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VAŇKÁT, Jiří. Zvyšování informační gramotnosti v podmínkách Evropské unie: 

vybrané iniciativy [Information lžteracy improvement under European Union 

conditions: selected initiatives]. Praha, 2006. 43 s. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Hana Landová. 

Abstrakt 

Cílem bakalářské práce Je zmapovat situaci v oblasti informačního vzdělávání 

v Evropské unii. 

První kapitola popisuje/Y význam vzdělávání ve vztahu k zaměstnanosti, jakožto 

součásti evropské soEiální politiky. Důraz je kladen na důležitost informační 

výchovy v současné informační společnosti založené na využívání informačních 

a komunikačních technologií. Kapitola též popisuje Lisabonskou strategii a další 

důležité dokumenty zabývající se evropskou vzdělávací politikou. Součástí kapitoly 

je těž stručná komparace se situací v USA a Austrálii. 

Ve druhé kapitole jsou popsány programy Evropské ume podporující mobilitu 

studentů, učitelů a výzkumných pracovm1ců po Evropě, vybrané projekty zaměřené 

na rozvoj informační gramotnosti a možnosti využívání strukturálních fondů při 

vytváření těchto projektů. 

Třetí kapitola popisuje situaci v oblasti informačního vzdělávání ve Velké Británii. 

Poslední část práce se týká budoucího možného vývoje v oblasti rozvoje informační 

gramotnosti v České republice. 

Klíčová slova: informační gramotnost, informační vzdělávání, informační společnost, 

informační výchova, celoživotní vzdělávání, vzdělávací politika, Evropská unie, 

strukturální fondy. 
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Předmluva 

S pojmem iriformační gramotnost jsem se poprvé setkal v rámci výběrového 

semináře k projektu Podpora informačního vzdělávání online. Během semináře jsem 

se seznámil s několika nejvýznamnějšími světovými iniciativami věnujícími se 

informačnímu vzdělávání, sám jsem poté popsal strukturu a obsah amerického 

systému The Big6. Volbu tématu mé bakalářské práce posléze potvrdil výběrový 

seminář Vysokoškolské knihovny: vybrané kapitoly, v jehož obsahu byla též 

několikrát zmiňována problematika informačního vzdělávání, především z pohledu 

knihovníků, jakožto 1 zprostředkovatelů kurzů informační gramotnosti svým 
I 

uživatelům. 

Cílem bakalářské práce je zmapování situace v oblasti informačm'ho vzdělávání 

v Evropské um1, charakteristika nejvýznamnějších celoevropských iniciativ 

a programů věnujících se rozvoji informační gramotnosti a možnosti zapojení České 

republiky do těchto programů. Ve své práci popisuji nejdůležitější dokumenty 

týkající se evropské vzdělávací politiky, na základě kterých byla započata spolupráce 

evropských škol a jiných vzdělávacích institucí. 

Iniciativy, zmiňované v bakalářské práci, jsou vybrané. Jedná se pouze o základní 

výčet nejdůležitějších organizací, aktivit a programů. Problematika informační 

výchovy je natolik rozsáhlá, že není možné v rozsahu bakalářské práce danou oblast 

zcela popsat. 

Citace informačních zdrojů v seznamu použité literatury je dle normy ISO 690 a ISO 

690-2. 

Děkuji vedoucí bakalářské práce PhDr. Haně Landové za cenné připomínky a rady 

během psaní mé práce, jež bude využita odbornou komisí IVIG AKVŠ jako pracovní 

materiál. 
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1 Vymezení základních pojmů 

Informační výchova - komplexní, cílevědomý proces nabývání: a) znalostí a 

vědomostí z oborů a disciplín, které se zabývají shromažďováním, zpracováváním, 

uchováváním, zpřístupňováním a využíváním různých druhů dokumentů a 

odborných informací, b) dovedností a návyků při práci s různými druhy a typy 

dokumentů a odborných informačních zdrojů (Katuščák et al., 1998). 

Informační gramotnost - schopnost uvědomit si a formulovat své informační 

potřeby, orientovat se v informačních zdrojích, vyhledat informace prostřednictvím 

informačních a komuAíkačních technologií, tyto informace vyhodnotit a využít při 

řešení konkrétní životní situace či odborného úkolu (Státní informační a 

komunikační politika, 2004). 

1.1 Vzdělávání v Evropské unii 

Vzdělávání patří společně se zaměstnaností, situací na trhu práce, migrací, mobilitou 

pracovní síly nebo bojem proti diskriminaci do sociální politiky. 

Sociální politika, poskytování sociálních služeb a jejich financování zůstává 

v kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie (EU). Ta zasahuje do 

sociální politiky pouze v těch oblastech, ve kterých nelze účinnou koordinaci zajistit 

na národní úrovni. Znamená to, že Evropská unie stanovuje obecná pravidla, ale o 

jejich konkrétní zajištění se starají jednotlivé státy samostatně, v rámci svého 

systému sociálního zabezpečení. 

1.1.1 Ustanovení o zaměstnanosti 

V říjnu 1997 byla podepsána Amsterodamská smlouva novelizující předchozí 

smlouvu o Evropské unii (EU) - tzv. Maastrichtskou smlouvu. Tento dokument 

upřesnil cíle, mezi něž zařadil také vysokou úroveň zaměstnanosti a posilování 

ekonomické a sociální soudržnosti. 
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Za nejzávažnější rozhodnutí Amsterodamské smlouvy bylo označeno začlenění 

ustanovení o zaměstnanosti jako samostatné hlavy (hlava VIII). 

Ustanovení o zaměstnanosti na jedné straně potvrdilo primární odpovědnost 

členských států za návrh a provádění politiky zaměstnanosti, na druhé straně 

poskytlo právní základ pro strategický rámec koordinace politiky zaměstnanosti 

v EU. 

