoušková, D. – Krobotová, M. (2002): Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita
Palackého. [4]
HRUBÝ, J. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící. Praha, 2000. [1]
Chloupek, Jan a kol.: Stylistika češtiny. Praha, SPN 1991. [1]
Jirák, Jan ? Šoltys, Otakar ? Nekvapil, Jiří (kol.): Jazyk ve společenském kontextu. Praha, Karolinum
1996. [1]
Kahn, N.B.: Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha, Portál 2001 [1]
Liška, V. (2003): Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba.
Praha: Ivo Ulrych – Růžičkův statek. [3]
PAPÍK, R. Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie vyhledávání
a prezentace. 1. vyd. Praha : Ekopress, 1999, 220 s. ISBN 80-86119-03-3 [1]
Sgall, P. – Panevová, J. (2004): Jak psát a nepsat česky: naše čeština a naše nešvary. Praha:
Karolinum. [5]
SOUSEDÍK, P. Logika pro studenty humanitních oborů. Praha 2008. (třetí vydání) [1]
Spousta, V. et al.: Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické).
Brno, Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta 2000 [1]
F. Stellner - J. Poláček a kol.: Internet nejen pro historiky, Praha 2003 [1]
SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Praha, 1999. [1]
Synek, M.; H. Sedláčková, H. Vávrová / Jak psát bakalářské, diplomové a jiné písemné práce (Praha
2006) [1]
Jadwiga Š a n d e r o v á, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad
pro začátečníky. Praha: SLON 2005. [8]
Zdenek Š e s t á k , Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia 2000. [7]
Šifer, F. / Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště (Praha 2004) [1]
Vymětal, J.; M. Váchová / Úvod do studia odborné literatury (Praha 2000) [1]
WESTON, A. (2001): Argumenty: rukověť pravidel. Brno: PedF MU. [1]
ZASTÁVKA, Z. (1998): Vše, co není zakázáno, se nesmí. O logice formální i neformální. Praha:
Radix. [1]

Doporučované normy:
ČSN 01 0161 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů [1]
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ČSN 01 0173 - dokumentace: formální úprava technických a vědeckých zpráv /ISO 5966/ [1]
ČSN 01 0180 - mezinárodní desetinné třídění literatury [1]
ČSN 01 0184 - číselné označování části textu /ISO 2145/ [2]
ČSN 01 0192 - rejstříky publikací /ISO 999/ [1]
ČSN 01 0194 - referát a anotace [1]
ČSN 01 0195 - úprava katalogizačního seznamu (a méně častých dokumentů ? např. map) [1]
ČSN 01 0195 - bibliografický záznam [1]
ČSN 01 0196 - zkracování názvů časopisů a jiných periodik [1]
ČSN 01 0197 - bibliografická citace /ISO 690/ [3]
ČSN 01 0198 - rešerše [1]
ČSN 01 6910 - Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory [1]
ČSN 01 6910 - úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory [1]
ČSN 88 0220 - úprava rukopisů pro sazbu [1]
ČSN 88 0410 - korekturní znaménka a jejich používání [1]

Interní pomůcky a další doporučené materiály:
Jak (ne)napsat dobrou fonetickou práci [1]
Pokyny k vypracování diplomové/bakalářské práce. In Katedra andragogiky a personálního řízení
[online]. Praha : Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze, 2008.
Aktualizováno denně [cit. 2008-02-18]. Záložka Příručky pro vypracování písemných
prací. Dostupné na WWW: <http://andragogika.ff.cuni.cz/>. [1]
Pokyny pro bibliografické citace. Iluminace [v každém čísle]. [1]
http://www.pistorius.cz / Informace pro nakladatele: Korektorské značky, Klávesové zkratky, PUMA
atd. [1]
Projekt Bibliografické citace, http://www.citace.com/clanky.php [2]
Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického
popisu. Praha NKP 1997. [1]

Z výše uvedeného přehledu je zcela zjevné, že seznamy doporučované
literatury a metodických materiálů pro informační výuku v jednotlivých
kurzech jsou velmi nevyvážené. Skupinu nejčastěji uváděných titulů (zpravidla
30

v 7-12 kurzech z 31 pozitivně prozkoumaných) tvoří pět tištěných monografií
zaměřených na psaní odborných textů či závěrečných prací. Ostatní tituly, normy
a další materiály jsou doporučovány obvykle jenom v jednom či dvou kurzech
analyzovaných oborů.
Mimochodem obsáhlý seznam norem, který byl s výjimkou jednoho záznamu
součástí doporučené literatury v jednom konkrétním kurzu, svědčí o poměrně
optimistické představě, že studenti budou všechny tyto dokumenty studovat. Seznam
tohoto rozsahu může být součástí doprovodného materiálu ke kurzu, seznamujícího
studenty s existencí těchto norem, ale jeho umístění mezi doporučenou literaturu je
podle mého názoru chybou, která spíše odrazuje.
Zcela nedostatečná je doporučená literatura pro tvorbu bibliografických
záznamů a citací, ať již v podobě uvedených norem, doporučených oborových
standardů nebo jejich metodických výkladů. Paradoxní je, že právě jeden z fakultních
ústavů - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK soustavně tuto
problematiku sleduje a v řadě případů metodické materiály vytváří a poskytuje
pro potřeby studentů. Pokud několik desítek vyučujících na FF UK netuší,
že podobné materiály existují a plýtvají síly na vytváření různých doporučení
vlastních, bude zřejmě potřeba hledat problém ve sdílení poznatků, v komunikaci
mezi katedrami a neochotě uznávat výsledky práce odborníků na konkrétní témata.
Na druhou stranu je potřeba brát v úvahu, že řada oborů má své specifické přístupy
v tvorbě citací a strukturování bibliografických záznamů, takže může vzniknout
určitý rozpor mezi prosazováním jedné z forem jako jediné správné.
Po konzultaci s E. Bratkovou (ÚISK FF UK), která se tvorbou metodických
materiálů pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací zabývá i na úrovni
Asociace knihoven vysokých škol ČR

44

, bych ráda upozornila na skutečnost,

že normy pro bibliografické citace (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2) nejsou závazné
a mají obecně charakter doporučení.
V oficiálním dokumentu FF UK s názvem „Pravidla a metodické pokyny
pro zpracování a odevzdání bakalářské / diplomové práce“ je sice výslovně uvedeno,
že „seznam použité literatury je bezpodmínečně zpracován podle platných
standardů. Neurčí-li interní nařízení katedry, či ústavu jinak, je povinnou
44

Viz např. Bratková, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů
podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2, 2008.
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citační normou pro bakalářskou/diplomovou práci ISO 690.“ 45 Zároveň je však
direktiva tohoto pokynu zmírněna úvodní větou: „Pokud vedoucí bakalářské
či diplomové práce nestanoví jinak, je možné využít následující doporučenou
formální úpravu k vypracování práce.“ 46
Dalo by se z toho tedy vyvozovat, že pokud je v některých oborech
na mezinárodní

úrovni

používán

speciální

standard

pro

tvorbu

citací

a bibliografických záznamů (např. v případě oboru psychologie standard APA) a je-li
jeho používání podle oficiálního nařízení katedry povinné, pak je potřeba studenty
v rámci oboru k používání tohoto standardu vést a vyžadovat ho. Zdá se mi to
logické, protože s ním budou konfrontování nejen během studia, ale i při další
vědecké práci v oboru. Na druhou stranu pokud z fakultního doporučení plyne,
že vedoucí bakalářské či diplomové práce může rozhodnout jinak, nemělo by to být
v jeho kompetencích ani v jeho zájmu jako vědeckého pracovníka.
Uvedené metodické pokyny působí vzhledem k rozporuplným formulacím
– napůl direktivním, napůl doporučujícím – v souhrnu velmi rozpačitě a situaci
vlastně neřeší. Pokud se některá katedra nebo snad vedoucí práce rozhodne
prosazovat vlastní metodiku, má k tomu prostor a nemusí se doporučených norem
držet.

2.7.

Zhodnocení

Pro návrh vhodné implementace informačního vzdělávání do výuky všech
oborů z tohoto průzkumu plyne několik zásadních poznatků:
-

obory, které si kvalitní výuku oborově zaměřené informační výchovy zajišťují
samy, nemusí mít pravděpodobně o obecný kurz na celofakultní úrovni
zájem,

-

obory zajišťující jen částečné pokrytí tematiky informační výchovy budou moci
absolvování obecného kurzu studentům doporučit a ve výuce se soustředit
pouze na oborová specifika,

45

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Pravidla a metodické pokyny pro zpracování
a odevzdání bakalářské/diplomové práce [cit. 2010-04-04]. Dostupné z WWW:
<http://www.ff.cuni.cz/FF-7296.html>
46
Tamtéž.
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-

oborům s rozmělněným systémem zajištění výuky v rámci několika kurzů může
navrhovaný kurz nabídnout optimální řešení výuky v rámci jednoho předmětu,

-

pro všechny obory může být obecný kurz informační výchovy ideální
komplexní přípravou studentů prvních ročníků pro další studium, která
absolventům kurzu usnadní orientaci v informačních systémech, ve využívání
dostupných zdrojů a v zásadách pro odbornou práci na akademické úrovni.
Protože z výše uvedených důvodů a zejména vzhledem k tomu, že je úroveň

informační výuky na jednotlivých katedrách a ústavech velmi rozdílná, bylo by
velmi užitečné zahájit celofakultní diskusi o nutnosti informačního vzdělávání
studentů, a to diskusi na úrovni vedení fakulty, vedení oborových pracovišť
i mezi jednotlivými členy akademické obce.
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3. Příklady informačního vzdělávání na VŠ
V českých podmínkách je rozvíjena podpora informačního vzdělávání
na vysoké úrovni nejen ve formě již probíhajících vysokoškolských kurzů,
ale zejména díky aktivitám Odborné komise IVIG, která pořádá pravidelné semináře
a vydává řadu doporučujících materiálů. V práci záměrně nerozebírám zahraniční
zkušenosti a činím tak z několika důvodů:
1)

programy informační gramotnosti v zahraničí jsou předmětem jiných
prací47;

2)

implementovat

doporučující

(např. American

Library

materiály

Association

mezinárodních
-

Presidential

institucí

48

Committee

on Information Literacy) do českých metodik je úkolem institucí typu
Odborné komise IVIG ;
3)

knihovny a odborná pracoviště, která dlouhodobě sledují problematiku
informační gramotnosti u nás i v zahraničí (např. Ústřední knihovna
ČVUT, ZČU, KISK FF MU aj.), mají v tuto chvíli podporu informačního
vzdělávání rozpracovanou na takové úrovni, že nový průzkum trendů
považuji za nadbytečný.

V této kapitole tedy uvádím několik příkladů vysokoškolských institucí,
které pro

studenty zajišťují

komplexní

průpravu

v informační

gramotnosti

a které jsou svým zaměřením srovnatelné s FF UK. Nejprve se zaměříme na ostatní
humanitní fakulty Univerzity Karlovy v Praze, u nichž jsou obdobná organizační
a ekonomická východiska. Dalšími příklady budou nejúspěšnější projekty informační
výuky na Masarykově univerzitě v Brně (dále MU) a Českém vysokém učení
technickém v Praze (dále ČVUT). Podrobné analýzy informační výuky na dalších
českých vysokých školách lze dohledat v jiných pracích na toto téma49 a není cílem
této práce obsáhnout tuto problematiku v celé úplnosti. Na základě relevantních
příkladů bych přesto chtěla ukázat, jakými cestami je možné se vydat.
47

Např. Marvanová, E., Programy informační gramotnosti v zahraničí; Landová, H., Kdo, kde a jak
řeší problém informační gramotnosti?
48
Seznam tohoto typu dokumentů viz Infogram. Strategické materiály [cit. 2010-04-05]. Dostupné
z WWW: <http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1127>.
49
Např. Vacata, L., Aktuální programy rozvoje informační gramotnosti u nás a v zahraničí, s. 42-54.
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3.1.

Pedagogická fakulta UK v Praze

Informační vzdělávání v rámci výuky na Pedagogické fakultě UK (dále
PedF UK) je řešeno centrálně v tzv. „Univerzitním základu“

50

, který musí

absolvovat všichni studenti. Z hlediska podpory informačního vzdělávání je
relevantní zejména kurz povinný v prvních dvou semestrech studia s názvem
„Informační a komunikační technologie“. Je atestován zápočtem a zkouškou
po zvládnutí teoretických poznatků o osobních počítačích i jejich ovládání v praxi,
práce v lokálních a vzdálených počítačových sítí a zpracování textových, grafických
i číselných dat v souladu s citačními normami, pravidly pro bibliografické odkazy aj.
Kurz má elektronickou podporu v e-learningovém prostředí Moodle 51 v rámci
kategorie kurzů „Univerzitní základ“ s přístupem pouze pro zapsané studenty.
Na PedF UK jsou navíc v nabídce povinně volitelných předmětů, kterých je
celkem 13, na výběr další tři kurzy zaměřené na zpracování dat, počítačovou grafiku
a internet.
Také mezi společnými předměty pro všechny obory se vyskytuje řada předmětů
zaměřených

na

informační

technologie,

např.

kurz

„Didaktický

software

a informační zdroje“ se zaměřením mimo jiné také na klasifikaci, analýzu
a hodnocení zdrojů, prezentaci odborných portálů a přístup k elektronickým
publikacím. Předmět „Informační výchova a didaktika informační výchovy“
se zabývá zejména metodikou informační výchovy pro učitele na základních
a středních školách, zejména její implementací do vzdělávacího a výchovného
procesu.
PedF UK žádné volně dostupné online tutoriály pro studenty nevytváří
ani neuvádí na veřejně dostupných stránkách relevantní externí odkazy. Ústřední
knihovna PedF UK zpřístupňuje na svých webových stránkách v oddílu „Informační
vzdělávání“ pouze odkazy na několik externích dokumentů k problematice
bibliografických

citací.

Srovnáním

jednotlivých

dokumentů

však

zjistíme,

že obsahují často duplicitní informace a jejich prohlížení může být pro studenty
časově náročné a demotivující.
50

Pedagogická fakulta UK. Karolínka [cit. 2010-01-24]. Dostupné z WWW:
<http://userweb.pedf.cuni.cz/kch/karolinka/003-OBUZ.html>.
51
Viz Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Online kurzy [cit. 2010-02-20]. Dostupné
z WWW: <http://moodle.pedf.cuni.cz>.
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Rozhodnutí

Pedagogické

fakulty UK

zařadit

informační

vzdělávání

mezi povinné předměty v rámci „Univerzitního základu“ považuji za velmi
progresivní cestu, jak cíleně zvýšit informační gramotnost studentů. Pro realizaci
podobného řešení na FF UK je velmi důležitou informací, že tato cesta je
v rámci UK procedurálně možná a uskutečnitelná.

3.2.

Ostatní humanitní fakulty UK

Přehled kurzů na ostatních humanitních fakultách UK byl vytvářen na základě
průzkumu IS UK. Prostřednictvím hledání pomocí klíčových slov v názvech kurzů
a následně průzkumem sylabů, pokud byly k dispozici, bylo možné některé předměty
s obsahem prvků informační výuky identifikovat. Kromě těchto dílčích kurzů,
zpravidla určených pro studenty jednotlivých kateder, tyto fakulty podle mého
průzkumu nezajišťují žádný obecný povinný kurz pro všechny studenty.
Evangelická teologická fakulta – „Kurz práce s informačními zdroji“ zajišťuje
knihovna fakulty jako jednosemestrální výběrový kurz ukončený zápočtem;
Husitská teologická fakulta - „Základy informatiky I, II“ zajišťuje Katedra
učitelství;
Katolická teologická fakulta – „Propedeutický seminář metodologie“ se zabývá
kromě úvodu do studia také metodikou tvorby diplomové práce a psaním odborného
textu. Kurz je povinný pro 1. ročník oboru Teologie (vypisuje jej příslušná katedra)
a je ukončen zápočtem;
Fakulta humanitních studií – nabízí kurzy zaměřené na počítačovou gramotnost
a práci s editory - „Práce s daty“ a „Práce s informacemi“;
Fakulta sociálních věd – kurzy „Metody a techniky práce s informacemi“
a „Informatika“ zajišťuje pro své studenty Katedra veřejné a sociální politiky;
Katedra žurnalistiky vyučuje kurzy „Práce s informacemi I, II“;
Protože je informační výuka na těchto fakultách v podobném stavu
jako na FF UK, mohlo by být výhodné realizovat společný mezifakultní projekt
informačního vzdělávání. Vhodným řešením by mohl být e-learningový kurz
zaměřený na humanitní obory, na jehož vytvoření by se mohli podílet například
pracovníci knihoven. V případě využití potenciálu studentů doktorského studia
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jednotlivých oborů by bylo možné uvažovat také o oborové specifikaci kurzu
pro příbuzné obory (sociální vědy, historické obory apod.).

3.3.

Filozofická fakulta MU v Brně

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU (KISK FF MU) zaštiťuje
od roku 2007 e-learningový výběrový předmět pro všechny studenty MU s názvem
„Kurz práce s informacemi“ (KPI), jehož podrobnější rozbor je uvedený v 7. kapitole
věnované e-learningovým kurzům.
Projekt KISK FF MU je velmi ambiciózní a snaží se zapojit maximální
množství interaktivních prvků, které odpovídají nejmodernějším trendům. Studentům
je nabízen kvalitně vystavěný kurz s masivní výukovou podporou. Počet
700 účastníků kurzu v aktuálním roce výuky (2009/2010) vypovídá o velkých
možnostech e-learningových forem pro plošné kurzy všeobecného charakteru,
které lze nabízet studentům všech oborů. Velkou výhodou navíc je, že na MU je
možné integrovat e-learning přímo do informačního systému univerzity, což je
jedna z velkých předností tvorby kurzů pro distanční vzdělávání.
Zásadní problém v organizování informačního vzdělávání pro celou univerzitu
spatřuji v ohromné šíři zastoupených oborů, takže kurz musí být buď příliš obecný
nebo velmi obsáhlý. Obávám se, že v tomto případě je to právě rozsah kurzu,
který se mi jeví předimenzovaný, zejména pokud by tento kurz měli absolvovat
studenti prvních ročníků bakalářského studia, pro něž by byl nejužitečnější. Kurz je
ovšem nabízen k absolvování v libovolném roce a na jakémkoli stupni studia, což je
další diskutabilní prvek.
Informačním vzděláváním se zabývá také Knihovna FF MU, která organizuje
2x do měsíce pravidelná jednorázová školení pro práci s informačními zdroji
nebo s textovým

editorem,

pro

vytváření

bibliografických

citací

či

úvod

52

do autorského práva .
I když FF MU nezajišťuje informační výchovu jako povinný předmět
pro všechny studenty, i tak jsou zde možnosti získání dovedností potřebných
pro rozvoj informační gramotnosti studentů velmi velké.
52

Ústřední knihovna FFMU. Informační vzdělávání [cit. 2010-04-03]. Dostupné z WWW:
<http://knihovna.phil.muni.cz/informacni-vzdelavani>.
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3.4.