1.1.2 Evropská strategie zaměstnanosti 

Evropská strategie Z'lnlěstnanosti (ESZ) byla přijata na zasedání Evropské rady 
f 

v Lucembursku v roce 1997. Jde o klíčový dokument především v sociální oblasti. 

Jejím předmětem je podpora evropské hospodářské politiky. Jednotlivé členské státy 

by se touto strategií měly řídit, neboť určuje budoucí vývoj sociální politiky. 

Naplňování cílů a záměrů obsažených v ESZ by měly pomáhat strukturální fondy 

(viz kapitola 2.3.1) Na Barcelonském summitu v březnu 2002 bylo rozhodnuto, že 

dokument je nutné zjednodušit tak, aby byla strategie více akceschopná a lépe 

odrážela realitu uvnitř Evropské unie (nízký hospodářský růst, stárnutí populace 

a rozšiřování EU). Představitelé členských zemí se dohodli na společných cílech 

politiky zaměstnanosti - "čtyři pilíře Evropské strategie zaměstnanosti". 

zaměstnatelnost- employability (snaha dosáhnout plné zaměstnanosti) 

podpora podnikání - entrepreneurship 

adaptabilita- adaptability (zvýšení sociálm'ho začlenění) 

rovné příležitosti- equal opportunities (vyrovnání postavení mužů a žen) 

Postupným vytvářením jednotného vnitřrn'ho trhu, se však začala objevovat i některá 

sociální rizika. Šlo především o obavu ze ztráty pracovních míst, snížení dosažených 

sociálních standardů a migraci pracovní síly do vyspělých zemí. 

Evropská komise každoročně vydává směrnice pro zaměstnanost, tj. určitý návod, 

jak mají členské státy uvádět Evropskou strategii do života. Směrnice pokrývají 

oblast všech čtyř pilířů ESZ. V souladu se směrnicemi členské státy každoročně 
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vypracovávají Národní akční plány pro politiku zaměstnanosti, ve kterých 

popisují cesty k dosažení cílů uvedených ve směrnicích. V rámci zpětné vazby 

Komise každoročně tyto dokumenty vyhodnocuje, porovnává a doporučuje kroky 

pro další období. 

1.1.3 Lisabonská strategie 

Pro další rozvoj v oblasti sociální politiky (zahrnující i politiku zaměstnanosti) bylo 

klíčové zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000. Vedoucí představitelé si 

již dobře uvědomovái, že se evropské hospodářství musí zásadním způsobem 
modernizovat, aby mohlo konkurovat USA i jiným oblastem světa. Na tomto 

zasedání si proto Evropská rada vymezila pro Evropskou unii nové a velmi 

ambiciózní strategické cíle pro příští desetiletí: stát se " nejkonkurenceschopnějším 

a nejdynamičtějším hospodářstvím na světě založeným na znalostech, schopným 

udržitelného hospodářského růstu, s větším počtem pracovních míst, s lepšími 

pracovními místy a s větší sociální soudržností"1
. 

Došlo zde k propojení hospodářské politiky se sociální politikou v jedinou tzv. 

Lisabonskou strategie zahrnující výzkum, vzdělávání, odbornou přípravu, přístup 

k internetu a elektronické obchodování. Opomenuta nebyla ani reforma evropských 

systémů sociální ochrany. Tyto systémy jsou sice pro EU velice výhodné, protože 

tlumí negativní dopady společenských změn, měly by však být také trvale udržitelné, 

aby přinesly prospěch i budoucím generacím. 

Mezi cíle Lisabonské strategie bylo zahrnuto vytvoření "Evropského výzkumného 

prostoru", včetně zřízení vysokorychlostní transevropské sítě pro elektronický 

přenos vědeckých informací mezi evropskými univerzitami a výzkumnými ústavy, 

vědeckými knihovnami a postupně i školami. Kromě toho bylo rozhodnuto, že 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách 
odborného vzdělávání v podnicích (Text s významem pro EHP). Dostupný na: 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1552:CS:HTML 
2 http://www.esfcr.cz/files/clanky/1280/Lisabon.pdf 
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musejí být odstraněny překážky, které brání výzkumným pracovníkům stěhovat se 

po Evropě. Zároveň je nutné vytvořit v Evropě příznivé podmínky pro působení 

významných světových vědců. 

Výsledek tohoto zasedání je považován za hlavní strategický dokument v oblasti 

vzdělávání sjednocené Evropy, pokrok dosažený při provádění strategie hodnotí 

Evropská rada každý rok na svém jarním zasedání. 3 

1.1.4 Evropa a vzdělávání 
I 
'1 

Společný evropský výzkumný a vzdělávací prostor se opírá o čtyři pilíře tzv. 

znalostní společnosti a ekonomiky: 

a) produkce vědění prostřednictvím vědeckého výzkumu, 

b) předávání vědění prostřednictvím výuky, 

c) šíření vědění prostřednictvím informačních a komunikačních technologií 

(ICT), 

d) užití vědění v technologických inovacích (KOLÁŘ, 2003). 

Jednou z hlavních priorit EU je zvýšit investice do lidí a jejich vzdělávání, protože 

právě tam leží hlavní bohatství Evropy. Evropská unie uznává význam vzdělávání 

i celoživotního učení, potřebu naučit se několik jazyků a mít technické znalosti. 

Nedostatek kvalifikovaných pracovm1rn je pociťován zejména v evropských 

telekomunikačních a internetových službách. 

Prostřednictvím programů Sokrates, Leonardo a Y outh (Mládež pro Evropu) EU 

podporuje pohyb studentů, učitelů a výzkumných pracovníků po Evropě. Kromě 

toho usiluje o to, aby každý stát EU uznával trvání studia i kvalifikace získané 

3 Např. "Obecná zpráva o činnosti Evropské unie 2005". 
Dostupný na: http :I I europa. eu.int/ abcl docl offlrgl cs/200 5 lrg62 .htm 
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v ostatních členských státech. Mezi první kroky patří evropské vzdělávací programy, 

např. Erasmus (podporuje mobilitu studentů), Comett (technické vzdělávání 

a odborná příprava) a Lingua (povzbuzuje ke studiu cizích jazyků). Díky programu 

Erasmus jíž studovalo v zahraničí více než milion studentů. 

Evropská unie chce dosáhnout toho, aby 10% evropských studentů strávilo jeden rok 

pomaturitního studia v jiné evropské zemi. Pokrok v této oblasti by měly umožnit 

také programy Sokrates, Leonardo da Vinci a Y outh. 

Lisabonská strategie přispívá k řešení jednoho z nejkomplikovanějších evropských 

problémů - stárnutí populace, které bude mít závažný dopad na pracovní sílu a na 
I 

fmancování evropských systémů sociálního zabezpečení a penzí. Na evropském trhu 

práce je příliš málo pracujících, zejména žen a starších lidí. Hlavními problémy jsou 

dlouhodobá nezaměstnanost v některých regionech a obecně velké rozdíly 

v úrovních zaměstnanosti. 

Evropská rada proto v Lisabonu mj. rozhodla, že se EU musí pokusit zvýšit 

průměrnou zaměstnanost ze 61% v roce 2000 na 70% v roce 2010 a ve stejném 

období zvýšit podíl pracujících žen z 51% na 60% (Fontaine, 2004). 

V květnu 1998 byla v Paříži ministry školství Francie, Německa, Itálie a Spojeného 

království podepsána Společná deldarace o harmonizaci výstavby Evropského 

systému vysokého školství, tzv. Sorbonnská deklarace4
. 

Hlavním tématem bylo vytvoření otevřeného prostoru vysokého školství v Evropě, 

jehož systém bude založen na strukturovaných programech. Došlo k počátku 

sbližování čtyř výrazně odlišných systémů školství, založeném na mezinárodním 

uznávání titulů prvního cyldu vysokoškolské soustavy umožňující mobilitu 

vysokoškolských studentů a učitelů. Česká republika se spolu s dalšími pěti 

evropskými státy k této deklaraci připojila. 

4 Dostupný na: http://www.csvs.cz/Bolon.proc/SORBONNE DECLAR.pdf 
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V roce 1999 byl přijat akční plán rozvoje vysokého školství v Evropě- Boloňská 

deklarace 5 . Na základě velkého ohlasu předchozí úmluvy byla zástupci z 29 

evropských zemí podepsána deldarace o vytvoření Evropského prostoru 

vysokoškolského vzdělávání do roku 2010. Cílem bylo vytvoření systému, jenž 

posílí atraktivitu a konkurenceschopnost evropského vzdělávacího systému a udrží 

konkurenceschopnost absolventů evropských vysokých škol na trhu práce -

národním, evropském i globálním. Obsahem bylo přijetí tří srovnatelných stupňů 

vysokoškolského vzdělávání (bakalářského, magisterského a doktorského), 

vypracování systému kreditů jako prostředku mobility studentů, podpora spolupráce 

v udržování kvality vysokoškolského vzdělávání a podpora spolupráce v oblasti 

zpracování obsahu vzdělávání. Do projektu se posléze zapojily Evropská asociace , r 
univerzit (EUA)6 a Národní svaz studentů v Evropě (ESIB)7 i Evropská komise. 

Pražský summit konaný v květnu 2001 přinesl diskusi mezi vysokými školami, 

studenty a ministry týkající se prvních kroků, které byly učiněny na základě 

Boloňské deldarace. Skutečnost, že se setkání konalo v našem hlavním městě 

potvrdila zájem evropských velmocí na aktivní účasti všech evropských zemí při 

vytváření systému. Tzv. Pražské komuniké 8 ministrů "Na cestě k Evropskému 

prostoru vysokoškolského vzdělávání" stanovilo priority: 

• zajišťování kvality, 

• spolupráce týkající se uznávání doldadů a využívání kreditů (ECTS9
), 

• celoživotní přístup ke vzdělání, 

• aktivita a konkurenceschopnost evropských vysokých škol. 

V tzv. Berlínském komuniké 10 (září 2003) ministři zdůraznili předchozí cíle 

a principy a slíbili odstranit legislativní překážky, aby bylo možné realizovat 

5 Dostupný na: http://www.mpece.com/doc/2005/1/Bolonska deklarace.pdf 
6 http://www.eua.be/eua/index.jsp 
7 http://www.esib.org/ 
8 Dostupný na: http://www.bologna.msmt.cz/?id=KomunikePraha 
9 -Etlrepean Caleified Tissue Socisty tLcro.p-ec'""' Crc.cL:+ \ ť""t\.{,\ l:te:• L..\hc\ CcCLL·~\;,LJo.:h·ll"v... s1~k1'' 
10 Dostupný na: http://www.bologna.msmt.cz/?id=KomunikeBerlin 
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společné programy, tzv. "joint degrees". V Berlíně byl jasně vysloven konsensus, že 

vysoké školy chtějí aktivně naplňovat vývoj boloňského procesu. 

Na mezinárodní konferenci v Kodani v prosinci 2002 vydali ministři školství zemí 

Evropské unie, kandidátských států a zemí Evropského hospodářského prostoru 

společné Prohlášení o posílení evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání 

a přípravy. 

Byly zde definovány tři strategické cíle: 

1. Zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání a odborné přípravy v EU 

Evropa se stane uznávaným celosvětovým měřítkem kvalitních 

a relevantních systémů a institucí vzdělávání a odborné přípravy. 

2. Usnadnění přístupu k systému vzdělávání a odborné přípravy pro všechny 

Evropské systémy budou dostatečně kompatibilní pro zajištění mobility 

občanů mezi nimi, osvědčení, znalosti a dovednosti získané kdekoliv v EU 

bude možné efektivně uplatnit v rámci celé Unie při dalším vzdělávání. 