Lékařská fakulta MU v Brně

Výběr medicínského zaměření sice nespadá do původně avizovaného profilu
humanitních věd, ale po absolvování prezentace J. Kratochvíla z Knihovny
univerzitního kampusu MU v rámci kurzů ÚISK FF UK „Jinonické informační
pondělky“ na téma „Informační vzdělávání na LF MU“, jsem se rozhodla zařadit
níže uvedené údaje z prezentace i dalších poskytnutých nebo volně dostupných
materiálů do své práce53.
Pod názvem „Informační vzdělávání“ zajišťuje Knihovna univerzitního
kampusu Masarykovy Univerzity celkem tři kurzy, které jsou vypsány jako výběrové.
Pro studenty bakalářských a magisterských programů je určen e-learningový kurz
v češtině, pro zahraniční studenty i verze v angličtině. Doktorandům je určen
předmět „Získávání vědeckých informací“ pro prezenční blokovou formu výuky.
Na internetových stránkách Informačního systému MU je ve speciálním portálu
pro podporu e-learningové výuky na MU s názvem Elportál uvedena také volně
online dostupná výuková publikace Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF,54
která nabízí ve velmi přehledné formě úvod do práce se soubornými katalogy,
podrobný výklad k možnostem využívání dostupných elektronických zdrojů,
instruktáž pro vyhledávání v multioborových i oborových databázích, vše včetně
názorných ukázek pomocí videodemonstrací. Publikace je, podle mého názoru,
výborně koncipovaná a je použitelná i pro studenty jiných oborů, kteří využívají
uvedené zdroje.
Pracovníci knihovny nabízejí také možnost prezentace licencovaných zdrojů
pro jednotlivá pracoviště Lékařské fakulty MU, chemické obory Přírodovědecké
fakulty a Fakulty sportovních studií MU, a to buď v prostorách knihovny nebo přímo
na příslušných pracovištích.
Vzhledem k tomu, že veškeré aktivity v informačním vzdělávání studentů
i akademických pracovníků vycházejí z iniciativy knihovny, je nutné ocenit s jakou
šíří a profesionálním odborným přístupem jsou jednotlivé stupně výuky realizovány.
Pokud bych měla pro FF UK navrhnout nějaký konkrétní příklad vhodný
53

Knihovna univerzitního kampusu MU. Informačně-vzdělávací aktivity Knihovny univerzitního
kampusu MU v roce 2009. 5 s., 10 s. příl. Formát PDF.
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Kratochvíl, J., Průvodce elektronickými databázemi LF a PFř [cit. 2010-03-14]. Dostupné z
WWW: <http://is.muni.cz/elportal/?id=818403>.
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následování, pak je to právě podpora informačního vzdělávání Knihovnou
univerzitního kampusu MU.

3.5.

ČVUT v Praze

ČVUT je dalším příkladem komplexního přístupu k otázce informační výuky.
Hlavním iniciátorem tohoto typu vzdělávání je Ústřední knihovna ČVUT nabízející
několik stupňů podpory, které jsou na hlavní internetové stránce knihovny 55
zařazeny celkem do tří různých sekcí: „Informační zdroje“, „Podpora studia“
a „Podpora vědy a výzkumu“.
Pro podporu využívání informačních zdrojů slouží oddíl „Online kurzy
a návody“, v němž se nacházejí převážně tutoriály ve formátu PDF (Portable
Document Format), jeden animovaný tutoriál vytvořený aplikací Macromedia Flash
„Jak pracovat s Bránou EIZ“ a návody na využívání několika užitečných webových
nástrojů a služeb. Nenašla jsem zde ale žádný online kurz, i když to název avizoval.
Pro

podporu

studia

jsou

určeny

velmi

přehledné

informace

o vysokoškolských kvalifikačních pracích, včetně rozdílů v úrovni zpracování
jednotlivých stupňů závěrečných prací a doporučení pro jejich psaní. Dále jsou zde
dostupná doporučení v PDF formátu, která zahrnují tato témata: struktura a formální
náležitosti, formální úprava, autorský zákon a autorské etika, plagiátorství, jak
citovat, příklady citování podle druhu dokumentu. Kromě jednotlivých témat je
k dispozici i kompletní 35stránková příručka „Jak psát vysokoškolské závěrečné
práce“56, opět v PDF formátu.
V stejném oddílu jsou umístěny také odkazy na šablony závěrečných prací,
na přehled norem pro psaní a citování odborných textů, na často položené otázky
a na externí stránky užitečné pro psaní odborných prací. Dále jsou v části „Podpora
studia“ v sekci vysokoškolských prací uvedeny odkazy na práce absolventů ČVUT,
zdroje odborných textů dostupné prostřednictvím Brány EIZ a katalogu Ústřední
knihovny ČVUT, seznamy doporučené literatury ke studiu a kontaktní informace
pro konzultace a školení.
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České vysoké učení technické v Praze. Ústřední knihovna [cit. 2010-04-04]. Dostupné z WWW:
<http://knihovny.cvut.cz>.
56
Tichá, L. aj., Jak psát vysokoškolské závěrečné práce.
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Součástí stránek zaměřených na podporu studia jsou sekce „Výuka“,
„Prezentace“ a „Kurz informační výchovy“. Ve všech případech jde o podporu
informačního vzdělávání formou speciálních kurzů. Nabízeny jsou odborné
prezenční kurzy pro doktorandy, výběrový prezenční kurz o informačních zdrojích
pro studenty Fakulty strojní a v angličtině přednášený prezenční kurz informační
výchovy pro zahraniční studenty. K dispozici jsou také tři prezentace ve formátu
Power Point zaměřené na autorskou etiku a oborové informační zdroje.
E-learningovou formou je zpracovaný „Kurz informační výchovy“, který nabízí
tři stupně pokročilosti.
První stupeň kurzu uživatele láká touto nabídkou: „Úkolem základního stupně
je seznámit Vás se základními pojmy oblasti odborných a vědeckých informací tak,
abyste věděli např. co je signatura a co je meziknihovní výpůjční služba. Dozvíte se
o různých typech informačních pramenů, způsobu jejich vyhledávání v knihovnách
či na síti a jaké další služby Vám poskytnou knihovny či informační instituce.“57
Úvod do práce s dostupnými zdroji v knihovnách je pro první seznámení s tématikou
vyhledávání a získávání informačních zdrojů podstatný, protože se pozornost
uživatele zaměří na základní druhy dokumentů, prostředí knihoven a jejich služeb.
Druhý stupeň kurzu je charakterizován takto: “Střední stupeň se zabývá
obecnou

problematikou

dokumentografických

databází

jako

významného

informačního zdroje, dále Vám přiblíží možnosti získávání dalších informačních
zdrojů v prostředí Internetu. Dozvíte se rovněž o psaní a úpravě odborných textů
a o tom, jak správně psát citace. Poskytuje také informace o problematice autorských
práv a jejich ochraně. I v tomto kurzu si můžete svoje znalosti vyzkoušet
v jednoduchém testu.“58 Další úroveň kurzu už seznamuje se složitější problematikou
elektronických informačních zdrojů, jejich evaluací a formálních náležitostech
pro psaní prací. V tento okamžik už jsou studenti připraveni na psaní prvních
seminárních prací.
Poslední, třetí stupeň „je určen pokročilým uživatelům, kteří se chtějí dovědět
více o užitečných informačních zdrojích pro jednotlivé obory, kteří si chtějí vytvářet
osobní databázi informačních zdrojů a dokumentů nebo se seznámit s konkrétními

57

České vysoké učení technické v Praze. Ústřední knihovna [cit. 2010-04-04]. Kurz informační
výchovy. Dostupné z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm>.
58
Tamtéž.
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vědeckými odbornými společnostmi.“59 Poslední stupeň je určen všem, kteří chtějí
využívat speciální oborové informační prameny, jejichž využití je velmi důležité
obzvláště při psaní závěrečných kvalifikačních prací.
Součástí kurzu je terminologický slovník a autokorektivní test s vysvětlením
správnosti odpovědí. Celý kurz je provedený technicky velmi jednoduše ve formátu
HTML, nevyužívá multimediální ani interaktivní prvky ani neobsahuje animace.
Závěrečný test je pouze ve formě otázky, nabídky čtyř možných odpovědí a možnosti
ověření správnosti odpovědi odkliknutím příslušného odkazu. Forma a technické
provedení testu vypovídá o době jeho vzniku (2002) a ta zase vypovídá
o dlouhodobé a cílené podpoře informačního vzdělávání na ČVUT a rozsahu
zkušeností, které pracovníci knihovny v tomto ohledu mají.
Další sekce, věnovaná podpoře vědy, nabízí odkazy na speciální oborové
databáze, zkušební přístupy do nových databází, přístupy k citačním rejstříkům,
nabídku účasti v odborné elektronické konferenci, odkazy na aplikace pro sdílení
a ukládání dokumentů (odborné profily, citační manažery, weblogy, sociální sítě).
Jsou zde umístěny také odkazy na dokumenty a projekty týkající se publikační
politiky Open Access (otevřený přístup k vědeckým článkům) a důležité dokumenty
k hodnocení vědy a výzkumu.
Pro nás nejzajímavější sekce má název „Online kurzy a tutoriály“, v níž se
nachází sice pouze tři hlavní odkazy, ale na jednotlivých stránkách je poté
k dispozici množství tutoriálů v různých – starších i novějších – verzích zpracování.
Jednotlivé tutoriály jsou umístěny tematicky u popisu konkrétních databází a témat,
ke kterým se vztahují, takže nelze ihned zjistit, kolik jich je na stránkách knihovny
ČVUT k dispozici. Vzhledem k faktu, že pracovníci knihovny vytvářejí návody
velmi pečlivě a s jasným záměrem usnadnit studentům využívání užitečných aplikací
a zdrojů, a také na základě vlastního průzkumu webových stránek knihovny ČVUT
předpokládám, že tutoriály jsou v zásadě dostupné ke všem doporučeným aplikacím
a přístupným zdrojům, s nimiž mohou studenti pracovat.
Příklad ČVUT je jednoznačně hodný následování zejména kvůli rozsahu
a pečlivosti zpracovávaných témat. Ačkoli studentům není nabízen žádný povinný
kurz informační výchovy, míra angažování ze strany knihovny, zejména erudice
59

Tamtéž.

41

dr. L. Tiché z oddělení podpory studia, umístění příslušných odkazů na domovských
webových stránkách ČVUT i Ústřední knihovny a přehledné strukturování odkazů
pro podporu informačního vzdělávání studentům umožňuje potřebné informace
snadno najít.

42

4. Optimální podoba výuky
V této kapitole se zaměřím jednak na teoretická východiska pro didaktiku
informační výchovy a dále na konkrétní doporučení pro podporu informačního
vzdělávání na FF UK. Prozkoumám zde možnost realizace kurzu informační
výchovy jako součásti studijního plánu v podobě povinného i výběrového kurzu.
Na závěr předložím zdůvodnění navrhovaného třístupňového modelu pro zavedení
informační výuky pro studenty FF UK.

4.1.

Didaktická východiska

Jedním z důležitých hledisek pro optimální podobu výuky je dodržování
základních didaktických pravidel vycházejících z pedagogických principů. Pokusím
se zde nastínit některá obecná doporučení pro výuku. 60 Nezbytné je si předem
ujasnit:
-

na jakou cílovou skupinu je výuka zaměřena,

-

jaká je vstupní úroveň znalostí studentů,

-

čeho chceme ve výuce dosáhnout,

-

jaké prostředky předávání znalostí máme k dispozici

-

jak jsou vyučující i vyučovaní schopni je používat.
Obzvláště žádoucí je to v případě využití informačních a komunikačních

technologií (ICT) ve výuce, které samy o sobě „neučí“. Jen technologie,
které zprostředkují

promyšleně

připravený,

vhodně

strukturovaný a funkčně

aplikovatelný výukový obsah, mohou studentům pomoci v procesu vytváření
poznatků a osvojování nových dovedností.
V kontextu didaktiky je úkolem informační výchovy zaměřit se „na rozvoj
informačního a komunikačního myšlení žáka s cílem naučit ho aplikovat ICT
v procesu osvojování nového vědění, k získávání poznatků a při učení se
60

Vycházím zde zejména z článku M. Černochové „K východiskům didaktiky informační výchovy“
uveřejněném ve sborníku textů z Pedagogické fakulty UK viz Beneš aj. (eds.), Vzdělávání pro život
v informační společnosti I., s. 171-192.
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s porozuměním tak, aby se žák naučil postupně vytvářet své vlastní pracovní
prostředí integrující počítačové technologie a další nedigitalizované učební zdroje,
prostředky k řešení problémů a nástroje pro sdílení a komunikaci s různými zdroji
a lidmi, které během svého učení potřebuje kontaktovat a s nimiž potřebuje
spolupracovat.“61 Úkolem informační výchovy je tedy také naučit studenty využívat
informační technologie nejen pro studijní práci, řešení úkolů a psaní textů,
ale od počátku jako prostředků pro rozvoj vlastních metod učení se, pro vytvoření
osobního pracovního a komunikačního prostředí.
Z pohledu didaktiky by měl vyučující pomáhat studentům organizovat
a strukturovat jejich poznatky tak, aby uměli o problému uvažovat a pochopili jeho
principy a základní strukturu. V případě kurzu informační výchovy pro studenty
FF UK tak považuji za mnohem vhodnější ukázat nejdříve na příkladu, jak může
nesprávně formátovaný text vypadat po konverzi do jiného programu, než začít
rovnou drilovat formátování odstavců a tvorbu křížových odkazů jen proto, že „se to
tak má dělat“.
Důležité pro usnadnění přenosu znalostí je také používání vhodných termínů,
které jsou v daném kontextu pro studenty pochopitelné. Jakým způsobem je tento
přenos znalostí uskutečňován a jaké jsou jednotlivé složky vzdělávacího systému,
ukazuje schéma na Obr. 2, které je součástí standardu LTSA (Learning Technology
Systém Architecture).

Obr. 2: Složky vzdělávacího systému podle standardu IEEE 1484.1 LTSA
- zdroj: Beneš, P. (ed.) Vzdělávání pro život v informační společnosti II., s. 339.

61

Tamtéž s. 172.
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Cílem tohoto standardu je určení složek edukačního systému a jejich vazeb,
a to nezávisle na zvoleném pedagogickém přístupu, obsahu výuky a použité
technologii.62 Standard definuje pět úrovní architektury vzdělávacího prostředí:
-

1. vrstva popisuje v obecné rovině vztahy mezi učícím se a prostředím,
v němž rozvíjí nebo získává nové znalosti a dovednosti;

-

ve 2. vrstvě se pohled zaměřuje na technologiemi podporované učení konkrétního
jedince nebo spolupracující skupiny, pro které je prostředí přizpůsobováno;

-

3. vrstva je jádrem standardu a popisuje právě jednotlivé složky a datové toky,
jak je znázorňuje výše uvedené schéma;

-

4. vrstvou je implementace často protichůdných požadavků účastníků vzdělávání
na konkrétní funkce systému. Součástí standardu je proto ukázka mapování
různých požadavků a priorit desítek různých účastníků procesu;

-

v 5. vrstvě se přistupuje k definici rozhraní, implementačních protokolů
a formátů, k určení nástrojů a technických parametrů.63
Dodržování standardů a formátů dat používaných různými systémy umožňuje

kompatibilitu dílčích systémů mezi sebou navzájem i v rámci celkového
informačního systému. V našem případě by měly standardy LTSA aplikované
na univerzitou

podporované

e-learningové

prostředí

Moodle

zajistit

jeho

propojitelnost s informačním systémem univerzity, ovšem jen pod podmínkou, že IS
UK bude také splňovat příslušné platné standardy. Jak je tomu ve skutečnosti
se můžeme podle míry jejich propojenosti jen dohadovat.

4.2.

Projekt informačního vzdělávání na FF UK

Vzhledem k tomu, že podpora informačního vzdělávání na FF UK prozatím
není koncepčně řešena, bude si její zavedení vyžadovat postupné kroky. Opět
připomínám, že velmi důležitým momentem je zahájení debaty o smyslu a významu
informačního vzdělávání, a to na všech fakultních úrovních.

62

Mudrák, D, Výsledky analýzy implementace virtuálního vzdělávacího prostředí do výuky. In Beneš,
aj. (ed.), Vzdělávání pro život v informační společnosti II., s. 337.
63
Tamtéž s. 337-341.
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Dalším krokem, a z hlediska konkrétní výuky jde o první stupeň vzdělávání,
je vytvoření struktury online volně dostupných tutoriálů, které poskytnou nejen
návody a příklady pro řešení konkrétních standardních situací, ale i zdůvodnění
použitých postupů a odkazy na metodiku řešení nestandardních případů.
Tento typ elektronické příručky zpravidla patří mezi základní informační
materiály ve vysokoškolských knihovnách. Pokud je vytvořena přímo v dané
instituci, může nejlépe zohlednit potřeby a zaměření výuky i odborné práce
a podpořit využívání dostupných oborových informačních zdrojů. Výhodou je
relativně rychlá realizace a možnost okamžitého využívání. Nevýhodou je absence
kontroly nad účastníky kurzu, slabá zpětná vazba a nedostatek podkladů pro analýzu
skutečného informačního chování studenta před a po absolvování kurzu. Pro úplnost
dodávám, že Knihovna FF UK žádné vlastní materiály zaměřené na podporu
informační gramotnosti studentů humanitních oborů prozatím nezveřejnila.64
Druhým stupněm informačního vzdělávání je řádný výběrový prezenčně
vyučovaný kurz v rozsahu jednoho semestru, jenž by měl již standardní status
vyučovaného

předmětu

s předem

daným

objemem

vyučovaných

znalostí

využitelných pro odbornou práci a ukončeného atestací. Tento kurz by měl být
koncipován

dostatečně

ve výběrových

kurzech

flexibilně,
nabízených

aby

mohl

plošně

být

pro

vyučován

všechny

buď

obecně

studenty

FF UK

nebo se specifikacemi pro jednotlivé studijní obory, které by měli doplňovat
vyučující nebo doktorandi z jednotlivých kateder. V návaznosti na průběžnou
propagaci důležitosti informačního vzdělávání na celofakultní úrovni by měl být taky
proveden průzkum zájmu studentů o speciální výběrový kurz a také průzkum
požadovaného obsahového zaměření kurzu informační výchovy ze strany kateder
a ústavů.
Třetím stupněm je e-learningový kurz, povinný pro všechny studenty
prvních ročníků bakalářského studia, například v rámci modulu „Společný
základ“. Vzhledem k vysokému počtu studentů v cílové skupině, bude ale velmi
obtížné takový projekt prosadit, zrealizovat a udržet. Vytvoření obsahu a popis
technického provedení e-learningového kurzu tohoto typu přesahuje možnosti této

64

Webová stránka Knihovny FF UK (http://www.ff.cuni.cz/FF-23.html) nabízí pouze odkaz
na univerzální portál pro podporu IG Infogram (http://www.infogram.cz), a to nepříliš přehledně
v oddílu „Elektronické informační zdroje“ a pododdílu „Zajímavé odkazy“ (stav k 24.1.2010).
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diplomové práce a je určitě výzvou pro další zájemce o toto téma. Je možné se
inspirovat u jiných vysokých škol, které využívají distanční formu vzdělávání
pro několik stovek studentů (např. MU). Prozatím je v podmínkách FF UK takový
projekt

obtížně

realizovatelný,

zejména

kvůli

nedostatečnému

propojení

e-learningového prostředí Moodle s IS UK. V dalších krocích by pak bylo vhodné
uvažovat o zařazení kurzu informační výchovy do výuky studentů navazujícího
magisterského studia a nabídnout kurzy práce s informačními zdroji také studentům
postgraduálního studia a akademickým pracovníkům fakulty.
Rozdíl v obsahové úrovni informační výuky na pregraduální a postgraduální
úrovni ukazuje přehledná tabulka z práce T. Skagenové a kol. (Obr. 3). Tabulka
zachycuje učební cíle informační výuky pro bakalářské a magisterské studium (první
sloupec) a pro doktorské studium (druhý sloupec), a to z 5 různých hledisek:
1. Formulování rešeršního dotazu a vyjádření informační potřeby.
2. Výběr zdroje a provedení vyhledávání. Nalezení informace a její
uložení.
3. Kritická evaluace zdroje.
4. Využití nalezené informace v akademické práci.
5. Prokázání akademické úrovně.
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Obr. 3: Cíle informační výuky.
- zdroj: Skagen, T., Pedagogical considerations in developing an online tutorial in information
literacy, s. 87 [převzato: 2010-04-04].

4.3.

Realizovatelnost výuky ve Společném základu

Po konzultaci s asistentkou proděkana pro studijní záležitosti FF UK
E. Mokrejšovou o možnosti zařazení kurzu informační výchovy jako součásti
povinného modulu „Společný základ“ se ukázalo, že zařazení kurzu do tohoto
modulu je v nejbližších letech bohužel nerealizovatelné. Hlavním důvodem je
48

fakt, že „Společný základ“, ačkoli je jeho náplň u všech oborů identická, je součástí
každého akreditovaného studijního plánu. Těchto akreditací je v současné chvíli
celkem 9665 a navíc dobíhají v různých časech v řádu 2-6 let. Neexistuje tedy jedna
samostatná akreditace, o jejíž úpravu by bylo možné usilovat, ale několik desítek
akreditací jednotlivých.
V tuto chvíli je tedy možné pouze vypsat kurz informační výchovy jako
jednosemestrální prezenční výběrový kurz nabízený studentům bakalářského
studia v rámci mezioborové nabídky kurzů. Poté bude zapotřebí usilovat o zajištění
prostředků na zvyšování kapacity kurzu, která bude závislá na počtu vyučujících
a dostupných výukových prostorách, včetně počítačových učeben.
Jednou z cest je také vyvíjet tlak na katedry, které budou podávat nové
akreditace, aby kurz zařadily do povinných studijních plánů svých oborů. V tom
případě je ale zapotřebí nabídnout kvalitní a stabilní kurz, který bude reagovat
na potřeby oborů a aktuální trendy v informačním vzdělávání.

4.4.

Obhajoba třístupňového modelu kurzů

Výklad navrhovaného třístupňového modelu a výhod postupného zavádění
informační výuky do povědomí studentů s následným zabudováním kurzů
do studijních plánů vychází z několika faktů:
1.

Na FF UK dosud není výuka koordinována.

2. Jednotlivé katedry sice své studenty základům informační výuky do jisté
míry vyučují, ale jen v ojedinělých případech ve specializovaných kurzech
a s komplexním pokrytím všech oblastí informační výchovy. V dalších
případech jsou tématu částečně věnované kurzy typu „Úvod do studia“
nebo „Proseminář“.
3. Některým aspektům informační výuky se věnují také v „Bakalářském
semináři“, jenž obsahuje téměř každý studijní plán, ale jehož častou náplní
jsou hlavně prezentace témat prací studentů a diskuse nad nimi. Podle mého

65

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Seznam akreditací na FF UK. Bakalářské studijní
obory ; Magisterské studijní obory [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.ff.cuni.cz/FF336.html>.
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názoru je však na smysluplnou informační výuku v posledních ročnících
studia už pozdě.
4. Rozsah prvků informační gramotnosti zařazených do výuky v kurzech
vedených katedrami je různý, takže s některými důležitými tématy se student
nemusí ve studiu seznámit včas.
5. Informační výuku je nejlepší zařadit na začátek studia, nejlépe
do 1. ročníku studia, protože pomůže studentovi již během přípravy
ročníkových písemných prací, seminárních prací apod.
Hlavní obhajoba třístupňového modelu podpory informačního vzdělávání
studentů FF UK vychází ze stoupající náročnosti realizace jednotlivých úrovní.
Vytvoření tutoriálů lze zvládnout v rámci relativně malého projektu, na němž by měli
spolupracovat knihovníci, odborní pracovníci a IT technici, kteří pomůžou s realizací
obtížnějších interaktivních prvků. Je nutné předem rozvážit jejich zaměření, obsah
a strukturu. Bylo by také účelné inspirovat se u některých z již existujících tutoriálů
a v rámci oborové specifikace hledat partnery, kteří by se na jejich úpravě mohli
podílet, např. obdobné obory na jiných fakultách, pracoviště Akademie věd ČR,
partnerské oborové knihovny. Předpokládám, že tutoriály je možné vytvořit
a zpřístupnit v průběhu letních prázdnin tak, aby byly na začátku příštího
akademického roku již dostupné.
Druhý stupeň, návrh kurzu pro prezenční výuku počítá s realizací předmětu
„Informační výchova“ v rámci mezioborové nabídky kurzů pro studenty všech
oborů, a to na úrovni oborově nespecifikované. Využít lze plně prezenční formu
nebo kombinovat přímou výuku s e-learningovou podporou. Pro realizaci je
ale zapotřebí zajistit od vedení fakulty nebo z grantového projektu finanční
prostředky pro vyučující, protože žádní specializovaní pracovníci, kteří by tuto
výuku měli v pracovní náplni, nejsou na FF UK k dispozici66. V každém případě si
vyřešení tohoto problému vyžádá jistý čas a pilotní kurz by tak mohl být realizován
v LS 2010/2011. Bylo by dobré na základě zkušeností modifikovat podobu kurzu
a pokusit se nabídnout kurz s vyšší kapacitou účastníků.
66

V Knihovně FF UK je v Koordinačním a metodickém centru pouze jedna pracovnice na správu
elektronických informačních zdrojů (viz http://www.ff.cuni.cz/FF-264.html) a nově otevřené Centrum
informačních a studijních služeb (CeSIS) bylo zprovozněno 1.4.2010, ale strukturu jeho zaměstnanců
prozatím vedení Knihovny FF UK nezveřejnilo. Dá se však očekávat, že by tuto roli mohlo
v budoucnu částečně plnit právě CeSIS.
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Třetí stupeň je finančně i časově nejnáročnější. Vyžaduje si zvládnutí
technologických postupů pro tvorbu kurzu, důkladnou přípravu podkladů a vytvoření
databáze zkušebních otázek. Pokud by počet účastníků kurzů byl počítán na stovky,
znamenalo by to zabezpečit dostatek tutorů, kteří by mohli poskytovat studijní
podporu, konzultovat či opravovat zadané úkoly. I kdyby byla propagace
informačního

vzdělávání

úspěšná,

nebude

dosaženo

ideálních

výsledků,

pokud nebude institucionální podpora ze strany vedení fakulty dostatečná, zejména
formou poskytnutých finančních prostředků na tvorbu a provoz kurzu.
Cestou, jak vyřešit náročnou přípravu kurzu a zejména aspekty jejího
financování, může být vytvoření konsorcia několika podobně zaměřených
institucí, podílejících se na vzniku kurzu v rámci společného grantového projektu.67

67

Konkrétním příkladem je spolupráce 4 vysokých škol (ČVUT, ČZU, PdF MU, ZČU) na rozvojovém
projektu z roku 2006 Zvyšování informační gramotnosti studentů a sdílení dobré praxe mezi vysokými
školami. Dostupné ve formátu DOC z WWW:
(http://www.knihovna.zcu.cz/old/inf_gramotnost_zz.doc).
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5. Online tutoriály
Systém volných, online dostupných průvodců je základním prvkem
uvažovaného modelu pro informační vzdělávání studentů. Často jsou tutoriály
běžnou součástí doprovodných materiálů na webových stránkách knihoven
či internetových stránkách vysokých škol. Tyto materiály mají obvykle podobu
návodu seznamujícího se službami knihoven, informačními zdroji, rešeršními
strategiemi aj. Využívají se v nich zejména statické nebo animované záznamy
obrazovky,

snímající

jednotlivé kroky při

pohybu

myší nebo kurzorem

po uživatelských rozhraních různých systémů, které se mohou spojit s dalšími
vizuálními, zvukovými nebo jinými multimediálními prvky.
Výhodou je relativně rychlá realizace tutoriálů a možnost okamžitého
používání mnohem širší uživatelskou skupinou, nežli je jen cílová skupina studentů
oboru či fakulty. Nevýhodou je jednostranný přístup bez možnosti interakce
se studentem, který nemůže ovlivnit tok přijímaných informací a směřovat ho
podle svých potřeb.

5.1.

Příklady odjinud

5.1.1. Animované tutoriály ČVUT
ČVUT patří z hlediska podpory informační gramotnosti svých studentů
dlouhodobě ke špičce mezi vysokými školami. Dostupné animované tutoriály
vznikly zpravidla kolem roku 2006 a jsou tvořeny pomocí aplikace Macromedia
Flash. Jsou velmi přehledné a podrobně zaměřené a ačkoli bych k nim měla výtku
(např. nelze ovlivnit čas pro zobrazení jednotlivých popisků a uživatel se tak může
v prezentaci ztratit či nemusí v rychlosti zachytit jednotlivé kroky a postupy),
celkově jsou rozsahem i svým provedením dostačující. Ukázka tutoriálu k citačním
rejstříkům Web od Science vytvořeného v Ústřední knihovně ČVUT je na Obr. 4.
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Obr. 4: Příklad animovaného tutoriálu z ÚK ČVUT
- zdroj: http://knihovny.cvut.cz/vychova/rejstriky/wos/napoveda02.html
[převzato: 2010-04-04].

5.1.2. Animované tutoriály KUK MU
Výborné interaktivní animované tutoriály, které podle mého názoru patří
mezi to nejlepší, co jsem z pohledu uživatele zatím v ČR měla možnost vidět, nabízí
Knihovna univerzitního kampusu MU v Brně. Jsou vytvořeny rovněž v programu
Macromedia Flash, mají čistou a přehlednou grafiku, jednotlivé stránky obsahují
optimální dávku informací a délka zobrazení popisků odpovídá potřebnému intervalu
k přečtení, což platí i pro videosekvence. Texty v popiscích těchto tutoriálů jsou
nerušivé, obsažné a jasně formulované. Náhled tutoriálu je vidět na Obr. 5.
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Obr. 5: Náhled tutoriálu KUK MU k souborným katalogům
(v horní roletce je vidět také nabídka průvodce pro multioborové databáze)
- zdroj: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/lf/ps08/pruvodce/web/ebook.html [převzato 2010-03-09].

Pro některé části tutoriálů KUK MU byl použitý také program Adobe
Captivate, který umožňuje například interaktivní průběžné testování pochopení
tématu. V sekvenci na Obr. 6 bylo například použito vyhodnocení správnosti
odpovědí na zadanou otázku s využitím obecně srozumitelné barevnosti: zelená –
správně / červená – chybně.

Obr. 6: Příklad tutoriálu s interaktivními prvky z KUK MU
- zdroj: http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/eiz/publikacni_etika/publikacni_etika.htm
[převzato: 2010-03-22].
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Na webových stránkách KUK MU bylo v březnu 2010 dostupných několik
tutoriálů. Jmenovitě uvádím Průvodce elektronickými databázemi LF a PF, který byl
oficiálně publikován v roce 2009 v podobě elektronické knihy, včetně přiděleného
identifikátoru ISSN. Ostatní tutoriály patří mezi interní pomůcky pro uživatele
KUK MU a jsou dostupné na webových stránkách knihovny68.
Protože animované tutoriály patří již dnes mezi standardní formy prezentace
tohoto typu návodů, a to zejména kvůli názornosti a přehlednosti, byla by tato forma
nejvhodnější i pro využití pro podporu využívání zdrojů a tvorby prací na FF UK.

5.2.

Tutoriály pro FF UK

Navrhované tutoriály by měly splňovat těchto několik základních požadavků:
-

přehlednost,

-

názornost,

-

stručnost,

-

výstižnost.

Měly by obsahovat příklady, ukázky, interaktivní prvky, testy správnosti
pochopení pomocí interaktivních úkolů či kontrolními otázkami na závěr
příslušného tématu. Možnou variantou testování je doplnění lekce kontrolními
otázkami s vyhodnocením odpovědí a v ideálním případě i s vysvětlující
poznámkou. Výhodou je v tomto případě okamžitá reakce na zpracovanou
problematiku a možnost prověření správného porozumění textu. Pro dlouhodobější
zafixování nových poznatků a propojení souvislostí mezi jednotlivými tématy je
vhodný závěrečný test ukončující celý kurz. Široký záběr problematiky
informačního vzdělávání lze dávkovat rozdělením kurzů do několika úrovní podle
obtížnosti a hloubky zpracování jednotlivých témat. Příkladem mohou být již
popsané kurzy ČVUT 69 (kap. 3.5).
Náplní tutoriálů by měly být standardní témata jako u jiných vysokoškolských
institucí, respektive jejich knihoven, které většinou tyto materiály zpracovávají
68

Knihovna univerzitního kampusu MU. Informační vzdělávání [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW:
<http://www.ukb.muni.cz/kuk>.
69
Ústřední knihovna ČVUT. Kurz informační výchovy [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW:
<http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm>.
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a zveřejňují. Důležité je zaměření na oborové zdroje dostupné na FF UK a speciální
techniku odborné práce v humanitních oborech (obvyklé citační standardy aj.).
Mezi základní témata bych zařadila zejména:


Katalogy a služby knihoven



Vyhledávání a hodnocení informací z internetu



Práce s oborovými elektronickými informačními zdroji



Virtuální knihovny, oborové portály



Digitální repozitáře - DigiTool



Pravidla pro psaní odborných textů



Citace podle platných norem



Etika vědecké práce a plagiátorství
Důraz na technické provedení je druhotným problémem, obvykle bude

postupem času i ten nejmodernější přístup nahrazen novým a lepším. Pokud by
na FF UK byly k dispozici potřebné lidské kapacity a vhodné programy, pak by bylo
ideální zpracovat tutoriály na úrovni, jaké dosáhli v ÚK ČVUT nebo KUK MU.
Protože na FF UK prozatím nejsou volné kapacity, které by se mohly vytvoření
tutoriálů věnovat, navrhla bych dva způsoby, jak situaci řešit. Jednou z cest je
využití a přepracování již existujících tutoriálů. V tomto případě bude nezbytné
získání licencí od autorů těchto tutoriálů k jejich dalšímu využití. Druhou cestou by
mohlo být opět vytvoření konsorcia oborových knihoven v mezifakultním rámci
i mimo něj a pokusit se získat prostředky na vypracování vlastních oborově
zaměřených tutoriálů z jiných zdrojů.
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6. Návrh kurzu pro prezenční výuku na FF UK
V této kapitole navrhuji konkrétní podobu kurzu, který zde nazývám
„Informační výchova“. Součástí návrhu je anotace kurzu, osnova, podrobný sylabus,
požadavky na atestaci a doporučena literatura. V úvodních podkapitolách se zaměřím
na prostorové a personální podmínky pro zajištění kurzu.

6.1.

Prostorové podmínky

Navrhovaný

prezenčně

vyučovaný

jednosemestrální

kurz

„Informační

výchova“ je koncipován pro standardní výuku kombinovanou s praktickými
cvičeními v počítačové učebně. Výukové materiály, cvičení a ukázky práce
s jednotlivými

systémy

mohou

být

online

dostupné

v rámci

univerzitou

podporovaného e-learningového výukového prostředí Moodle.
Pro zabezpečení optimální výuky je potřeba zajistit multimediální učebnu
nebo alespoň učebnu a přenosný dataprojektor. Praktická část kurzu vyžaduje výuku
v počítačových učebnách, které mají však omezenou kapacitu.
V současné době (březen 2010) je k dispozici jedna PC učebna na hlavní
budově s 10 PC a bez dataprojektoru (Učebna pro U3V), v univerzitním areálu
v Jinonicích jsou 3 počítačové učebny s dataprojektory a kapacitou 20-25 míst
(č. 2067, 2071, 2074). Alternativně lze pro speciální oborovou výuku využít
vhodných počítačových pracoven v rámci knihoven FF UK (CeSIS, Knihovna
psychologie, Knihovna filosfie a religionistiky aj.), v nichž by se ovšem výuka
musela sladit s jejich provozem.

6.2.

Personální zajištění výuky

Jak vyplývá z průzkumu Informační vzdělávání v knihovnách vysokých škol
v ČR

70

z roku 2008, do informačního vzdělávání se zapojují většinou knihovny

a účastní se „ ... výuky povinných předmětů, vymýšlí nové e-learningové předměty,
70

Průzkum uskutečnila Odborná komise IVIG. Viz Odborná komise pro informační vzdělávání
a informační gramotnost. Informační vzdělávání v knihovnách vysokých škol v ČR [cit. 2010-02-20].
Dostupné z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/ivig/vzdelavani-na-VS.html>.