Evropané všech věkových kategorií budou mít přístup k celoživotnímu 

vzdělávání 

3. Otevření systému vzdělávání a odborné přípravy širšímu světu 

Evropa bude otevřena spolupráci prospěšné všem regionům. 
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Informační sít' o vzdělávání Eurydice11 

Obr. č. 1: Logo "Eurydice" 

Zdroj: http://www.eurydice.org/ 

Eurydice je informační síť o vzdělávání v Evropě, která sbírá, zpracovává a dále šíří 

informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v Evropě. Snaží se 

podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání a vytvářet podmínky pro snazší 

pochopení školských systémů a vzdělávací politiky jednotlivých zemí. Od roku 1995 

je Eurydice nedílnou součástí programu komise v oblasti vzdělávání Socrates. 
y 

Byla založena v roce 1980 Evropskou komisí v Bruselu ve spolupráci se členskými 

státy unie. Je složena z evropského oddělení (sídlícího v Bruselu) a z národních 

oddělení, reprezentovaných Ministerstvy školství jednotlivých zemí (v některých 

zemích mohou být umístěna do dokumentačních středisek, správních či výzkumných 

institucí). 

Evropské oddělení koordinuje činnost celé sítě, rozesílá tištěné publikace popisující 

národní systémy vzdělávání, tematické srovnávací analýzy, statistické údaje aJ. 

Databáze Eurydice, včetně elektronických verzí publikací, je zveřejněna na 

internetových stránkách sítě. 

Jednotlivá národní oddělení sbírají statistické údaje, podílejí se na jejich 

vyhodnocování a směřují informační výstupy k cílovým skupinám v dané zemi. 

Jednotlivé výstupy měly původně dokumentační povahu, dnes se již jedná o studie 

a výzkumy na konkrétně defmovaná témata. 

"Posláním Eurydice je především poskytovat potřebné informace a odborné studie 

nejen politikům, řídícím pracovníkům a všem, kdo působí v oblasti vzdělávání." 

(Eurydice: Informační síť o vzdělávání v Evropě, 2003, s.7). 

11 http://www.eurydice.org/ 
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K rozvoji vzdělávacích systémů a politik je třeba: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

získávat záldadní údaje 

bezprostředně informovat o současných trendech vývoje 

porovnávat jednotlivé systémy, činnosti a politiky s ohledem na kontext 

zvažovat, pokud je to na místě, význam aktuálních námětů diskusí 

a předmětů reforem z hlediska dlouhodobých trendů 

vypracovat ukazatele a sledovat jejich změny 

přispívat k vytváření strategických analýz se zřetelem k budoucímu vývoji 

sjednocovat a třídit výsledky průzkumů 

seznamovat s dpstupnými informačními zdroji 

Česká republika byla do sítě Eurydice přizvána v roce 1996. V rámci Ústavu pro 

informace ve vzdělávání 12 bylo v roce 1996 zřízeno Dokumentační a informační 

středisko Eurydice, od roku 2001 přejmenované na Národní oddělení Eurydice 

(NOE). 

Činnost NOE se zaměřuje na shromažd'ování a zpřístupňování informací v oblasti 

rozvoje a správy vzdělávacích systémů ve světě, především v členských zemích 

Evropské unie. Zaměřuje se také na zásadní dokumenty z oblasti školství v České 

republice. 

12 http://www.uiv.cz 
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1.2 Informační gramotnost 

1.2.1 Definice informační gramotnosti 

Existuje mnoho různých pojetí a definic informační gramotností. Např. Státní 

informační a komunikační politika ve verzi schválené v březnu 200413 ji definuje 

takto: "Informační gramotností je míněna schopnost uvědomit si a formulovat své 

informační potřeby, orientovat se v informačních zdrojích, vyhledat informace 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, tyto informace 

vyhodnotit a využít př~ řešení konlaétní životní situace či odborného úkolu." 

Historickým vývojem poJmu "informační gramotnost" a příklady definic jsou 

popsány v rigorózní práci Hany Landové14
. 

V rozvíjení informační společnosti se v ČR podnikla řada opatření, která iniciovala 

a přijala vláda a pravděpodobně změnila některé neutrální postoje akademické obce 

ohledně využívání elektronických informačních zdrojů. Jedním z nich bylo přijetí 

Státní informační politiky a její koncepce ve vzdělávání15 . 

Taktéž jsou důležité dlouhodobé záměry rozvoje vysokých škol, ve kterých jsou 

uvedeny i postoje k informačním zdrojům, jejich dostupnosti k informačním 

technologiím ve vztahu ke vzdělávání apod. 

Informační gramotnost se proJevuJe postojem jedince k informacím ve všech 

oblastech života. Její nedostatek si ovšem většina lidí málokdy uvědomuje. Projeví 

se však tam, kde se musí rozhodovat bez předchozích znalostí a analýz, např. na 

základě povrchních doporučení či nepodložených slibů. 

13 Dostupný na: http://www.micr.cz/files/275/SIKP def.pdf 
14 LANDOV Á, Hana: Problematika zvyšování informační gramotnosti v prostředí vysokých škol : 
Teorie a praxe. Praha, 2004. 120 s., 17 s. příl. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, 
Filozofická fak'Ulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí rigorózní práce Peter Pálka. 
151 1ttp:/ /www.e-gram.cz/ 
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"Rozvíjení informační gramotnosti patří mezi hlavní rysy dobrého školního vzdělání, 

které by vedle poskytování hotových a zpracovaných informací mělo vždy 

obsahovat silný prvek samostatné a tvořivé práce s informacemi, včetně rozvíjení 

moderních metod jejich sběru a zpracování. Vysoká informační gramotnost vyúsťuje 

v umění učit se po celý život. 

Pro rozvoj lidských zdrojů je důležité, aby se problém informační gramotnosti 

nezužoval jen na ovládnutí moderních informačních a komunikačních technologií. 

S postupem k informační a znalostní společnosti se ovšem význam celkové 

informační gramotnosti občanů značně zvyšuje. 
! 