57

provádí instruktáže pro studenty prvních ročníků apod. Celkově to tvoří
544 jednorázových akcí pro 16 667 účastníků a 37 kurzů pro 3 468 účastníků.
Celkem 1 647 hodin výuky je zajištěno knihovníky, kteří nemají oficiální
pedagogické vzdělání (proti tomu se již vyskytly protesty ze strany pedagogů).
Knihovníci proto absolvují kurzy tutorství, kurzy lektorských dovedností
pro knihovníky, e-learningové kurzy, účastní se odborných akcí, pracovních skupin
apod.“71
Protože pracovníci knihoven mají obvykle nejblíže k tématu informační
výchovy, mohlo by být v případě FF UK výhodou, že téměř každý obor má
specializovanou knihovnu. Některé knihovní sbírky jsou však malé a nejsou
spravovány knihovníkem, ale některým z akademických pracovníků katedry. Úroveň
odborné způsobilosti oborových knihovníků pro výuku předmětů informační
výchovy je navíc předmětem diskusí mezi informačními pracovníky v knihovnách
i pedagogickými pracovišti, jak plyne i z výše uvedeného průzkumu.
Tuto situaci by mohl pomoci řešit projekt NAKLIV (Národní klastr
informačního vzdělávání) 72, který byl zahájen koncem roku 2009. Jedním z jeho cílů
je vytvoření publikace s názvem Standard lektora informačního vzdělávání, v níž se
budou „specifikovat kompetence, požadované znalosti a dovednosti těch, kteří budou
realizovat informační vzdělávání.“ 73
Některá doporučení pro vyučující knihovníky bez pedagogického vzdělání uvádí
také L. Tichá z ÚK ČVUT, podle níž si knihovník musí „osvojit jisté didaktické zásady,
jako je názornost, používání příkladů, postup od obecného ke speciálnímu,
od jednoduchého ke složitému. Musí se naučit připravit přednášku s ukázkami,
ale i cvičení u počítačů, použít typické příklady „ze života“, připravit úkoly k procvičení
a výukové materiály pro vlastní studium uživatelů. Musí být schopen zvládnout
i rétoriku a správné použití jazyka, aby jeho projev byl zajímavý a informačně obsažný.
Další nutnou znalostí a schopností je použití technických prostředků pro výuku,

71

Jurča, J; Souček, P, Seminář IVIG 2008.
Realizátorem projektu NAKLIV je KISK FF MU a partnery jsou kromě Masarykovy univerzity
v Brně také Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Slezská univerzita
v Opavě a další instituce. Více na webových stránkách projektu viz NAKLIV. O projektu
[cit. 2010-03-29]. Dostupné z WWW: <http://www.nakliv.cz/strucny-obsah-projektu>.
73
Tamtéž.
72
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kancelářských editorů pro prezentaci a tvorbu materiálů pro uveřejnění na Internetu
či v lokální počítačové síti. Samozřejmě se předpokládá počítačová gramotnost.“ 74

Stávající nekoordinovaná informační výuka na FF UK je z největší části
realizována v rámci předmětů vyučovaných akademickými pracovníky a jen
v ojedinělých případech spolupracuje knihovník. Například v případě kurzu oboru
psychologie „Základy práce s informačními zdroji“ (sylabus viz Příloha č. 7) je
oficiálním garantem akademický pracovník a kromě knihovnice z oborové knihovny
jsou do výuky zvaní i další specialisté, např. pracovník z ÚVT UK prezentuje ukázky
práce s textovým a tabulkovým editorem. Rozdělení kompetencí ve vedení kurzu je
jednou z možností řešení situace, kdy není pro výuku k dispozici všemi potřebnými
dovednostmi vybavený lektor. Koordinovanou výuku na celofakultní úrovni
může vést pouze kompetentní pracovník, který bude schopen komplexně pojmout
vyučovanou látku, včetně potřebných dovedností.75
Navrhovaný obecný kurz „Informační výchova“ lze využít jak ve výuce
stávajících předmětů v rámci jednotlivých oborů (pokud budou sylaby použity jako
podklad pro přípravu kurzu), tak v obecném kurzu v rámci mezioborové nabídky
předmětů pro studenty všech oborů. V současnosti je studentům všech oborů
nabízeno několik souvisejících kurzů, např. Kurs práce s počítačem; Kurs Windows,
Word a Excel; Teorie argumentace a Český jazyk pro odborný diskurz, zpravidla
mají ale velmi omezenou kapacitu (kurzy v PC učebně jsou pro 14 studentů).
Pro ty, kteří vyučují předmět zaměřený na studenty více oborů, je potřeba
zajistit podporu ze strany vedení fakulty a případně také z prostředků vhodných
grantových projektů. Velkou měrou by mohli přispět knihovníci a také studenti
interního doktorského studia jednotlivých oborů, kteří jsou finančně podporováni
formou stipendií a mezi svými studijními povinnostmi mají zpravidla výuku
odborného kurzu.

6.3.

Návrh podkladů kurzu Informační výchova

Při navrhování vhodné osnovy a sylabu pro kurz „Informační výchova“ určený
pro studenty FF UK jsem vycházela jednak z již existujících sylabů fakultních kurzů
74
75

Tichá, L. Informační výchova a informační gramotnost. Kap. 7.1.
Tamtéž.
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a také ze sylabů kurzů na jiných VŠ, které jsou obsaženy v jednotlivých přílohách
na konci této práce.
Velmi inspirativním byl poněkud starší sylabus L. Ondračky ke kurzu
„Technika religionistické práce“. 76 Kurz již v této podobě není od akademického
roku 2003/2004 vyučován, ale byl propracován velmi pečlivě. Oddíl „Požadavky
na atestaci“ jsem s drobnými úpravami použila celý, protože učebnicově řeší
kombinaci

oborového

zacílení

úkolu

s

prozkoušením

nejdůležitějších

pracovních postupů.
Cílem návrhu je zahrnout do podkladů co nejširší spektrum témat spojených
se zvyšováním informační gramotnosti studentů. V jednotlivých oddílech uvádím
návrh anotace kurzu, osnovy, podrobného sylabu, požadavků na atestaci
a doporučené literatury. Osnovu tvoří základní témata pro jednosemestrální kurz
v rozsahu 13 výukových lekcí. Sylabus témata podrobněji rozvíjí a větší detailnost by
měla přispět k snadnější modifikaci předmětu podle potřeb konkrétních studentů
či konkrétních oborů. Literatura vychází z přehledu doporučených materiálů
na stránkách projektu Infogram77 a z vlastního průzkumu dostupných zdrojů.

6.3.1. Anotace kurzu
Cílem kurzu je seznámit studenty s informačními systémy a technikou vědecké
práce. Studenti získají přehled o základních vědeckých pomůckách (všeobecné
encyklopedie, bibliografie bibliografií, elektronické databáze, citační indexy),
a možnostech vyhledání specifických oborových pomůcek (slovníky, speciální
encyklopedie, bibliografické souhrny). Speciální část kurzu se bude zabývat
odbornými informacemi na internetu (online knihovny a databáze, elektronické
časopisy, repozitáře, konference, organizace, portály a metaindexy), včetně
praktických ukázek tvorby rešerší ve vybraných systémech. Dále se studenti dozvědí
o struktuře vědeckých institucí, centrech studií, oborových konferencích a formách
hodnocení a podpory vědy. Závěr kurzu bude věnován technice psaní seminárních,
ročníkových, postupových či diplomových prací, včetně výběru tématu, formálních
náležitostí, způsobu strukturování bibliografických záznamů a citační etiky. Součástí
76

Viz Příloha č. 9 – Sylabus kurzu „Technika religionistické práce“.
Infogram. Zdroje informací a řešení problematiky [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW:
<http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1175>.
77
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bude také strukturování odborného textu, formátování textu v textovém editoru
a práce s tabulkovým editorem. Kurz bude uzavřen písemným testem prověřujícím
praktické dovednosti studentů při vyhledávání a zpracování odborných informací.

6.3.2. Osnova kurzu
I.

Vstupní a výstupní požadavky, studijní informační systém.

II.

Vědecký život. Struktura institucí.

III.

Kvantitativní nárůst informací; Dokumentografické informační systémy.

IV.

Knihovny FF UK, služby knihoven, čtenářské konto.

V.

Rešeršní metody, informační průzkum.

VI.

Elektronické informační zdroje.

VII.

Multioborové databáze.

VIII.

Virtuální a digitální knihovny, oborové portály, sociální sítě.

IX.

Vyhledávací nástroje, orientace na internetu, hodnocení informačních
zdrojů.
Práce

X.

s MS Word

a MS Excel,

formální

náležitosti

seminárních

a závěrečných prací.
XI.

Psaní odborných textů, citační etika, pravidla pro bibliografické citace.

XII.

Databáze pro hodnocení vědy a výzkumu.

XIII.

Opakování - vypracování praktického kontrolního testu, Zpětná vazba

od studentů.

6.3.3. Sylabus kurzu
1. Cíl a náplň kurzu. Předpoklady. Požadavky k atestaci. Forma výuky. Kontakty.
Komunikační dovednosti. Úvod do studijních povinností. Studijní oddělení a jeho
činnost. Studijního informační systém (elektronický zápis předmětů, zápis
ke zkouškám, často kladené dotazy). Orientace ve studijních plánech oborů.
Karolinka. Pravidla pro organizaci studia. Harmonogram akademického roku.
Moodle.
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2. Vědecká pracoviště a jejich zaměření. Struktura vědeckého života v ČR, Katedry
na FF UK, fakulty UK, další univerzity, AV ČR, think-tanky. Granty, výzkumné
záměry. Konference, workshopy.
3. Informační exploze. Pořádání informací. Dokumentografické sytémy. Technika
zpracování dat - práce s prameny. Osobní bibliografie a způsoby jejího vedení.
Poznámky z

četby.

Informační průzkum.

Příprava

rešerše.

Slovníky,

encyklopedie, bibliografie, bibliografie bibliografií.
4. Knihovny. Národní knihovna. Městská knihovna. Knihovna AV ČR. Knihovny
ústavů AV ČR. Knihovny na FF. Knihovny jiných fakult UK. Ostatní knihovny.
Zahraniční knihovny. Služby knihoven. Katalogy knihoven. Obsluha čtenářského
konta v katalogu FF. Návštěva vybraných knihoven.
5. Rešeršní techniky. Odborná terminologie oboru a formulace rešeršního dotazu
v jazyku databáze. Specifika vyhledávání v databázích. Relevance výsledků
rešerše. Ukládání dokumentů a správa vlastní digitální knihovny. Praktická
cvičení na PC.
6. Portál elektronických zdrojů, EZB, Centrální autentizační služba a vzdálený
přístup, Shibboleth.
7. Multioborové databáze – JSTORE, Ebsco, Proquest a další. Specifika a základy
vyhledávání.
8. Digitální knihovny, virtuální knihovny, souborné katalogy, repozitáře, oborové
portály, blogy a sociální sítě jako zdroj odborných informací.
9. Viditelný a neviditelný internet. Vyhledávací nástroje. Evaluace zdrojů.
10. Práce s počítačem. Textové editory. Formátování textu. Vytváření seznamů,
křížových odkazů, grafů. Konverzní problémy. Tabulkové editory. Databázové
programy. Internet (vyhledávače, prohlížeče, osobní záložky). Formální
náležitosti seminárních a závěrečných prací.
11. Způsob psaní seminárních, ročníkových, postupových a diplomových prací.
Volba tématu. Výběr vedoucího práce. Tvorba osnovy. Formální členění. Postup
při psaní práce. Zpracování pramenů. Způsoby excerpce. Práce s osnovou. Dikce.
Kdy citovat. Co do poznámek. Normy a standardy. Základní typografická
pravidla. Poznámkový aparát. Bibliografické citace. Transliterace. Sestavení
bibliografie. Nástroj Refworks a generátory citací.
12. Web of Science a Journal Citation Reports. Impact factor časopisů. Online
databáze disertací.
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6.3.4. Požadavky na atestaci
A.

Rešerše
Co nejobsáhlejší soupis úplných bibliografických údajů ke zvolenému tématu,
zpracovaný podle zásad ČSN ISO 690 a 690-2. Předpokládá se využití všech
probíraných cest k sestavení úplné rešerše. Proběhne stručná debata nad rešerší.

B.

Dohledání pojmu
Vyhledat

zadaný

termín

ve

všeobecných,

oborových

či

speciálních

encyklopediích, v případě neúspěchu v dalších vědeckých příručkách. Stačí
stručná definice, možno sestavit z více zdrojů, nutno uvést prameny.
C.

Výskyty termínů
Vybrat pět termínů charakteristických pro zvolené téma rešerše a zjistit jejich
výskyt v co největším počtu (alespoň však pěti) oborových slovníků
a encyklopedií.

D.

On-line databáze
Vybrat si jednu monografii, jeden primární oborový text (v originálním jazyce)
a jeden oborový časopis a uvést k nim jejich signatury zjištěné ve třech on-line
databázových knihovnách (jedna z nich musí být Library of Congress).

E.

Citační rejstříky
Ke zvolené monografii dohledat v citačním rejstříku co nejvíce recenzí, případně
citujících prací.

F.

Časopisy
Prohledat obsahy nejnovějších čísel oborových časopisů a vybrat alespoň jeden
oborový článek ke zvolenému tématu v bodu A, B nebo C.
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7. E-learningový kurz
V případě realizace informačního vzdělávání prostřednictvím nebo pomocí
e-learningových forem výuky je zapotřebí analyzovat možnosti i rizika,
které virtuální vzdělávací prostředí (VLE) přináší. Nespornou výhodou je
možnost sdílení studijních materiálů, vzájemná možnost komunikace i v době mimo
výuku v klasickém kurzu a automatizované postupy umožňující zvládnout mnohem
větší počet účastníků kurzu, než je tomu při klasické výuce.
Nevýhodou standardních VLE

je velká míra asynchronních aktivit,

které nedosahují kvalit plnohodnotné komunikace. „E-learning, jako kreativní forma
výuky, je stále atraktivnější, ale většinou se zaměřuje pouze na kontinuální výuku
v rámci skupin či tříd. Probírá se prostřednictvím čtení online textů nebo promítání
videí. Existují i různá diskusní fóra pro asynchronní komunikaci. Ale stále zde chybí
moduly pro synchronní komunikaci, která je závislá na neverbálních podnětech, jako
je tón hlasu, gesta, blízkost, výrazy obličeje tj. face-to-face interakce.“ 78
S tímto problémem se snaží vypořádat nové formy synchronní distanční
výuky, o nichž bude pojednáno v závěru kapitoly. Předtím budou ještě analyzovány
dva plně e-learningové kurzy zaměřené na informační výuku, které probíhají na MU
v Brně a budou uvedena prostředí vhodná pro distanční výuku, která jsou dostupná
na FF UK. Pokusím se také shrnout posloupnost kroků potřebných pro efektivní
přípravu e-learningového kurzu.
Nejdříve ale probereme několik obecných vlastností VLE a možnosti jejich
využití v praxi.

7.1.

Požadavky na virtuální vzdělávací prostředí

Nejdříve shrnu základní vlastnosti, které jsou od virtuálního výukového
prostředí pro distanční výuku nejčastěji požadovány. V obecné rovině sem
patří:79

78

Franceschi, K. Engaging group e-learning in virtual worlds, s. 74-75.
Viz Catherall, P. Delivering e-learning for information services in higher education, s. 14 ; Mudrák,
D. Výsledky analýzy implementace virtuálního vzdělávacího prostředí do výuky. In Beneš, aj. (ed.).
Vzdělávání pro život v informační společnosti II., s. 343.
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-

dynamický webový obsah,

-

snadná editace i pro netechnicky zaměřené uživatele,

-

možnost autonomní správy,

-

nástroje pro různé typy komunikace,

-

vysoká úroveň zabezpečení, nejlépe v rámci centrální autentikace,

-

podpora smíšené formy výuky (blended learning),

-

integrovatelnost s informačním systémem školy,

-

podpora pro jiné výukové programy,

-

dodržování standardů zaručujících kompatibilitu s ostatními systémy,

-

možnost hodnocení a testování v kurzech,

-

možnost konfigurace.

Hlavními didaktickými funkcemi těchto prostředí jsou uchovávání a předávání
informací, řízení a kontrola činnosti žáků v průběhu učení a také příjem
a vyhodnocení splněných úkolů. VLE nahrazují stereotypní mechanickou práci
vyučujícího i studentů a navíc umožňují různou formu komunikace všech účastníků
vzdělávacího procesu (diskuse, chat, wiki, email, videokonference).80

7.2.

Využití standardních VLE pro tvorbu kurzu

K využití e-learningového kurzu ve VLE lze přistoupit ze dvou hledisek.
Buď zpracovat v e-learningové podobě podporu klasicky vyučovaného kurzu
nebo výuku zcela realizovat jeho prostřednictvím v distanční podobě.
Nároky na vybudování studijní podpory v e-learningovém prostředí nemusí
být velké. Vyučující v rámci přehledného rozhraní systému vloží do kurzu studijní
materiály nebo odkazy na různé pomůcky. Může zadat úkoly, které budou
prostřednictvím VLE doručeny, a vytvořit prostor pro více či méně koordinovanou
diskusi. I kdyby nebyly využity další, pro virtuální prostředí mnohem specifičtější
funkce, i tak bude využití těchto prostředků velkou pomocí pro vyučujícího
i studenty.
80

Tamtéž s. 344-345.
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V případě plnohodnotného distančního kurzu je už zapotřebí počítat s více
faktory, které výrazně ovlivní přípravu kurzu – záměr výuky, použité prostředky,
způsob motivace, strategie motivování, hodnocení studentů aj. Popis potřebných
kroků při přípravě plně e-learningového kurzu je uveden v kapitole 7.5 této práce.
Mezi hlavní výhody výuky ve VLE patří možnost vzdělávání velkého počtu
uživatelů bez nároku na fyzickou přítomnost vyučujícího a potřeby zajištění
učebny. VLE vyžaduje malé personální nároky po vytvoření kurzu a jeho zveřejnění
na internetu, je nutné však počítat s náročnou přípravou. Také aktualizace kurzu
vyžaduje neustálou kontrolu, včetně změn v informačním prostředí a (v neposlední
řadě) na základě zpětné vazby od uživatelů. Je nezbytná také funkce kontaktního
pracovníka, který bude studentům k dispozici pro řešení konkrétních problémů.81
Protože by z dříve uvedených důvodů konečná podoba podpory informačního
vzdělávání studentů bakalářského studia FF UK měla být zaměřena na celou cílovou
skupinu, tzn. více než tisíc účastníků výuky 82 , zdá se jako jediný možný způsob
realizace výuky plnohodnotný e-learningový kurz ve VLE. Vzhledem k tomu,
že podobné kurzy již ve vysokoškolském prostředí probíhají, rozebírám zde
dva příklady podrobněji.

7.3.

Příklady kurzů

7.3.1. Kurz „Kurz práce s informacemi“ (KISK FF MU, Brno)
„Kurz práce s informacemi“(KPI) vznikl v rámci univerzitního rozvojového
projektu „Elektronické výukové materiály a komplexní podpora jejich tvorby
a využití na MU v Brně“ v roce 2006 na základě spolupráce Kabinetu knihovnictví
FF MU s Ústřední knihovnou PedF MU a Ústřední knihovnou FF MU. Kurz
v současné době (2010) prochází výraznou inovací. 83

81

Tichá, L. Informační výchova a informační gramotnost. Kap. 8.1.
Viz počty studentů v prvním ročníku uvedené v kap. 2.3 této práce.
83
Všechny informace ke kurzu pocházejí z e-mailových konzultací s J. Zikuškou (FF MU),
z poskytnutých interních materiálů ke kurzu a z informací na webových stránkách k podpoře elearningu na MU. Viz. Informační systém MU [cit. 2010-03-20]. Kurz práce s informacemi. Dostupné
z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/zkusenosti/cs_skyrik.pl>.
82
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Kurz je vyučován v e-learningové formě a studentům celé MU je nabízen jako
výběrový jednosemestrální kurz ukončený zkouškou v hodnotě pěti kreditů.
V roce 2009/2010 se kurzu zúčastnilo cca 700 studentů. Většina výuky probíhá
elektronicky prostřednictvím multimediálních a interaktivních studijních materiálů
v informačním systému (IS MU), studenti ale mají povinnost prezenčně absolvovat
první informační schůzku a závěrečné testovací setkání.
Strukturu kurzu tvoří 13 tematických modulů, z nichž každý nabízí různé typy
materiálů: motivační video, interaktivní přednášku (jako hlavní část modulu),
nepovinný interaktivní autotest, studijní texty určené k tisku, rozšiřující materiály,
zadání povinné samostatné práce (jejíž odevzdání je časově ohraničeno) a diskusní
fórum.
Hlavní témata modulů jsou vyhledávání informací, informační instituce, práce
s elektronickými zdroji, volba tématu odborné práce, vyhledávání na internetu,
hodnocení informací, citační pravidla a základy psaní odborného textu.84
Orientační čas na prostudování materiálů z jednoho modulu je asi tři hodiny,
modul je ukončen termínovaným úkolem nebo testem, jehož časová náročnost je asi
30 minut a lze jej projít jen jednou. Další nepovinná studijní literatura je pro zájemce
k dispozici v sociální síti Ning 85 , v níž má kurz své stránky. Ke každému modulu
jsou k dispozici 2-3 kontaktní osoby, s nimiž lze po e-mailu konzultovat. Další
možností pro interakce jsou diskusní fóra a chatovací hodinka 2x týdně mezi 19-20h,
kdy je k dispozici tutor v sociální síti Ning. Tvůrci kurzu nabízejí zájemcům jako
novinku také možnost absolvovat konzultaci v prostředí virtuálního akademického
kampusu Viakisk v rámci internetového projektu Second Life, o němž budu referovat
na konci kapitoly.
Závěrečné testování probíhá v počítačové učebně. Celkem má test 88 otázek,
jejichž sestava je generována z rozsáhlé databáze otázek pro každého zkoušeného
studenta zvlášť. Po absolvování kurzu je celkově možné získat 100 bodů, přičemž
12 bodů mohou studenti získat za průběžné úkoly a testy v jednotlivých modulech,
a 88 bodů za správně zodpovězené otázky závěrečného testu. Otázky generované
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Podrobný sylabus viz Příloha č. 11 – Popis kurzu „Kurz práce s informacemi“.
Platforma pro vytváření vlastních sociálních sítí Ning je v provozu od r. 2005. Dostupné z WWW:
<http://www.ning.com>.
85
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v dílčích testech tvoří 60 % otázek závěrečného testu a student je tak motivován
k průběžnému studiu.
Protože sporné momenty této formy výuky na MU jsem již popsala dříve (viz
oddíl 3.3), zaměřím se zde na zhodnocení celkové podoby kurzu. Je zjevné,
že struktura kurzu a množství doprovodných materiálů odrážejí skutečnost, že tvůrci
kurzu si byli vědomi možností i rizik, které distanční výuka přináší. Vyzdvihla bych
zde systém motivace studenta k průběžnému studiu a zveřejnění výukových
materiálů v takové podobě, aby student mohl využít subjektivně nejpříjemnější
a zároveň nejefektivnější styl učení. Konkrétně jsou nabízeny texty v interaktivní
přednášce s možností poslechu, aktivního čtení nebo kombinovaného poslechu
a čtení zároveň. Také lineární postup v kurzu prostřednictvím listování šipkami
nebo varianta nelineárního pohybu v hypertextové struktuře materiálu umožňuje
studentům najít si vlastní přístup ke studiu. Kladně hodnotím také nabídnutí
textových materiálů k tisku pro studenty, kteří raději „studují z papíru“, či zapojení
studentů do komunikace prostřednictvím sociálních sítí.
Po každém modulu následuje určitá forma kontroly – 8 automaticky
probíhajících testů a 4 úkoly, které musí tutoři zkontrolovat a ohodnotit.
Při současném počtu účastníků kurzu (700) není překvapením, že na zajištění kurzu
se podílí celkem 17 pracovníků. Nejen pravidelná studijní podpora a konzultace,
ale zejména kontrola úkolů je jistě u takto nastaveného kurzu velkou zátěží.
Znovu opakuji, že v případě tohoto kurzu považuji za chybu, že není na MU
zařazen jako úvodní kurz pro získání potřebných studijních, pracovních a odborně
metodologických návyků pro studenty od začátku studia. Jeho forma je pečlivě
propracovaná a má jistě své opodstatnění na univerzitě, která dlouhodobě propaguje
využívání informačních a komunikačních technologií a distančních metod studia.
Pro realizaci podobně rozsáhlého a multimediálně zaměřeného kurzu na FF UK však
prozatím nejsou splněny základní podmínky ani na straně možností zajištění kurzu
ze strany vyučujících, ani na úrovni podpory studentů při využívání informačních
a komunikačních technologií (ICT).
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7.3.2. Kurz „Informační výchova“ (KUK MU, Brno)
Brněnská KUK MU86 nabízí studentům Lékařské fakulty MU jednosemestrální
výběrový kurz „Informační výchova“, který je v e-learningové podobě provozovaný
od roku 2008. Kurz je vytvořený přímo v modulu univerzitního informačního
systému, což například zjednodušuje administraci při udělování atestací, umožňuje
sdílení dat ze studijního modulu nebo automatickou synchronizaci kurzu
s harmonogramem aktuálního akademického roku. Ve zjednodušené anglické verzi
je od roku 2010 nabízen také e-learningový výběrový kurz „Information literacy“
pro zahraniční studenty.
Výběrový kurz „Informační výchova“ je určen pro studenty bakalářského
a magisterského studia LF MU. Kurz je limitován počtem 100 účastníků a je
zakončen závěrečným testem, za jehož úspěšné absolvování získá student zápočet
v hodnotě 2 kreditů. V zimním semestru 2010 kurz absolvovalo 70 z 93 přihlášených
studentů.
Podle počtu týdnů výuky v semestru je kurz rozdělený do 11-13 tematických
bloků, které se zaměřují zejména na terminologii, služby knihoven, rešeršní strategie,
elektronické informační zdroje, multioborové i oborové databáze, pravidla pro psaní
odborných textů, publikační a citační etiku, citační rejstříky. K některým tématům
musí studenti splnit úkoly a pro každé téma je možné po omezenou dobu sestavovat
výběr několika kontrolních otázek. Pro větší motivaci studentů k průběžnému studiu
jsou tyto otázky náhodně vybrané ze souborů otázek, z nichž se generuje také 75 %
otázek v závěrečném testu. Zbylých 25 % otázek testu je vybráno ze sad s otázkami
novými. Celkem je připraveno 142 otázek ve 22 sadách, z nichž se sestavuje
pro každého studenta jiný testovací soubor s 25 položkami.
Závěrečný test přicházejí studenti řešit do počítačové učebny v prostorách
knihovny kampusu. Pro zamezení možným podvodům musí být testy vykonávány
pouze na PC patřících do stanoveného rozsahu IP adres a pouze ve vymezeném čase
45 minut. Vyhodnocení a zapsání atestací do studijního modulu probíhá automaticky
po odeslání testu ke kontrole.
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Uvedené informace pocházejí zčásti z webových materiálů na stránkách KUK MU, zčásti
z publikovaných materiálů autora kurzu viz Kratochvíl, J. E-learningové kurzy informační výchovy
pro studenty lékařství a přírodních věd na Masarykově univerzitě.
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Na rozdíl od kurzu FF MU analyzovaného v předešlé kapitole je tento kurz
úzce specializovaný na konkrétní obory, jejich informační zdroje a metodologické
postupy. Forma prezentace a obsah studijních materiálů je střízlivější – nenabízí sice
tolik možností různých forem studia, ale jejich velkou předností je přehlednost
a jednoznačnost. Maximální počet účastníků kurzu (100) je vzhledem k počtu
tutorů (2) docela velký, ale podle zkušeností J. Kratochvíla lze průběžné úkoly
zvládnout i v rámci pracovního úvazku v knihovně kampusu. Za nejsložitější část
realizace e-learningového kurzu lze považovat jeho přípravu. Promyšlené
formulování studijních textů, výběr témat, sestavení databáze otázek, nastavení testů
a převedení podkladů do interaktivní podoby mohou tvořit 90 % práce spojené
s vytvořením e-learningového kurzu.
Pro realizaci na FF UK bych výše uvedený kurz doporučovala jako příklad
vhodný následování, a to z hlediska oborového zacílení kurzu, formy prezentace
a způsobu zajištění tvorby a následné výuky.

7.4.

Dostupné nástroje pro e-learning na FF UK

Jelikož je pro vytvoření kurzu nutno vycházet z podmínek, které v dané
instituci existují, probereme v této podkapitole několik reálných možností
pro vytvoření e-learningového kurzu v podmínkách FF UK.
V současné době je Univerzitou Karlovou centrálně podporované virtuální
výukové prostředí (VLE) Moodle, které umožňuje kromě převažující asynchronní
formy výuky, také synchronní prvky, např. chat. Na UK je ale pro účely výuky
dostupný také program na tvorbu videokonferencí Adobe Connect Pro, který
umožňuje

synchronní

distanční

výuku.

Velmi

perspektivním

synchronním

prostředím je virtuální svět Second Life, který je v zahraničí využíván také
pro vzdělávací účely. V následujících oddílech si je charakterizujeme podrobněji.

7.4.1. Moodle
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je,
jak plyne z vysvětlivky anglické zkratky, modulové objektově zaměřené dynamické
vzdělávací prostředí. Patří mezi softwarové balíčky s otevřeným zdrojovým kódem
71

(tzv. OSS, Open Source Software). Vznikl v roce 2002 a je vyvíjen komunitou
vývojářů z celého světa a koordinátorem vývoje je Martin Dougiamas z australské
Curtin University.
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Lokalizaci české verze zajišťuje David Mudrák z Katedry

informačních technologií a technické výchovy PedF UK.
Na Univerzitě Karlově byl zvolen jako prostředí pro distanční výuku již
na konci roku 2002 a celý systém je provozován na dvou serverech ÚVT UK, kde je
zajištěna kromě běžného provozu také profesionální údržba.88 K ověření totožnosti
uživatelů je již několik let využívána Centrální autentizační služba UK, využívající
uživatelská jména a hesla z IS UK, který poskytne systému Moodle údaje o jménu
a příjmení uživatele. Bohužel žádné další propojení s moduly IS UK v současné době
neexistuje.
Situace kolem centrálního využití Moodle na UK nebyla ale od začátku zcela
jednoznačná a ještě v roce 2005 nebyla hlavní doména univerzitního Moodle 89
efektivně spravována. V té době, kdy se mé domovské pracoviště (ÚFaR FF UK)
zasazovalo o využití tohoto systému na FF UK, byla na „univerzitním“ Moodle
chaotická změť jednotlivých kurzů různých fakult, jednotlivých pracovišť
i konkrétních vyučujících. První dojem byl natolik matoucí, že byl na FF UK
zprovozněn raději samostatný Moodle na fakultním serveru 90 , zejména vzhledem
k pozitivním zkušenostem jiných fakult s vlastní implementací (např. ETF UK).
V posledních několika letech však došlo k masivní podpoře univerzitního
Moodle, kdy bylo zřízeno celé oddělení ÚVT UK zabezpečující jeho provoz
a komunikaci s vývojáři systému. Tímto nastalo zásadní vylepšení situace
v organizaci kurzů a byly instalovány nové verze systému s pokročilejšími funkcemi
a rozšířenými možnostmi využití.
V případě fakultních verzí žádné změny neproběhly a systémy nadále fungují
v původních verzích, bez autentizace CAS UK apod. Pro minimum funkcí, které
vyučující na FF UK v rámci Moodle využívají, se to zdá být postačující. Mé osobní
zkušenosti s využíváním výukového prostředí Moodle v kurzech Ústavu filosofie
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Mudrák, D. Výsledky analýzy implementace virtuálního vzdělávacího prostředí do výuky. In Beneš,
aj. (ed.). Vzdělávání pro život v informační společnosti II., s. 358.
88
Viz Univerzita Karlova v Praze. Elektronická podpora vzdělávání na UK [cit. 2010-04-05].
Dostupné z WWW: <http://www.cuni.cz/UK-2795.html>.
89
Dostupné z WWW: <http://dl.cuni.cz>.
90
Dostupné z WWW: <http://moodle.ff.cuni.cz>.
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a religionistiky FF UK (jako správce jsem mohla nahlédnout asi do stovky kurzů
v průběhu několika let) i v kurzech Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK
(zde jako student u dvou kurzů), potvrzují hypotézu D. Mudráka91, že nejzajímavější
funkce VLE, které umožňují komunikaci uživatelů, např. chaty, diskusní fóra, sdílení
zkušeností a budování studentských výukových stránek na principu wiki, nejsou
příliš využívány. Pokud slouží Moodle jako podpora standardní výuky, pak jen jako
heslem chráněné úložiště studijních textů, které bývá sice strukturováno podle
probíraných témat, ale více funkcí zpravidla neplní.
V každém případě tímto nastala komplikovaná situace, kdy 21 pracovišť
na FF UK využívá pro e-learning fakultní Moodle a 8 kateder a ústavů
univerzitní Moodle. Z mých předběžných dotazů se zdá, že převedení obsahu
na univerzitní server je v zásadě možné, nicméně vzhledem k různým verzím
systému poměrně pracné a hrozí riziko chyb v přenosu starších kurzů. Možná by
mohlo být jednoduchým řešením staré kurzy ponechat na místě a vytvořit v novém
akademickém roce kurzy nové. Ale jak už to u humanitních oborů bývá,
již zveřejněných studijních textů je mnoho, nestárnou a využívají se opakovaně.
Je tedy otázkou, která z metod pro sjednocení obou systémů je pracnější.
Pro navrhovaný kurz informační výchovy je ale jednoznačnou volbou pro jeho
umístění univerzitní Moodle, který navíc umožňuje sdílení kurzu mezi jednotlivými,
oborově příbuznými fakultami. Vytvoření kurzu ve spolupráci s dalšími pracovišti by
totiž výrazně usnadnilo počáteční náročné přípravné fáze v tvorbě kurzu.
Realizace kurzu v plně distanční formě v prostředí Moodle má prozatím podle
mého názoru jedinou vadu, a to nemožnost synchronní výuky a komunikace
prostřednictvím hlasu s několika uživateli najednou, např. při praktické výuce
rešeršních postupů. Vycházím z poznatků kolegů, že vidět realizaci zadaných úkolů
a moci okamžitě zareagovat a korigovat zvolené postupy, je pro obě strany mnohem
poučnější a efektivnější, než kontrolovat a zpětně komentovat předem vypracované
úkoly.
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Srov. Mudrák, D. Výsledky analýzy implementace virtuálního vzdělávacího prostředí do výuky.
In Beneš, aj. (ed.). Vzdělávání pro život v informační společnosti II., s. 360-363.
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7.4.2. Adobe Acrobat Connect Professional
Výuka v prostředí Moodle je z větší části asynchronní a neumožňuje
rovnocennou komunikaci mez studenty a učiteli jako je tomu v klasické výuce.
Zajímalo mě, jak by se dal tento problém vyřešit jinou cestou. Shodou okolností
proběhla v březnu 2010 prostřednictvím profilu projektu NAKLIV na Facebooku 92
zpráva o vzniku komerčního projektu Webináře

93

zaměřené na online kurzy

a vzdělávání na dálku. Na stránkách projektu se píše, že „webinář neboli online
seminář je nový způsob internetové komunikace a vzdělávání přes Internet vedený
lektorem, který optimálně kombinuje přednosti osobního a e-learningového
vzdělávání. Jedná se o alternativu k běžnému fyzickému školení, jenž má převážně
informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě.“94
Projekt online kurzů mě zaujal, takže jsem zapátrala, zda některý
z využívaných softwarových nástrojů používaných v této komerční verzi,
tj. Dim-Dim, Cisco Webex, Adobe Acrobat Connect Pro nebo GoTo Meeting, není
dostupný také na UK.
Podle informací od J. Pavlíka z ÚVT UK má UK jako člen České akademické
federace identit eduID.cz k dispozici software pro videokonference Adobe Acrobat
Connect Pro. Navíc je pro přístup a autentizaci k němu využíván middleware
Shibboleth, takže každý člen univerzitní sítě se může přihlásit svými údaji z CAS UK
a bude aplikací identifikován pod svým jménem a příjmením (obr. 6).
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Facebookový profil NAKLIV je dostupný z WWW: <http://www.facebook.com/NAKLIV>.
Dostupné z WWW: < http://webinare.cz>.
94
Viz Webináře : online semináře. Informace o webinářích pro účastníky, lektory a pořadatele
[cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW: <http://webinare.cz/o-webinarich.aspx>.
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Obr. 7: Ukázka rozhraní programu Adobe Connect
- zdroj: https://obelix.cesnet.cz [převzato: 2010-04-05].

Program umožňuje přenos videa, hlasu, chat, sdílení souborů, sdílení plochy
obrazovky počítače lektora nebo vytváření testů a anket. Je možně rovněž vybrat
skupinu

pro

interní

komunikaci,

v případě

řešení

specifického

problému

nebo individuálního rozhovoru. Studenti se mohou jednoduše přihlásit o slovo
a po potvrzení lektorem pokládat dotazy nebo diskutovat.
Nevýhodou tohoto nástroje je jeho anglická lokalizace, ale domnívám se,
že prostředí je velmi intuitivní a studentům by postačil pro orientaci standardní český
animovaný tutoriál. Výhodou je nenáročné technické vybavení na straně uživatelů –
postačuje obyčejný prohlížeč, poměrně standardní software Adobe Flash Player,
reproduktory nebo sluchátka a mikrofon, resp. handsfree sada.
Domnívám se, že využití tohoto softwarového nástroje by bylo velmi
přínosným obohacením standardního distančního kurzu na FF UK.