Nutnou podmínkou, nikoliv však cílem vzniku informační společnosti je plošné 

vybavení ICT a nediskriminační přístup k němu. 

Informační gramotnost se musí stát integrální součástí kurikula a vzdělávacích 

aktivit na všech úrovních a ve všech typech škol" (Strategie rozvoje lidských zdrojů 

pro Českou republiku, 2003, s.13). 

1.2.2 Knihovny a gramotnost 

Knihovny patří k institucím, kam jsou adresovány informační potřeby. V dnešním 

světě mají vysokou informační úlohu, jsou přímo spojeny s moderním životním 

stylem celoživotního vzdělávání. 

Knihovny a knihovníci vždy podporovali rozvoj vzdělávání a zvyšování informační 

gramotnosti. Zpočátku se většinou jednalo o přednášky knihovníků, které měly 

studenty informovat hlavně o složení knihovního fondu a službách nabízených 

knihovnou. 

Z hlediska technických možností a technologického vývoje však knihovny nestály 

vždy v čele nabídky informačních služeb. Svoji roli rozšířily zahrnutím možnosti 

přístupu k široké škále informačních a komunikačních technologií. Jelikož 
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knihovníci chápou důležitost přístupu k (nejen) tištěným dokumentům, nezbytným 

k rozvoji čtenářské gramotnosti i ostatních schopností, mohou hrát důležitou roli při 

vzdělávání každého jednotlivce s rozdílnými individuálními potřebami. 

Zvyšující se kvalifikace a další odborné dovednosti napomáhají zvýšit možnost 

uplatnění na trhu práce. Současné rostoucí požadavky dynamicky se rozvíjející 

společnosti vyžadují od každého člověka soustavné vzdělávání. Bez něj je uplatnění 

se v široké konkurenci, jak jednotlivce, tak i firmy jako celku, prakticky nemožné. 

Vysokoškolská knihovna zpřístupňuje díky počítačovým a komunikačním 

technologiím stále vět~í počet elektronických informačních zdrojů, které taktéž čím 

dál více zasahují do samotné výuky, ovlivňují její obsah i strukturu studia. Objem 

informačních zdrojů se díky úzké spolupráci knihoven neustále zvyšuje. Knihovníci 

by proto měli hledat způsoby, jak své uživatele naučit dostupné informační zdroje 

a knihovnicko-informační služby efektivně využívat. 

1.2.3 Výzkum informační gramotnosti 

V roce 2005 byl Ministerstvem informatiky a společností Stem/Mark realizován na 

vzorku více než 16 tisíc respondentů průzkum celkové úrovně informační 

gramotnosti nazván "Výzkum informační gramotnosti"16
. Výsledkem bylo zjištění, 

že "dvě třetiny dospělé populace v České republice (18 až 60 let) si myslí, že umí 

pracovat s počítačem, všestranně ovládat PC (tedy plnohodnotně využít jeho 

základní možnosti) však dokáže pouze 27% osob, tedy čtvrtina 

populace." Z průzkumu dále vyplynulo, že "celková úroveň informační gramotnosti 

je primárně závislá na dosaženém vzděláni, věku, místě bydliště a na celkovém 

vztahu k informačním technologiím." 

Ačkoliv byly v průzkumu odlišeny definice informační a počítačové gramotnosti, 

z interpretace výsledků je patrno, že se průzkum zaměřil spíše na gramotnost 

16 Dostupný na: http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=2578 
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počítačovou17, a že "při prostudování zpráv o průběhu a výsledcích výzkumu však 

brzy převládne dojem, že zpracovatelé výzkumu si nejsou jisti v užívání obou pojmů 

a v důsledku dochází k tomu, že jsou tyto pojmy - bez ohledu na definici -

směšovány" (Očko, 2005). 

'r 

17 
Schopnost pracovat s nejčastěji využívaným programovým vybavením, schopnost používat internet 

ke komunikaci, k vyhledávání a zpracování informací. 
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1.3 Informační společnost 

Hospodářství i život dnešního celého světa, včetně Evropy, jsou přetvářeny dvěma 

podstatnými jevy: globalizací, což je pojem označující rostoucí provázanost 

ekonomií různých částí světa (vedoucí ke vzniku "globálního hospodářství") 

a neustálým technologickým vývojem, tedy např. i příchodem, zaváděním 

a rozšiřováním internetu a nových informačních a komunikačních technologií. 

Informační společnost, ve které většina alctivit zahrnuje zpracování informací, 

rozšířila význam gramotnosti, tak jak byla chápána v minulosti. Definice 

gramotnosti se vyvíjelh během 20. století od schopnosti číst a psát, ke schopnosti 

efektivně se orientovat v nadbytku informací. Zprávy již dávno nejsou prezentovány 

převážně v tištěné podobě na statickém médiu. Mnoho zpráv se objevuje na 

monitorech v podobě krátkých obrazových sdělení. Doba, po kterou se nové zprávy 

objevují a ty původní zastarávají se neustále zkracuje. Čas, který má každý 

jednotlivec na zachycení zprávy, její pochopení a vyhodnocení jejího významu je 

závislý na jeho dovednostech pracovat s informačními technologiemi. 

Mnoho informací je prezentováno pomocí grafů, tabulek, pohyblivých obrázků, jako 

součást obsáhlých databází či internetových stránek. Gramotnost v 21. století tak 

vyžaduje nejen schopnost číst a pracovat s počítačem, ale umění kritického myšlení 

a ochotu neustále se vzdělávat novými a odlišnými způsoby (WEDGEWORTH, 

2003). 

V informační společnosti jsou informace nejcennějším zdrojem. Komunikace je stále 

více schopna překonávat časové i prostorové vzdálenosti, přenos informací je stále 

rychlejší, informace mají větší rozptyl a dosah a jsou více flexibilní. 