7.4.3. Second Life
Další možností synchronní výuky, která navíc umožňuje pohyb ve virtuálním
prostředí, je Second Life95 (SL). V současné době zřejmě nejúspěšnější třírozměrná
95

Viz domovská stránka projektu na http://www.secondlife.com nebo jeho česká lokalizace
na http://www.secondlife.cz.
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simulace virtuálního světa, jejíž software je vyvíjen firmou Linden Lab
a od roku 2003 je přístupný na internetu.
Interakce s ostatními účastníky probíhá pomocí avatara (viz obr. 7). „Simulace
nabízí uživatelům [možnost] vidět společný prostor, předměty, pohyb ostatních,
což vyvolává silný pocit přítomnosti a bezprostřednosti. Dále nabízí gesta,
komunikaci prostřednictvím zvukového a hlasového chatu, který je srovnatelný
s telekonferencemi, a velmi netradiční vzdělávací prostředí. Některé studie uvádějí,
že primárním faktorem ovlivňující využití e-learningu je nedostatek sociální
interakce.

96

Virtuální světy jsou právě schopny nahradit a podpořit sociální

přítomnost a odstranit vzdálenost mezi uživateli. Socializace může být vnímána jako
klíčový faktor v online vzdělávání, jenž studenti postrádají.“97

Obr. 8: Ukázka přednášky v prostředí Second Life
- zdroj: http://www.facebook.com/pages/VIAKISK/182659897573 [převzato: 2010-03-20].

Nevýhodou využití Second Life pro tvorbu kurzu jsou poměrně vysoké
systémové požadavky na instalaci a funkčnost programu, dále v našich podmínkách
velká neznalost tohoto simulovaného virtuálního prostředí a pro nového uživatele
složitý způsob ovládání, který vyžaduje několik hodin i dní tréninku. Ačkoli
po několika pokusech se stane ovládání postupně intuitivnějším, pro průměrného
studenta FF UK bude tento nástroj prozatím asi příliš komplikovaný.
96

Franceschi, K. Engaging group e-learning in virtual worlds, s. 74-75.
Holubcová, E. Aplikace vzdělávacích a kolaborativních nástrojů ve virtuálním světě Second Life,
kap.1., Úvod.
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Nicméně vývoj jde kupředu, studenti se mění a born-digital generace nastupuje
i na naše vysoké školy. Zachytit tento perspektivní nástup nových technických
možností se rozhodl např. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU,
který na základě důkladných studií vývoje v prostředí Second Life, vybudoval svůj
vlastní virtuální akademický kampus VIAKISK. Kolaudace virtuálního ostrova, jíž
jsem se v zastoupení svého avatara 98 také měla možnost zúčastnit, proběhla
17.3.2010 a zúčastnilo se jí celkem 34 lidí.
Důvody pro vytvoření prostoru VIAKISK byly dvojího charakteru – vzhledem
k domovské univerzitě by mělo jít o nové možnosti výuky, komunikace a spolupráce,
usnadnění studia handicapovaným a kombinovaným studentům, lepší možnosti
získávání externích odborníků pro výuku a rozšíření a zpřístupnění výuky
inovativním a finančně úsporným způsobem.99
Zároveň má projekt VIAKISK i širší ambice – „byl vytvořen za účelem rozvoje
oboru Informačních studií a knihovnictví v ČR a podpory virtuální spolupráce.
Je budoucí platformou pro studenty, vyučující a odborníky z praxe, kterým už teď
nabízí společný prostor pro pořádání přednášek, konferencí, diskusí, sdílení
informací a kolaborace. Projekt oživuje vzdělávací metody pomocí kolaborativních
nástrojů umožňujících využití virtuálních metod vzdělávání (např. distanční
vzdělávání). V rámci projektu bude ve VIAKISKu implementován model
Sloodle.“100
Právě Sloodle je zajímavým modulem vzájemného propojení prostředí
Moodle a Second Life (viz obr. 9). Po implementování tohoto modulu
do univerzitního prostředí Moodle bychom získali jednotné přihlašování a autentizaci
avatara, vzájemné propojení chatů a mnoho dalších funkcí.
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Avatar je standardně používaný termín pro vizuální reprezentaci uživatele ve virtuální realitě.
Inflow. Blog uživatele VIAKISK. Masarykova univerzita bude brzy mít nové prostory
[cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/masarykova-univerzita-bude-brzy-mitnove-prostory>.
100
Rychtová, V. Využití VIAKISKu pro vzdělávací a kolaborativní účely. [cit. 2010-05-04].
Dostupné ve formátu PDF z WWW:
<http://everest.natur.cuni.cz/konference/2010/abstrakt/rychtova.pdf>.
99

77

Obr. 9: Schéma propojení virtuálního prostředí Second Life a výukového softwaru Moodle
– zdroj: http://slisweb.sjsu.edu/sl/index.php/Sloodle [převzato: 8.3.2010]

Domnívám se, že vyřešení výše uvedených omezení je jen otázkou času.
Second Life má obrovský potenciál a bylo by možné jej využít jako doplňku
k e-learningovému kurzu. V rámci Second Life lze například vytvořit počítačovou
učebnu, v níž mohou studenti sledovat určitý postup na virtuální tabuli, na niž lektor
promítá ukázky ze svého reálného počítače. Studenti by mohli provádět cvičení
na svých reálných počítačích a mohli by požádat lektora o konzultaci, radit se
mezi sebou, vypomáhat si s materiály na reálnem stole nebo online na internetu.
Lektor by prostřednictvím svého avatara mezi nimi mohl procházet, nahlížet jim
na jejich sdílené obrazovky počítačů v podobě jejich virtuálních reprezentací
a sledovat, co a jak dělají a radit jim. Zejména ve složitých prostorových podmínkách
FF UK by to mohlo být poměrně zajímavé řešení.

7.5.

Postup přípravy e-learningového kurzu

Faktická příprava kurzu je bezpochyby nejnáročnějším „obdobím života“
e-learningového kurzu. Je zapotřebí předem promyslet a navrhnout celý projekt
kurzu a vytyčit si jasné cíle, tedy zejména k čemu kurz má sloužit. Na začátku tvorby
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kurzu je nezbytné vytvořit si realizační tým, zvolit vhodný nástroj pro realizaci
kurzu, poznat cílovou skupinu a uvědomit si specifika tvorby textů pro distanční
výuku.101
Mezi návazné úkoly patří rozhodnutí o obsahové struktuře a grafické úpravě
kurzu. Pracná je tvorba výukových textů a zpracování testů. Nemělo by se
zapomenout také na vytvoření souhrnu terminologie a přehledu doporučené literatury
ke kurzu. 102
Veškeré přílohy a studijní texty je užitečné již předem organizovat a budovat si
virtuální úložiště,

které budeme

moci v budoucnu efektivně prohledávat.

Mezi základní pravidla pro organizaci patří například řazení učebních textů
podle témat a/nebo let. Dále URL adresy všeobecných studijních příruček je lepší
seskupit podle stupně náročnosti, ale URL adresy oborově orientovaných webových
stránek řadit podle tématu či oboru. Také soubor obrázků by měl být uspořádán
podle širšího tématu nebo konkrétního námětu. Ideální také je, pokud konkrétní VLE
umožňuje budovat sdílené úložiště textů pro všechny kurzy tak, aby nebylo potřeba
stejné texty nahrávat ke každému kurzu zvlášť. 103
Užitečné je také předem promyslet formu a způsoby motivování studentů
k průběžnému studiu. Pokud budeme od studentů požadovat plnění úkolů, je dobré si
uvědomit, že zadáním aktivnější a samostatnější práce stoupnou nároky
na průběžnou kontrolu a hodnocení úkolů ze strany lektorů.
Po zahájení kurzu bude užitečné zjistit, jaké jsou na straně studentů technické
podmínky pro absolvování kurzu. Například doporučovaná velikost souboru
určeného ke studiu je s ohledem na různou kvalitu „domácího“ připojení k internetu
asi 500 KB na jeden soubor (uvedeno v publikaci z roku 2005) 104 . V případě
skenování textových materiálů z tištěných zdrojů je důležité zajistit konverzi
naskenovaných obrázků do textového formátu pomocí softwaru pro optické
rozpoznávání znaků (OCR). Distribuci a zveřejňování studijních materiálů je důležité
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Šedinová, Kořínková. Jak postavit e-kurz práce s informacemi. Kap. 3.2.1.
Srov. Tichá,L. Informační výchova a informační gramotnost. Kap. 8.1
103
Catherall. Delivering e-learning for information services in higher education, s. 67.
104
Tamtéž, s. 64.
102
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provádět v souladu se zákonem o ochraně autorských práv a musí je řešit
vyučující.105
Praktické schopnosti studentů využívat možnosti VLE pro samotné učení
mohou být různorodé, takže zpětnou vazbu je potřeba vyžadovat po celou dobu
realizace kurzu, umožní nám odhalovat chyby a napravovat nedostatky. Běžným
problémem mohou být umístěné hypertextové odkazy, u nichž je důležitá průběžná
kontrola jejich funkčnosti.
Jak je z tohoto výčtu patrné, mohlo by být vytvoření fungujícího
e-learningového kurzu náročným úkolem. Bylo by velmi užitečné využít zkušenosti
jiných a spojit síly s dalšími, kteří jsou postaveni před podobný úkol. Pro výuku
na FF UK bude jistě v první fázi nejdůležitější vytvořit kvalitní e-learningovou
podporu ke klasicky vyučovanému kurzu. Také zkušenosti s využíváním těchto
materiálů pak mohou napomoci při tvorbě plně e-learningového kurzu v příštích
letech.

105

Viz Autorský zákon č. 121/2000 Sb.; k tématu srov. též Masarykova univerzita. Elportál. Autorský
zákon – použití děl jiných autorů ve výuce [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW:
<http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/index.pl>.
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Závěr
Z vlastní zkušenosti a také
že úroveň informační

gramotnosti

na základě provedené analýzy tvrdím,
studentů

FF UK

není

optimální.

Přitom

v souvislosti s rostoucím počtem zejména elektronických zdrojů se zvyšují nároky
na efektivní vyhledávání informací a hodnocení jejich kvality. Navíc finančně
nákladné databázové zdroje jsou v praxi velmi málo využívané a domnívám se,
že za to může nízké povědomí o možnosti jejich využití a nedostatek dovedností
potřebných pro jejich efektivní vytěžování.
O úroveň informační gramotnosti absolventů by měly ve vlastním zájmu dbát
právě akademické instituce. Na FF UK zůstává prozatím pouze u proklamací
bez jejich reálného plnění. Přitom řešení informačního vzdělávání na ostatních
vysokých školách jsou funkční a jistě i následováníhodné.
V práci jsem navrhla model pro postupné zavedení informační výuky ve třech
stupních. Na první úrovni v podobě systému tutoriálů, na druhé úrovni formou
prezenčně vyučovaného kurzu a na poslední, třetí úrovni jako e-learningový kurz
pro distanční výuku.
Cílem navrhovaných kurzů je zkvalitnění odborné přípravy studentů FF UK
a zvýšení povědomí o etických a právních aspektech využívání zdrojů, které přispěje
k omezení plagiátorství a k odstranění případných závažných formálních nedostatků
závěrečných absolventských prací a zvýšení konkurenceschopnosti absolventů
FF UK na trhu práce i v dalším návazném studiu u nás i v zahraničí.
Informačně gramotný student bude pro své další studium náležitě vybaven
a bude snadněji čelit problémům ve studijní přípravě. Jedním z přínosů úspěšně
realizovaného informačního vzdělávání by tak mohlo být i zvýšení počtu studentů,
kteří úspěšně absolvují první rok studia.
Přínosem zařazení informačního vzdělávání do výuky bude zlepšení orientace
studentů v informačním systému FF UK, v pravidlech pro organizování studia
a v akademickém prostředí vědeckých institucí a knihoven. Díky získaným
dovednostem pro práci s elektronickými informačními zdroji budou efektivně
využity nákladně pořízené databáze. Výsledkem vytěžování těchto cenných zdrojů
informací by mělo být také zkvalitnění obsahové úrovně závěrečných prací
absolventů FF UK.
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FFMU- Filozofická fakulta MU
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Přílohy
Příloha č. 1 – Počty studentů FF UK na jednotlivých oborech bak. studia v r. 2009
Studijní obor
Fonetika
Ruština pro mezikulturní komunikaci
Španělština pro mezikulturní komunikaci
Latina
Švédská studia
Finská studia
Indologie se spec. Sanskrt
Novořečtina
Tibeto-mongolská studia
Japonská studia
Religionistika
Sociologicko-ekonomická studia
Divadelní věda
Filmová studia
Mezikulturní komunikace:čeština jako cizí j.
Starořečtina
Klasická archeologie
Čeština pro cizince
Francouzština pro mezikulturní komunikaci
Norská studia
Pravěká a raně středověká archeologie
Sinologie
Čeština v komunikaci neslyšících
Němčina pro mezikulturní komunikaci
Logika
Sociologie
Estetika
Středoevropská studia
Etnologie
Italianistika
Jihovýchodoevropská studia
Kulturologie
Východoevropská studia
Archivnictví a PVH
Dějiny umění
Hispanistika
Angličtina pro mezikulturní komunikaci
Francouzská filologie
Anglistika-amerikanistika
Andragogika a personální řízení
Pedagogika
Filozofie
Politologie
Německý jazyk a literatura
Informační studia a knihovnictví
Historie
Český jazyk a literatura
CELKEM:

Počet
uchazečů
36
92
99
27
107
77
37
50
32
182
84
58
88
233
63
44
63
75
227
119
49
78
81
220
48
142
88
51
96
98
46
218
81
95
268
128
592
146
115
827
212
216
629
149
279
498
614
7857

Počet
přijatých
9
10
13
15
16
18
19
18
19
20
20
20
22
22
21
21
23
25
26
25
25
26
27
27
30
30
32
33
35
36
38
39
41
43
44
44
46
47
50
54
60
63
69
94
129
191
247
1982

Zapsaní
(koeficient 0,7)
6,3
7
9,1
10,5
11,2
12,6
13,3
12,6
13,3
14
14
14
15,4
15,4
14,7
14,7
16,1
17,5
18,2
17,5
17,5
18,2
18,9
18,9
21
21
22,4
23,1
24,5
25,2
26,6
27,3
28,7
30,1
30,8
30,8
32,2
32,9
35
37,8
42
44,1
48,3
65,8
90,3
133,7
172,9
1387,4

Zapsaní
(zaokrouhleno)
6
7
9
11
11
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
18
18
18
18
18
19
19
21
21
22
23
25
25
27
27
29
30
31
31
32
33
35
38
42
44
48
66
90
134
173
1389

Pozn.: Tabulka je upraveným výstupem ze statistiky počtu přijatých uchazečů na FF UK pro rok
2009/2010, která je dostupná z WWW: <http://www.ff.cuni.cz/FF-8035-version1-pocty_09_10.pdf>.
Pro účely práce byly vybrány údaje o bakalářském studiu a počty zapsaných uchazečů byly upraveny
koeficientem 0,7 - poměr mezi všemi přijatými (1982) a všemi zapsanými uchazeči (1386)
a zaokrouhleny na celá čísla. Přesné údaje nejsou veřejně k dispozici a pro účely práce stačí orientační
přehled o počtech studentů v daném oboru.
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Příloha č. 2 – Sylabus kurzu „Úvod do studia historie s proseminářem“
Zdroj: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=AHS110183
[převzato 2010-03-28].
Doc. PhDr. Klusáková Luďa, CSc., PhDr. Vojtěchovský Ondřej (ÚSD)

Anotace
Kurs uvádí studenty prvního ročníku do studia oboru. Obsahuje tři propojené tématické
okruhy. 1.) Teoretická část přehledně seznamuje s vývojem oboru, upozorňuje na hlavní
problémy a metodické přístupy rozvíjené současnou historiografií. 2.) Praktická část je
zaměřena na zvládnutí technik badatelské práce, sběr a třídění materiálu. Učí práci nejen
s elektronickými informačními médii, ale i s klasickými katalogy, bibliografiemi, slovníky,
encyklopediemi aj. specializovanými informačními zdroji, s českými i zahraničními
odbornými časopisy. Seznamuje s institucemi, v nichž je obor rozvíjen (vědecké ústavy,
archivy,knihovny, muzea). 3.) Nauka o pramenech spojená s praktickým cvičením. Během
letního semestru si studenti pod vedením připravují téma proseminární práce, kterou
vypracují v průběhu třetího semestru.
Sylabus
I. semestr
1. Úvod - co je historie, předmět (obsah) historie jako oboru
2. Historikova dílna, nástroje
3. Knihovny, archivy
4. Organizace historického výzkumu: ústavy, spolky, muzea (historické a příbuzné)
5. Pravidla ústní prezentace (referátu); písemného odborného textu
6. Slovníky, encyklopedie (1) zdroj informací (2) historikův pramen
7. Informační zdroje - vyhledávání, třídění a katalogizace informací - praktické úkoly
8. Časopisy - české, zahraniční, ústřední, regionální, tematické - profil časopisu
9. Typy odborného zpracování historické problematiky: Syntézy, kompendia, monografie,
stati, anotace, zpráva, recenze.
10. Rozbor odevzdaných anotací, zpráv, recenzí.
II. semestr
11. Historikovy dovednosti, co jsou dovednosti, typy dovedností.
12. Prameny. Teorie a klasifikace pramenů
13. Nepsané prameny (hmotné, obrazové, zvukové záznamy)
14. Archeologické vykopávky, umělecké památky, technické památky
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15. Obrazové prameny (kartografie, malba, grafika, fotografie, tec)
16. Písemné prameny (privátní, úřední)
17. Písemnosti soukromé, osobní pozůstalosti, korespondence, deníky, memoáry, - cestopisy
18. Vyprávěcí prameny /literární díla, písně, pověsti, legendy, eposy, kroniky, letopisy
19. Noviny, publicistika, pamflety, ?lidové čtení? - kalendáře
20. Dovednosti a práce s prameny, interpretace
21. Dovednosti a výuka historie
III. semestr
22. Prameny institucionální ? postupně jednotlivé typy
23. Metody, techniky, pracovní postupy ? jednotlivé příklady postupně se zvláštním důrazem
na ty využívané bezprostředně v proseminárních pracích studentů.
24. Rozbor proseminárních prací jednotlivých studentů na počátku semestru, v průběhu
a na závěr.
Cíl předmětu
První seznámení s oborem, zvládnutí základních řemeslných dovedností. Formulace
badatelské otázky, heuristické postupy, rozbor a interpretace odborného textu. Vypracování
proseminární práce.
Požadavky ke kontrole studia
Kurs je hodnocen zkouškou po druhém semestru na základě (1) aktivní účasti v kursu,
průběžně předkládaných a hodnocených drobných úkolů (referát o knize, o odborném
periodiku českém a zahraničním, prezentace problému, analýza pramene). (2) Písemných
prací: anotace, zpráva, recenze, strukturace problému, analýza pramene. (3) Kritický rozbor
předložených prací při ústni zkoušce.
Ukončen zkouškou a PP po třetím semestru. Podmínkou pro vykonání druhé zkoušky je
odevzdaná písemná seminární práce.
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Příloha č. 3 - Sylabus kurzu „Technika a metody filologické práce“
Zdroj: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod= ACN100121
[převzato 2010-03-21].