Charalcteristickým rysem informační společnosti je růst produkce a toku informací 

všeho druhu. 
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Informační společnosti jsou popisovány jako společnosti, jež se staly závislými na 

složitých elektronických informačních a komunikačních sítích a které přidělují 

hlavní část svých zdrojů informačníma komunikačním činnostem. (McQuail, 1999). 

Informační společnost charakterizována: 

• Převahou práce s informacemi 

• Obrovským objemem informačních toků 

• Interaktivitou vztahů 

• Integrováním a sbližováním (konvergencí) činností 

• Globalizačním~ tendencemi 

• Postmoderní kulturou 

Informační a komunikační technologie prorůstající současnou společností vytváří 

globální informační společnost, která zakládá své bohatství na lidském kapitálu. 

Úspěch společnosti je tak dán úspěchem jedince určit relevantní informační zdroje, 

informace z nich získat, analyzovat a využít pro rozhodování, řešení úkolů 

a problémů ke zvýšení efektivity práce i osobního života. Informační společnost 

proto vyžaduje nový přístup ke vzdělávání s důrazem především na celoživotní 

učení. Nezbytnou podmínkou orientace se tak stává informační gramotnost, jakožto 

součást gramotnosti, tak jak je tradičně chápána (čtení, psaní). Mnohé země proto 

přizpůsobují své vzdělávací systémy potřebám a výzvám informační společnosti 

a významně investují do integrace informačních a komunikačních technologií do 

vzdělávání. 

Příprava lidí pro informační společnost by přitom měla respektovat specifické 

potřeby různých skupin podle věku, pohlaví, společenského postavení, místa 

působení, či fyzické a mentální kondice a rovněž by měla vnímat rizika a eliminovat 

či mírnit negativní dopady ICT na společnost i jedince. 
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Charakteristickým rysem dnešní doby v oblasti výchovy a vzdělávání je neustálé 

hledání nových metod a koncepcí i zcela konkrétních opatření k řešení situace 

současného člověka a společnosti (HORKÁ; HRDLIČKOVÁ, 2000). 

Akční plán eEurope18 

Vodítka k rozvíjení informační a znalostní společnosti pro členské země připravila 

Evropská unie v podobě iniciativy eEurope, jejíž náplní bylo vytváření společnosti 

založené na vědomostech. Konkrétní opatření byla definována v podobě Akčmbo 

plánu eEurope 2002 (Podepsán v červnu 2000) a v jeho pokračování - Akčním 

plánu eEurope 2005 19 zaměřeném na posílení užívání internetu v Evropské unii. 

Tento plán měl za cíl dovést Evropu do stavu, ve kterém bude disponovat moderními 

on-line veřejnými službami, pro které se razí mezinárodně používané termíny jako 

jako e-govemment, e-learning nebo e-business. Přehledy k rozvoji znalostní 

společnosti a s ním spojeného celoživotního učení byly vypracovány OECD. 

18 http://emopa.eu.int/information society/eemope/2005/index en.htm 
19 přijat Evropskou komisí v květnu 2005 
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1.4 Zapojení do celosvětového kontextu- stručná komparace se 

situací v USA a Austrálň 

1.4.1 Informační gramotnost v USA 

Největší snaha o rozvoj informační gramotnosti, maximálního využívání 

a zpřístupňování počítačových a komunikačních technologií ve vědě, výzkumu 

a vzdělávání je připisována Spojeným státům americkým. Jednou z prvních iniciativ 

byl ambiciózní plán Billa Clintona, který v roce 1995 představil plán na připojení 

v h • 1 ' h vk 1 k • 20 vsec amenc cyc s o r mtemetu . 

Otázky informační gramotnosti se týká několik strategických dokumentů, 

nejvýznamnějším je národní vzdělávací plán Ministerstva školství z roku 2000, 

zahrnující informační gramotnost mezi pět hlavních cílů vzdělávací politiky. 

V roce 1989 bylo na základě doporučení výboru pro informační gramotnost ALA 

založeno sdružení National Forum on lnformation Literacy21
. Sldádá se z více 

než 90 převážně amerických organizací (členy jsou i instituce z Velké Británie, 

Francie, Ruska, Austrálie, Číny a Bangladéše), které vzájemně sdílejí zkušenosti z 

vývoje a výzkumu vzdělávacích programů. Jeho hlavní činností je podpora, 

vytváření a monitorování programů na zvyšování informační gramotnosti v USA 

i v zahraničí. 

V roce 1995 vznikla na California State University Information Competence 

initiativi2
. Tato iniciativa podávala studentům informace o tom, jak lépe pracovat 

s informacemi. Výsledkem bylo vytvoření a následné zavedení kurzu informační 

gramotnosti do výuky. Tato aktivita je jen jedním z příkladů začlenění prvků 

informačního vzdělávání do vysokoškolské výuky. 

20 http:/ I clinton5 .nara. gov /WH/ Accomp lishments/ eightyears-09 .html 
21 http://www.infolit.org/ 
22 http://www.calstate.edu/LS/infocomp.shtnll 
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V roce 1998 vydala American Association of School Librarians společně 

s Association for Educational Communications and Technology standardy 

informační gramotnosti Information Literacy Standards for student learning : 

Standards and Indicators 23
. Dokument je rozdělen do tří částí: Standardy 

informační gramotnosti pro studující na školách, Standardy informační gramotnosti 

pro samostudium a Standardy sociální zodpovědnosti. 

Vysokoškolské standardy informační gramotnosti byly schváleny a vydány v roce 

2000 Association of College and Research Libraries pod názvem Information 

Literacy Competency S,tandards for Higher Education24
. 

Podle těchto standardů informačně gramotný člověk: 

23 

1. rozpozná informační potřebu, dokáže určit její povahu a rozsah 

2. dokáže informaci rychle a efektivně nalézt 

3. nalezenou informaci i způsob, kterým ji vyhledal dokáže ohodnotit 

4. nalezené informace umí seskupit a uspořádat 

5. nalezené informace dokáže aplikovat při tvorbě nových konceptů 

6. informace využívá s rozmyslem a je si vědom kulturních, etických, 

ekonomických, právních a sociálních aspektů zacházení s informacemi. 

http:/ /www .ala. org/ ala/ aasl/ aaslprooftools/informationpower/InformationLiteracyStandards. final. pdf 
24 http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm 
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Jedním z bezpočtu modelů zabývajícími se rozvojem informační gramotnosti v USA 

je projekt The Big6.25 

Obr. č. 2: Logo "The Big6" 

Zdroj: http://www.big6.com 

Tento model byl vytvořen již v 80. letech minulého století Dr. Michaelem B. 

Eisenbergem (UniversJty of Washington) a Robertem E. Berkowitzem (Wayne 
I 

Central School District). Prioritou této platformy je shromažďování, organizace 

a zpřístupňování pomůcek, rad a metod informačního vzdělávání. Model Big6 

obsahuje teoretické příspěvky z oblasti informační výchovy, výsledky výzkumů, 

metodické postupy ve formě prezentace. Nabízí informační kurzy, semináře, 

propagační materiály, modelové příldady, literaturu, relevantní odkazy k tématu atd. 

Struktura procesu úspěšné práce s informacemi: 

1. Definování úkolu (identifikace informační potřeby) 

2. Určení strategie vyhledávání informací (určení všech dostupných zdrojů a výběr 

těch nejvhodnějších) 

3. Umístění zdrojů a přístup ke zdrojům 

4. Použití informací (získání informací a selekce nejpodstatnějších) 

5. Seskupení získaných informací 

6. Hodnocení (procesu vyhledávání i výsledku) 

25 http://www.big6.com 
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1.4.2 Informační gramotnost v Austrálii 

Standardy informační gramotnosti v Austrálii byly odvozeny ze standardů 

amerických. První vydání pochází z roku 2001 a jedná se o adaptaci Information 

Literacy Competency Standards for Higher Education26 schválených Association of 

College and Research Libraries v roce 2000. 

Programy informační gramotnosti tak byly úspěšně integrovány do osnov na mnoha 

australských vysokých školách. Na základě připomínek více než padesátky 

akademiků a knihovm'ků, vrcholících seminářem v Sydney (2003), byly stávající 

standardy Australian ahd New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL) 

zrevidovány a o rok později publikovány jako Australian and New Zealand 

Information Literacy Framework 27
. Australské standardy souhrnně popisují cíle 

a výsledky kurzů informační gramotnosti. 

V dokumentu je častěji používán obecnější výraz "lidé" než "studenti", což 

zdůrazňuje fakt, že informační gramotnost není určena pouze pro studující, ale je 

nezbytným předpokladem úspěšného celoživotního vzdělávání. V Austrálii a na 

N ovém Zélandu je dbáno i na mnoho sociálně a ekonomicky znevýhodněných 

skupin, např. na osoby z neanglicky hovořícího prostředí či z geograficky 

odlehlejších míst, znevýhodněných nemožností vzdělávat se ve vyspělém městském 

prostředí. 

Od roku 1992 jsou pod vedením University of South Australia28 a Austra1ian Library 

and Information Association (ALIA) 29 konány národní konference o informační 

gramotnosti. 

26 Dostupný na: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm 
27 Dostupný na: http://www.anziil.org/resomces/Info%20lit%202nd%20edition.pdf 
28 http://www.unisa.edu.au/ 
29 http://www.alia.org.au/ 
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Jako příklad australského programu na rozvoj informační gramotnosti uvádím 

v literatuře nejčastěji popisovaný, distanční vzdělávací program vytvořený Council 

of Australian University Librarians (CAUL)30 aplikovaný na Queensland University 

ofTechnology31
. 

Absolventi by měli mít schopnost: 

• monitorovat okolí, vyvíjet strategie a podílet se na změnách 

• efektivně získávat, hodnotit a užívat získané informace 

• při řešení problémů aplikovat vědecké myšlení 

• pracovat s informačními technologiemi 

• aplikovat věderkou teorii v praxi, jak v důvěrně známem tak 1 v novém 

prostředí 

• 

• 

efektivně působit v týmu, příp. sám být jeho vůdcem 

efektivně komunikovat 

Knihovna Queensland University má snahu zpřístupnit informační vzdělávání všem 

svým studentům a zaměstnancům. Programy informační gramotnosti jsou součástí 

osnov některých předmětů. Neustále probíhá vývoj nových či obměna stávajících 

programů umožňujících informační vzdělávání v co nejkratším čase a s co 

nejlepšími výsledky. 

30 http://www.caul.edu.au! 
31 http://www.qut.edu.au/ 
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2 Typologie celoevropských programů a iniciativ 

2.1 Spolupráce evropských škol 

Education and Culture 

Obr. č. 3: Vzdělávání a kultura 

Zdroj: http://www.socrates.cz 

S uvolněním pohybu .Pracovních sil se na mezinárodním trhu práce ukázalo, že je 

nezbytná spolupráce v oblasti vzdělávání, neboť vznikaly problémy s kvalifikací 

pracovníků přicházejících z jiných zemí Evropského společenství, resp. s uznáním 

kvalifikace pro výkon určitých povolání. Taktéž docházelo k dalšímu rozvoji vztahů 

zejména mezi vysokými školami zemí Evropského společenství a k prohlubování 

spolupráce včetně výměn studentů 

Od roku 1995 měli studující v Evropské unii možnost využívat výhod programů 

Socrates, Leonardo da Vinci a Y outh (Mládež pro Evropu). Během studia v cizí 

zemi poznávali jiné kultury, odlišné metody práce i nové způsoby řešení problémů. 