Garant: Mgr. Jan Chromý, ÚČJ FF UK
Cílem semináře je osvojení základních dovedností ke studiu. Obsahem kursu je mj. orientace
v katalozích, databázích, knihovnách a základních příručkách; vyhledávání pramenů
a literatury a práce s nimi atd. Pozornost je zaměřena rovněž na různé metody výzkumu,
využití různých typů korpusů, statistické zpracování výsledků atd.
Základní tematické okruhy
1. Kde, kam a proč (seznámení s knihovnami a dalšími místy důležitými pro studium)
2. Jak se dopátrat zdrojů pro vědeckou práci
3. Co je to vědecká činnost a proč studujeme
4. Vědecká etika a to, co s tím souvisí
5. Jak má v principu vypadat odborný text
6. Jazykové korpusy a práce s nimi
7. Dotazníkové zkoumání
8. Nejzákladnější principy statistiky
9. Nejčastější chyby ve vědeckých úsudcích a jak se jim vyhnout
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Příloha č. 4 – Sylabus kurzu „Informační systémy a služby“
Zdroj: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=APD300007
[převzato: 2010-03-28].

Garant: PhDr. Římanová Radka, Katedra pedagogiky FF UK
Anotace
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace a dovednosti v následujících
tématických blocích: 1) Informace a společnost: 4 informační revoluce v průběhu vývoje
lidstva (vznik řeči, vznik písma, knihtisk, počítače),globální společnost. Podstata Internetu.
Příklad databáze ERIC. Kvalitativně nové internetovské vztahy člověk - počítač a člověk člověk. 2) Informace a subjekt: Kognitivní styly. Osobnostní přístupy ke zpracování
informací (divergence versus konvergence, simplicita-komplexita, adaptivita-inovativnost
atd.). Komunikace zprávy (Shannon, Umberto Eco) komunikačním kanálem (vysílající
subjekt, zakódování, dekódování, přijetí subjektem). Komunikace přes text: vlastnosti autora
(např. autorita, prestiž, postavení), textu (koheznost, nasycenost odbornými výrazy, escape
..), příjemce (ovlivnitelnost, vzdělání, způsob asociování ...) ovlivňující vnímání a pochopení
textu. Teorie učení z textu. 3) Informace a pojem: Definice informace. Pragmatická řada údaj
- informace - poznatek (znalost).Tvorba pojmu (na př. klasický asocianizmus, gestaltteorie,
tvorba pojmu při učení). Současné pojetí jednotky kognitivní reprezentace. Reprezentace
pomocí selekčních výrazů v pořádání a vyhledávání informací. Hierarchické a předmětové
selekční jazyky, příklady použití na Internetu.
Sylabus - Osnova předmětu:
Lekce 1 - Služby knihoven pro studenty pro studenty pedagogiky
Úvod do studia předmětu, organizace lekcí, požadavky na udělení zápočtu, knihovnickoinformační služby českých knihoven.
Závěrečné cvičení - hledání na internetové stránce Národní pedagogické knihovny
Lekce 2 - Vyhledávání a získávání informačních pramenů - monografie a časopisy
Akvizice na objednávku
Rešeršní strategie
Katalog Univerzity Karlovy, Katalog Národní knihovny, Souborný katalog ČR, Články
v českých časopisech
Úvodní cvičení: vyhledávání katalogu na stránce Národní pedagogické knihovny
Závěrečné cvičení: vyhledání informačních zdrojů podle zadaných kritérií v uvedených
databázích
Lekce 3 - Vyhledávání a získávání informačních pramenů - články v zahraničních
časopisech
Databáze ERIC http://www.eric.ed.gov/, meziknihovní národní a mezinárodní služby,
elektronická dodávka dokumentů.
Úvodní cvičení: vyhledání dostupnosti knihy a čísla časopisu, procvičení rešeršní strategie
Závěrečné cvičení: vyhledání článků podle zadaných kritérií v databázi ERIC
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Lekce 4 - Citování
Zdůvodnění správného citování, standardy pro citování v textu i v seznamech literatury ,
ISO 690, internetové pomůcky pro citování.
Úvodní cvičení: vyhledávání v databázi ERIC
Závěrečné cvičení: používání portálu http://www.citace.com, práce s dokumentem v ruce
Lekce 5 - Knihovny ve škole
Účel a poslání knihovny na ZŠ, SŠ a VŠ. Centrum pro školní knihovny.
Úvodní cvičení : citování zákonů a vyhlášek
Závěrečné cvičení: vyhledání informačního zdroje a citace internetové stránky a úprava
podle ISO 690, práce s dokumentem v ruce i virtuálním dokumentem
Lekce 6 - Internetové vyhledávače
Základní rešeršní strategie pro uživatele internetu
Časopisecké a zahraniční informační zdroje pro studenty pedagogiky
Úvodní cvičení: Přepis bibliografického záznamu podle normy ISO 690-2
Cvičení: citování pokračujícího a integrujícího díla
Lekce 7 - Prezentace v MS Power Point I
Cíl lekce: vybavit studenty úvodními informacemi pro zvládnutí seminární práce
(seznámení s programem, základní ovládání, vkládání obrázků a obrazovek apod.)
Cvičení:vytvoření cca 4 různorodých snímků v MS Power Point
Lekce 8 - Prezentace v MS Power Point II
Cvičení: vložení obrazovky do snímku, animace
Lekce 9 - Sestavování tématických bibliografií, rešeršní příprava odborné práce
Rešeršní strategie pro vědecké informační zdroje, citační etika, plagiátorství, problémy
zpřístupnění děl
Úvodní cvičení: vyhledávání v české databázi Pedagogická bibliografická databáze (PBD)
Závěrečné cvičení: vyhledávání v databázi ERIC + přepis záznamu z databáze podle
standardu ISO 690, citace power pointové prezentace a ústního sdělení
Lekce 9 - Praktická opakování dle požadavků studentů
Citace, rešerše, bibliografické soupisy.
Lekce 10 - Knihovna z druhé strany - exkurze do Státní technické knihovny
Seznámení studentů s provozem velké ústřední odborné knihovny, včetně digitalizačního
pracoviště a národního střediska ISSN
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Příloha č. 5 - Sylabus kurzu „Spec.sem. k informační gramotnosti pro sociology“
Zdroj: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ASGV00180
[převzato: 2010-03-21].

Garant: PhDr. Jana Duffková, CSc., Katedra sociologie FF UK

Sylabus - ORIENTAČNÍ OBSAH KURZU
1. Úvod do problematiky metodiky vědecké práce
(podmínky a předpoklady úspěšné vědecké práce; sociologický text jako umění a řemeslo;
proces přípravy písemného a ústního odborného projevu a odpovídající role sociologa:
sociolog jako konzument informací, sociolog jako reproduktor a interpret informací,
sociolog jako producent informací, sociolog jako dealer informací; informace jako
východisko i výsledek práce sociologa)
2. Odborné písemné práce a ústní projevy v průběhu studia sociologie
2.1. Druhy studentských odborných prací
(ústní referáty a koreferáty; zápočtové a seminární písemné práce, semestrální práce,
bakalářské práce, diplomové práce, rigorózní práce, dizertační práce; otázka původnosti
studentských prací a jejich přínosu)
2.2. Východisko vědecké práce: Téma a jeho výběr
(téma jako nezbytný základ pro hledání informací; hlavní principy volby optimálního tématu
pro studenty; informační orientace v tematice)
3. Sociolog a cizí informace
3.1. Informace využívané v sociologii
(autentické a přejaté informace; "všichni jsme sociology" - problém laické sociologie;
sociální poznání individua a sociologie; vlastní zkušenost jako zdroj poznání a informací;
věrohodné a méně věrohodné informace; ověřování informací)
3.2. Zdroje informací a jejich možnosti a meze
(základní druhy zdrojů informací z hlediska jejich určení a možného využití; zdroje
odborných sociologických informací; žurnalistika a beletrie; specifický případ internetu)
3.3. Možnosti získávání informací
("informační instituce"; hlavní zásady postupu získávání informací a jejich zdrojů)
3.4. Práce s cizími informacemi
(sociologický jazyk; principy etiky vědecké práce; citace a parafráze; odkazování
na prameny - bibliografický údaj)
4. Dodatek: Formální kultura písemné odborné práce

(formální náležitosti písemné odborné práce; poznámkový aparát; odkazy
na literaturu; dokumentační materiál)
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Příloha č. 6 – Sylabus kurzu „Metodologie vědecké práce“
Zdroj: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=APO100004
[převzato 2010-02-21].

Vyučující: PhDr. Martin Polášek, Ústav politologie FF UK
Úvodní metodologický kurs, věnovaný teorii a praxi vědecké práce obecně, se zvláštním
přihlédnutím k prostředí sociálních věd. V rámci kursu si mají studenty osvojit především
praktické dovednosti a znalosti, ?řemeslo". Metodologie v širším slova smyslu je náplní
jiných kursů.
Okruhy témat:
1. Hlavní zásady přípravy psaného textu (myšlenková struktura (úvod, stať, závěr, hypotézy,
koherence textu, proč a pro koho píšeme apod.), formální členění a hierarchizace textu,
úprava, gramatická správnost, jazyk a styl apod.).
2. Náležitosti odborných textů, jejich smysl a varianty (normostrana, poznámkový aparát,
obsah, rejstříky, abstrakt / resume, klíčová slova, zkratky, zásady správného citování, ČSN,
ISO apod.).
3. Otázky původnosti, rozdíl původní - nepůvodní / kompilační, nevědomé a vědomého
plagiátorství, publikační etika.
4. Formy odborných/akademických textů, jejich osvojení si na příkladech (anotace, recenze,
referát, esej/článek, odborná stať/studie, formy studií: analytická, případová, přehledová
apod., monografie, sborníky). Formy prací v rámci studia / vědecké kariéry, jejich náležitosti
a smysl.
5. Jak číst odborný text, rešerše, vnější a vnitřní kritika pramenů, zásady interpretace dat,
vědecký fakt.
6. Hlavní zdroje (knihovny, odborné časopisy, internetové zdroje, bibliografie, encyklopedie
a přehledové práce, zdroje sociologických dat, archívy apod.).
7. Vědecká pracoviště a jejich zaměření (struktura vědeckého života v ČR obecně, další
katedry FF UK, další fakulty UK, další univerzity, AV ČR, think-tanky apod.). „Vědecký
život" (grant, výzkumný záměr, konference apod.).
8. Formy a možnosti financování vědecké práce (grantové agentury, nadace, vládní instituce,
možnosti pro mladé badatele apod.).
9. Formy hodnocení vědecké práce (publikační činnost, impakt, citační index, zásada
„publish or perish" apod.).
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Příloha č. 7 – Sylabus kurzu „Základy práce s informačními zdroji“
Zdroj: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=APS300297
[převzato 2010-03-08].

Garanti: Mgr. Fojtů A., Matějková Jana, PhDr. Papík Richard, Ph.D. – Katedra psychologie
FF UK
Anotace
Předmět je zaměřen na osvojení si praktických dovedností při práci s informačními zdroji,
jež jsou podmínkou kvalitního studia na VŠ.
Sylabus:
1. Druhy informačních pramenů, Výpůjční řády knihoven, Služby knihoven, Čtenářské
konto (Aleph)
2. Vyhledávání v nejznámějších vyhledávačích, Hodnocení informačních zdrojů (evaluation)
3. Seminární, kvalifikační práce - formální náležitosti
4. Etika citování, Citace - jak správně citovat použitou literaturu
5. Citace - jak správně citovat použitou literaturu
6. Databáze
7. PEZ, PAS, DigiTool
8. Katalogy - Národní knihovna, Souborný katalog, Jednotná informační brána, Česká
národní bibliografie
9. Prezentace - OVID
10. Prezentace - EBSCO
11. Rezervní hodina - dle potřeb/požadavků studentů
12. Opakování - vypracování praktického kontrolního testu, Zpětná vazba od studentů
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Příloha č. 8 – Sylabus kurzu „Základy výpočetní techniky“
Zdroj: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=APS300297
[převzato 2010-03-08].

Garant: Vít Bělič, Katedra PVH a AS

Anotace
Kurs má studentům poskytnout znalosti a dovednosti v oblasti, kterou lze stručna nazvat
"počítačová gramotnost". Jde o základní uživatelskou práci s osobním počítačem, kterou
můžeme charakterizovat takto: operační systém Windows xx - práce se soubory
a se složkami, textový editor Word - psaní a formátování etxtu a jeho tisk, tabulkový
procesor Excel - vytváření a formátování tabulek, jejich propojování, databáze, grafy,
databázový systém Acces: tabulka, nastavení relací mezi tabulkami, dotaz, formulář, sestava,
makro, export a import dat, elektronická pošta, vyhledávání informací na Internetu
Sylabus
1. Základní ovládání počítače: přihlašování se do sítě. Struktura domény Jinonice: pracovní
stanice, servery a tiskárny.
2. Práce ve Windows: Spouštění a ukončování programu. Organizace a nastavení pracovní
plochy, vytváření ikon na ploše. Práce se soubory a se složkami: vytváření složek - adresářů,
kopírování (a to jak pomocí schránky, tak tažením myší), přesouvání, mazání a přejmenování
souborů. Zadávání příkazů (menu, klávesové zkratky, místní nabídka).
3. Práce v textovém editoru Word: Úprava pracovní plochy ve Wordu. Základní úpravy textu
(vzhled stránky, typ a velikost písma). Automatické opravy, kontrola pravopisu, volba
jazyka, nastavení jazyka a odpovídající klávesnice. Označování (výběr) textu, příkazy
pro rychlé pohyby po textu. Formátování odstavců, dělení slov, pevná mezera, vkládání
znaků pomocí jejich kódů. Základní typografická pravidla pro úpravu textu. Tvrdý konec
stránky, problém vakátů. Práce s tabelátory. Převod dat vytvořených ve Wordu na tabulku.
Zobrazování kódů polí (?formátovacích příkazů"). Začleňování obrázků do textu. Záhlaví
a pata stránky (číslování stránek, záhlaví a pata odlišné na první stránce, záhlaví a pata
odlišné na sudých a lichých stránkách). Náhled před tiskem, tisk dokumentu (volba, popř.
připojení tiskárny, náhled před tiskem, oboustranný tisk, počet kopií, tisk části dokumentu).
Vytváření a úpravy tabulek. Orientace stránky (na výšku, na šířku), sloupcová sazba. Práce
s textovými boxy. Definování a používání stylů (velmi důležité!). Konverze textu z jiného
editoru do Wordu. Vyhledávání a nahrazování textu (najdi/nahraď). Závěrečná redakce
textu.
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Příloha č. 9 – Sylabus kurzu „Technika religionistické práce“

Zdroj: http://ufar.ff.cuni.cz/2002/anotaceM-O_2002.html#ond1
[převzato 2010-03-08].

Garant: Ing. Lubomír Ondračka, ÚFaR FF UK

Anotace:
Cílem semináře je naučit studenty technice vědecké práce. Největší důraz bude kladen na
heuristickou analýzu a sestavení rešerše. Studenti se seznámí se základními vědeckými
pomůckami (všeobecné encyklopedie, bibliografie bibliografií, elektronické databáze, citační
indexy), se specificky religionistickými pomůckami (slovníky, speciální encyklopedie,
bibliografické souhrny) a s charakteristikou nejvýznamnějších religionistických časopisů.
Nemalá část semináře se bude zabývat informacemi na internetu (online knihovny a
databáze, elektronické časopisy, konference, organizace, religionistické metaindexy). Dále se
studenti dozvědí o nejdůležitějších religionistických institucích, centrech studií, pravidelných
konferencích apod. Závěr semináře bude věnován technice psaní seminárních, ročníkových,
postupových či diplomních prací (výběr tématu, formální náležitosti, způsob
bibliografických citací).
Seminář je ukončen zápočtem a je určen studentům prvního ročníku religionistiky, pro něž je
povinný a započítává se jim jako "Úvod do religionistiky" (104, 204).
Sylabus:
1) Cíl a náplň semináře. Předpoklady. Požadavky na zápočet. Technika zpracování dat práce s prameny. Osobní bibliografie. Způsoby jejího vedení. Poznámky z četby.
2) Knihovny. Národní knihovna. Městská knihovna. Knihovna AV ČR. Knihovny ústavů
AV ČR. Knihovny na FF. Knihovny jiných fakult UK. Ostatní knihovny.
3) Průběh heuristické analýzy. Cíl rešerše. Postup při jejím vytváření. Všeobecné (národní)
encyklopedie. Oborové encyklopedie (filosofie, sociologie, antropologie, literatura, umění).
4) Religionistické encyklopedie. Encyklopedie jednotlivých náboženství. Religionistické
slovníky. Speciální religionistické slovníky a kompendia. Česká produkce.
5) Monografie. Referenční příručky. Bibliografie bibliografií. Speciální bibliografie. Národní
Books in print. Databáze na CD. Online databáze knihoven. Internetová knihkupectví
a antikvariáty.
6) Religionistické časopisy. Ulrich's international periodicals directory. Online databáze
časopisů. Internetové stránky religionistických časopisů. Elektronické časopisy.
7) Citační indexy. Ostatní rešeršní pomůcky. Speciální indexy. ATLA Religious Database.
Abstrakta a indexy disertací, konferencí a festschriftů. Online databáze disertací.
8) Religionistické instituce a organizace. Universitní centra studií. Konference.
Bibliografické pomůcky. Informace na Internetu (odkazy, metaindexy, slovníky,
encyklopedie ...)
9) Práce s počítačem. Textové editory. Konverzní problémy. Tabulkové editory. Databázové
programy. Internet (vyhledávače, prohlížeče, osobní záložky).
10) Způsob psaní seminárních, ročníkových, postupových a diplomových prací. Volba
tématu. Výběr vedoucího práce. Tvorba osnovy. Formální členění.
11) Postup při psaní práce. Zpracování pramenů. Způsoby excerpce. Práce s osnovou. Dikce.
Kdy citovat. Co do poznámek.
12) Formální náležitosti prací. ČSN ISO 690. Základní typografická pravidla. Poznámkový
aparát. Bibliografické citace. Transliterace. Sestavení bibliografie.
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13) Zakončení kursu. Debata nad vzniklými problémy. Kontrola a hodnocení dílčích
či závěrečných výstupů.
14) Rezerva.
Literatura:
• The Chicago manual of style: for authors, editors, and copywriters. 13th ed., rev., exp.
Chicago ; London : University of Chicago Press, 1982. ix, 738 p. ISBN 0-226-10390-0.
• ČMEJRKOVÁ, SVĚTLA ; FRANTIŠEK DANEŠ ; JINDRA SVĚTLÁ. Jak napsat
odborný text. 1. vyd. Praha : Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
• ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Obsah forma a struktura. 1. vyd. Praha : Český
normalizační institut, 1996. 32 s.
• ECO, UMBERTO. Jak napsat diplomovou práci. [Z ital. přel. IVAN SEIDL.] 1. vyd.
Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. (Velká řada, sv. 27.). ISBN 80-7198-173-7.
• HOLM, JEAN. Keyguide to Information Sources on World Religions. 1st ed. London:
Mansell Publishing, 1991. xii, 259 p. ISBN 0-7201-2083-7.
• TURABIAN, KATE L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations.
6th ed., rev. by JOHN GROSSMAN and ALICE BENNETT. Chicago and London:
University of Chicago Press, 1996. ix, 308 p. ISBN 0-226-81627-3.
Požadavky na zápočet:
1. Rešerše
Co nejobsáhlejší soupis úplných bibliografických údajů ke zvolenému tématu, zpracovaný
podle zásad ČSN ISO 690. Předpokládá se využití všech probíraných cest k sestavení úplné
rešerše. Nad touto rešerší proběhne stručná debata.
2. Dohledání pojmu
Vyhledat zadaný termín ve všeobecných, oborových či speciálních encyklopediích, v případě
neúspěchu v dalších vědeckých příručkách. Stačí stručná definice, možno sestavit z více
zdrojů, nutno uvést prameny.
3. Výskyty termínů
Vybrat pět termínů charakteristických pro zvolené téma rešerše a zjistit jejich výskyt v co
největším počtu (alespoň však pěti) religionistických slovníků a encyklopedií. Výsledkem
bude binární tabulka.
4. Online databáze
Vybrat si jednu monografii, jeden pramenný text (v originálním jazyce) a jeden oborový
časopis (nereligionistický) a k nim uvést jejich signatury zjištěné ve třech online
databázových knihovnách (jedna z nich musí být "Kongresovka").
5. Citační index
Ke zvolené monografii dohledat v citačním indexu co nejvíce recenzí, případně citujících
prací.
6. Časopisy
Na internetových stránkách religionistických časopisů zjistit obsahy jejich nejnovějších čísel
a vybrat alespoň jeden oborový článek (seznam časopisů [XLS])
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Příloha č. 10 – Sylabus kurzu „Český jazyk pro odborný diskurz“
Zdroj: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ABO300887
[převzato 2010-03-28].

Garanti: Mgr. Lehečková Eva, Klein Ondřej – ÚČJ
Anotace
Předmětem kurzu jsou specifika odborného stylu psaného i mluveného (současná pravopisná
kodifikace, morfologická norma, syntaktické prostředky, typy odborných textů a jejich styl).
Kurz upozorňuje na nejčastější nedostatky v odborném vyjadřování a možnosti, jak se jich
v kultivovaných komunikátech vyvarovat. Studenti se rovněž seznámí se základy
argumentace a rétoriky. Přednáška je doplněna internetovými cvičeními, která vycházejí
z probíraných témat.
Sylabus
Kognitivní a komunikativní styl psaní
Současná pravopisná kodifikace
Morfologie - kodifikovaná morfologická norma
Syntax - specifické syntaktické prostředky v odborném stylu.
Typy odborných textů a jejich styl.
Psaný odborný projev (vyhledání látky, uspořádání témat, stylizace).
Připravený i nepřipravený mluvený projev - základy argumentace a rétoriky.
Prezentace výsledků vědecké činnosti. Typografická úprava dokumentů.
Cíl předmětu
Studenti si osvojí principy kultivovaného jazykového projevu a získají poučení o zásadách
odborného projevu psaného i mluveného. Nabyté poznatky budou schopni využít při tvorbě
vlastních odborných komunikátů (seminární a diplomové práce, prezentace výsledků
vědecké činnosti apod.).
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Příloha č. 11 – Popis kurzu „Kurz práce s informacemi“.

Zdroj: http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?id=508549 [převzato 2010-03-08].
Garance
PhDr. Petr Škyřík
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví Filozofická fakulta MU
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Cíle předmětu
Pro studenta na VŠ je nezbytné zvládnutí studijních návyků podporujících rozvoj
schopností kritického myšlení, schopností samostatného vyhledávání potřebných
informací a studijních materiálů, vyhodnocování relevantnosti nalezených informací,
efektivní organizace znalostí i aktivní využívání prostředků ICT.
Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze
schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu
korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti, s tzv. funkční gramotností
(literární gramotnost, dokumentová, jazyková a numerická gramotnost),
a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako
základny pro rozvoj všech složek předchozích.
Po absolvování našeho eLearningového kurzu by student měl být schopen:
- 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 v (nových) službách Internetu
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií
Osnova














Úvodní modul
Definování problému a práce s tématem
Kde hledat informace
Jak informace hledat
Vyhledávání informací na Internetu
Efektivní využívání služeb Internetu
Odborné databáze
Odborné databáze prakticky
Hodnocení informací
Citace a informační etika
Jak efektivně psát odborné texty
Jak na prezentace
Závěrečný modul

Výukové metody
E-learning v LMS IS MU

100

Metody hodnocení
Distanční online forma výuky, skládá se ze 13 tématických modulů.
Povinnosti k ukončení předmětu:
- závěrečný test (A 100 – 93 bodů, B 92 – 85 bodů, C 84 – 77 bodů, D 76 – 69 bodů,
E 68 – 61 bodů, F 60 – 0).
- termínované průběžné práce - písemný úkol nebo test (vždy u konkrétního modulu
uvedeno zadání a termín odevzdání).
Informace učitele
Pro studenty je také určena sociální síť Ning. Ta bude přístupná i studentům, kteří
kurz absolvovali v předchozích letech. Budou zde přidávány největší novinky,
zajímavosti a aktuality ze světa informací. Zároveň bude sloužit i pro sdílení vašich
znalostí a zkušeností. Adresa bude zveřejněna první vyučovací týden.
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Příloha č. 12 - Statistika vzdálených přístupů k EIZ FF UK dle zdrojů
(za období 01/01/2009 - 27/12/2009 )
-

Poř.

zdroj: http://ezproxy.is.cuni.cz/public/spu2009-rok-FF.html
[převzato 2010-03-21].

Zdroj

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Celkem

1

[ALA - American Library Association] Guide to Reference

3

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

2

9

4

[American Chemical Society ] - ACS American Chemical Society Journals

1

1

0

0

0

2

1

1

2

0

2

2

11

7

[Balkan Investigative Reporting Network]
- Balkan Insight

2

1

2

6

4

2

0

3

0

6

4

2

33

8

[BioMed Central] - Faculty of 1000
Biology

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

4

9

[BioMed Central] - Faculty of 1000
Medicine

4

0

2

1

1

1

0

1

1

0

2

1

16

12

[BMJ Publishing Group] - BMJ Best
Practice

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

15

[CABI Publ.] - LeisureTourism.com

0

1

1

1

1

0

0

2

1

1

1

2

11

20

[Ebrary] - EBrary Academic Complete CUNI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

4

3

62

25

[Elsevier] - Scirus

5

0

0

2

1

1

2

2

0

0

2

0

17

27

[Elsevier Publ.] - Science Direct - kolekce
19
3 (UTL3)

19

14

19

54

17

24

12

12

24

36

17

266

28

[Elsevier Publ.] - SCOPUS

0

0

0

0

15

10

3

2

4

11

9

11

65

31

[GeoScience World] - GeoScienceWorld

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

14

32

[Google] - Google Scholar

13

2

10

11

18

8

10

6

4

16

24

14

137

34

[H.W. Wilson] - Library Literature &
Information Science Fulltext

84

68

9

27

12

9

13

6

7

22

31

28

316

35

[Institute of Physics Publishing] - IoP
Electronic Journals

4

2

2

6

8

4

3

0

0

3

2

4

38

37

[JSTOR] - JSTOR

338

358

171

42

60

40

86

117

72

1800

39

[JSTOR] - JSTOR
(CZP,FHS,FF,FSV,KTF,HTF,ETF,MFF)

0

0

0

0

0

62

184 241 214 296

462

270

1729

41

[Karger Publishers] - Karger Online
Journals & Archive

3

2

1

5

2

6

7

7

2

3

4

6

50

43

[Kluwer Academic Publishers, Springer]
Kluwer/Springer e-books

4

4

7

9

12

6

4

4

5

11

5

4

76

45

[Marcel Dekker, Inc.] - Encyclopedia of
Library and Information Science (ELIS)

3

11

3

2

4

5

0

0

0

0

0

0

28

46

[Národní knihovna ČR] Manuscriptorium

5

5

6

25

10

16

10

8

4

26

16

23

155

47

[National Library of Medicine] - PubMed

4

0

5

4

27

5

6

2

3

1

6

1

64

62

[Ovid] - FF

8

3

11

71

40

54

21

32

21

23

41

17

342

63

[Ovid] - FF [Ovid] - KFS

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

0

14

64

[Ovid] - FF [Ovid] - KP

2

2

16

6

6

17

38

8

9

7

7

4

122

65

[Ovid] - FF [Ovid] - PU

0

0

1

0

0

0

0

1

1

2

0

0

5

81

[Ovid] - Univerzita Karlova

8

2

6

14

11

10

3

5

5

8

12

2

86

83

[Oxford University Press] - Oxford
Journals

5

3

9

10

13

13

7

12

9

10

13

11

114

86

[Oxford University Press] - Oxford
Reference Online - Premium Collection

0

0

0

0

10

18

4

25

9

12

14

4

96

91

[Oxford University Press] - Oxford
Scholarship Online - FF

0

0

0

0

39

42

18

17

19

26

30

12

203

93

[Oxford University Press] - Oxford
Scholarship Online – Music

1

0

4

15

45

44

18

18

23

32

34

17

251

141 121 256

102

94

[Oxford University Press] - Oxford
Scholarship Online – Music [Oxford
University Press] - Oxford Scholarship
Online

5

0

3

25

35

0

0

0

0

0

0

0

68

97

[ProQuest] - Conference Papers Index
[CSA Illumina]

0

0

0

2

0

0

2

1

1

3

4

2

15

100

[ProQuest] - CSA Charles Uni [CSA
Illumina]

3

2

5

2

7

1

1

1

0

7

4

1

34

[ProQuest] - Environmental Sciences &
102 Pollution Management Database (ESPM)
[CSA Illumina]

1

1

0

0

2

0

0

2

0

1

2

0

10

103 [ProQuest] - Periodical Archive Online

13

16

32

34

41

43

17

20

22

25

30

43

335

104 [ProQuest] - Periodical Index Online

5

7

14

8

4

12

4

7

3

6

8

14

94

105 [ProQuest] - ProQuest

61

52

87

158

110

118

74

84

52

127

107

125

1155

106 [ProQuest] - ProQuest 5000 International

0

30

80

122

97

102

58

66

42

110

83

86

876

[ProQuest] - ProQuest Central, ProQuest
107
Dissertations & Theses

0

10

15

19

14

19

14

21

4

13

20

11

160

109 [ProQuest] - Toxline [CSA Illumina]

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

7

110 [ProQuest] - Ulrichsweb

4

10

1

25

6

0

1

4

0

13

9

1

77

110 182

18

23

22

8

6

6

7

29

125

18

553

18

3

16

32

27

19

14

11

9

34

80

44

308

115 [SciFinder] - Chemical Abstracts

0

2

1

0

0

1

0

0

2

0

0

8

16

117 [SFX UK] - Citation Linker SFX JIB

0

0

2

0

0

2

0

1

0

0

2

1

8

[SFX UK] - Citation Linker Univerzity
118
Karlovy

0

2

0

0

2

0

1

0

1

1

2

4

13

[ProQuest CSA] - Library and
111 Information Science Abstracts (LISA)
[CSA Illumina]
112

[ProQuest-CSA - Chadwyck-Healey] Literature Online

119

[SFX UK] - Portál el. časopisů celouniverzitně předplácené časopisy UK

21

15

31

29

28

23

14

12

11

52

57

24

318

122

[SFX UK] - Portál el. časopisů - CERGEEI UK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

125 [SFX UK] - Portál el. časopisů - FF UK

14

14

34

32

39

23

14

29

23

88

53

31

394

127 [SFX UK] - Portál el. časopisů - FSV UK

0

0

1

0

0

1

0

0

0

2

1

0

5

130 [SFX UK] - Portál el. časopisů - Jinonice

0

0

2

6

2

2

4

2

2

3

5

6

33

131 [SFX UK] - Portál el. časopisů - KFS UK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

[SFX UK] - Portál el. časopisů 132
Knihovna psychologie FF UK

2

0

4

2

1

1

1

1

4

9

11

5

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

134 [SFX UK] - Portál el. časopisů - KTF UK

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

135 [SFX UK] - Portál el. časopisů - LF1 UK

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

141

[SFX UK] - Portál el. časopisů - NATUR
UK

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

4

142

[SFX UK] - Portál el. časopisů - Open
Access časopisy

0

0

0

0

0

0

0

0

6

7

12

10

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

133

[SFX UK] - Portál el. časopisů - KSP FF
UK

144 [SFX UK] - Portál el. časopisů - PRF UK
146

[SFX UK] - Portál el. časopisů - ÚDLV
FF UK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

4

147

[SFX UK] - Portál el. časopisů - ÚISK FF
UK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

2

7

148

[SFX UK] - Portál el. časopisů - Ústav
politologie FF UK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

149 [Springer] - SpringerLink

8

2

15

12

16

9

19

10

6

26

19

15

158

150 [Suweco cz] - Suweco online service

0

0

1

2

1

1

1

2

0

2

5

1

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

12

1

22

152

[Taylor & Francis] - Taylor & Francis ebooks

103

155

[Thomson Gale] - Gale Virtual Reference
Library

2

0

2

4

2

7

5

1

3

4

2

15

48

157

[Thomson Scientific] - Current Contents
Connect [Web of Knowledge]

3

3

4

6

6

9

3

3

2

6

4

5

55

158

[Thomson Scientific] - Journal Citation
Reports [Web of Knowledge]

2

1

4

2

4

0

1

3

2

1

3

5

26

159

[Thomson Scientific] - Web of
Knowledge

33

70

24

50

26

30

7

18

8

30

26

31

353

160

[Thomson Scientific] - Web of Science
[Web of Knowledge]

26 106

24

60

45

28

13

16

18

33

26

24

419

[Universität Regensburg] - EZB 164 Elektronická knihovna časopisů Jinonice

2

2

23

33

12

7

18

13

13

29

34

15

201

[ÚVT UK] - Uniform Information
171 Gateway SFX A-Z E-journals list for
Charles University

3

1

2

1

2

1

1

6

4

3

2

2

28

173 [Wiley] - Wiley InterScience (časopisy)

17

9

12

16

19

18

15

13

11

18

21

39

207

[Wiley InterScience] - Blackwell
174
Publishing

15

17

18

16

24

29

15

13

12

42

12

7

219

175 ARTstor

0

0

102

66

4

0

0

0

0

0

0

0

173

Digitální univerzitní repozitář Univerzity
179
Karlovy v Praze

136 51

50

85

79

90

56

46

50

128

112

96

979

182 EBSCOhost - FF

16

8

37

60

80

32

53

54

35

139

223

176

913

201 Encyclopaedica Britannica Online

0

0

0

7

4

0

0

0

0

0

0

0

11

203 Future Science Group

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

4

3

15

204 Gale Virtual Reference Library

0

0

0

0

0

0

2

1

2

4

2

15

26

205 German Literature Collections

0

0

0

0

0

3

0

0

0

8

4

0

15

208 Informa Pharmaceutical Science

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

3

212 Market Research Monitor

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

5

213 MetaLib JIB

6

3

6

20

2

2

0

1

2

7

5

4

56

MetaLib - Oborová brána Knihovnictví a
214
informační věda (KIV)

14

15

4

4

2

0

0

2

0

6

7

4

58

215 MetaLib - Univerzita Karlova v Praze

2

3

6

6

3

4

4

4

7

20

20

11

90

216 MOT Dictionaries

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

11

0

0

1

4

15

4

0

2

2

2

2

5

38

219 New England Journal of Medicine

1

0

2

0

0

1

0

1

1

1

0

0

7

221 Researcher ID

1

0

0

0

0

0

0

1

0

5

1

0

9

222 Science Magazine

2

1

1

1

1

0

0

2

2

1

1

1

12

2

1

0

2

4

1

27

10

6

8

8

1

72

2

3

2

4

1

6

1

0

0

2

2

17

41

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

227 SourceOECD Periodicals

0

0

0

0

0

1

1

1

0

4

2

0

10

230 Top e-journals

5

2

2

12

4

9

6

5

3

12

9

7

76

217

224

MyEndNoteWeb provided by ISI Web of
Knowledge

Seznam časopisů v Centrálním katalogu
UK [ALEPH UK]

225 Siku Quanshu
226

SilverPlatter - Společné báze dostupné
pro UK

C e l k e m FF

892 898 1063 1574 1486 1196 896 975 783 1789 2080 1472
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15103

Příloha č. 13 – EZproxy - Statistika vzdálených přístupů dle skupin
(za období 01/01/2009 - 27/12/2009)
- zdroj: http://ezproxy.is.cuni.cz/public/spu2009-url-en.html
[převzato 2010-03-21].

No.
Group
1
CERGE
2
CERGELIB
3
CUNI
4
CZP
5
ETF
6
FAF
7
FF
8
FFKFS
9
FFKP
10
FFPU
11
FHS
12
FSV
13
FTVS
14
HTF
15
KSP
16
KTF
17
LF1
18
LF2
19
LF3
20
LFHK
21
LFP
22
MFF
23
NATUR
24
Onelog
25
PEDF
26
PRF
27
RUK
28
TESTERI
29
UISK
30
UKN
31
UPFF
32
UVT
33
admin
Total-CharlesUniversity

105

Total
470
2
1565
197
610
4146
15103
114
2839
1187
3495
16398
691
355
121
326
7196
2043
4396
2225
487
5260
8089
4205
1032
1533
38
833
1864
62
427
397
3304
91007
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