Zatímco program Socrates je určen pro všeobecné vzdělávání na všech úrovních 

včetně celoživotního, program Leonardo se orientuje na implementaci odborného 

vzdělávání se silnou vazbou na praxi. Úkolem programu Mládež pro Evropu je 

posilování vzájemného poznání a vzájemné spolupráce mladých lidí po celé Evropě. 
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Program Socrates32 je v současné době členěn do 8 podpogramů 

Tab. č. 1: Program Socrates a jeho podprogramy 

Comenius program všeobecného vzdělávání od 
mateřských škol přes školy základní až po 
školy střední a vyšší odborné 

Erasmus program vysokoškolského vzdělávání 
Grundtvig program pro vzdělávání dospělých a 

celoživotní učení 
Lingua program zaměřený na podporu jazykového 

vzdělávání 

program otevřeného a distančm'ho vzdělávání, 
Minerva využívání informačních a komunikačních 

:y technologií 
Průzkum a inovace - otázky vzdělávací politiky 
Arion, Eurydice, Naric vzdělávání řídících pracovníků ve školství 
Společné akce spolupráce s dalšími programy EU 

Doplňkové aktivity 
podpora aktivit, které nejsou součástí 
jednotlivých podpogramů 

Programu se v současné době účastní celkem 31 evropských států: 

Belgie, Ceská republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 

25 členských států Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 
Evropské unie Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, Velká Británie 

3 státy Evropského 
sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, N orsko) 
(ESVO) 
3 kandidátské státy Bulharsko, Rumunsko, Turecko 

Zdroj: http:/ /web.socrates.cz/default.asp?sekce= 1 

Česká republika byla přijata do programů Socrates a Leonardo v roce 1997. Ovšem 

již před tím měly české vysoké školy možnost mezinárodní spolupráce. Základem 

se stal program Tempus (Trans-European Mobility Scheme for University 

Studiesi3
, který pomáhal univerzitám a vysokoškolským institucím v zemích střední 

32 http://web.socrates.cz/ 
33 součást programu Phare - Assistance for Economic and Social Reform in the Countries of Central 
and Eastem Europe 
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a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu přizpůsobit se hospodářským 

a sociálním změnám. 

České vysoké školy měly možnost získat zkušenosti z mezinárodní spolupráce 

s partnery ze zemí Evropské unie. Program umožňoval kromě technické pomoci 

našim školám rovněž jazykové kurzy pro učitele vysokých škol, studijní pobyty 

našich studentů a učitelů na zahraničních vysokých školách, zavádění nových 

předmětů a metod výuky. 

Od tohoto okamžiku se již nejednalo o pomoc, nýbrž o plnohodnotnou spolupráci, 

ve které každá zúčastněná škola či jiná instituce vystupovala jako rovnoprávný 

partner. 

Výměny studentů v rámci evropského školství začaly být podporovány programem 

Erasmus podporujícím studijní pobyty univerzitních studentů v zahraničí. Vedle 

tohoto programu v té době vznikly i některé další programy (Arion, Lingua, Minerva, 

aj.) 

Rada EU a Evropský parlament se na období 2000 - 2006 rozhodly obnovit tyto 

programy s větším důrazem na měnící se potřeby a priority společnosti, např. 

celoživotní vzdělávání nebo využívání nových informačních a komunikačních 

technologií. Program Socrates tak vstoupil do druhé fáze - Socrates II. 

2.2 Projekty zaměřené na rozvoj informační gramotnosti 

European network on Information Literacy (EniL)34 

. ~·N~,~~-~!:'="o!1!3J1!'!!,!·'~-~ ~~.~ .. ~5~~L·~k~~~y·r:-r_ ~X ... _ '!Ji 
f;,, a roln.u:r ~_í~t;.:·n:-:'1-,:r,.q~t 

Obr. č. 4: Logo "EniL" 

Zdroj: http://www.ceris.cnr.it/Basili/EniL/index.html 

34 http://www.ceris.cnr.it/Basili/EniL/index.html 
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EniL je síť výzkumníků aktivně se zabývajících problematikou informační 

gramotnosti, vybraných z většiny zemí EU. Síť byla založena v roce 2001 

z iniciativy Italian National Research Council. Hlavním důvodem bylo zapojení se 

do celosvětové debaty ohledně rozvoje informační gramotnosti s ostatními 

iniciativami, především z USA. 

Společnými cíli jsou: 

ustanovení společné výzkumné agendy, 

publikování společných studií a shromažďování porovnatelných dat, 

podpora inform~ční gramotnosti v Evropské unii, 

podpora evropské spolupráce v oblasti informační gramotnosti, 

výměna zkušeností a diskuse o nejúspěšnějších příkladech z praxe. 

Všichni členové sítě plní své úkoly dobrovolně. Síť je, díky vytvoření diskusního 

prostoru, otevřena odborníkům na informační gramotnost ze všech zemí Evropské 

ume. 

Jednou z činností sítě je projekt EDinfo - věnující se průzkumu o potřebách 

informační gramotnosti z pohledu studentů. Pomocí dotazníku dochází ke sběru dat 

o informačních schopnostech nových studentů ve vyšším vzdělávání. Pilotní 

průzkum se týkal studentů Libera Universita Maria SS. Assunta v Římě. V roce 

2005 byl již rozšířen na university v Rakousku, Dánsku, Finsku, Řecku, Itálii 

a Švédsku. 

Aktivita EgiL (European gateway to Information Literacy) je založena na sběru dat 

prostřednictvím elektronického formuláře. Dotazník byl přeložen členy EniL do 

několika evropských jazyků (včetně češtiny)35 . 

Výstupem výzkumu je celoevropská kolekce komparativních dat s možností budoucí 

analýzy společných akcí. 

35 Dostupný na: http://www.ceris.em.it/Basili/EniL!Czech questiom1aire.html 
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eLearning 

Program Evropské komise eLearning je zaměřen na rozvoj vzdělávání využívajícího 

informační a komunikační technologie. Jde o další krok k realizaci vize 

technologicky podporovaného celoživotního vzdělávání. Soustředí se na vysoce 

prioritní oblasti vybrané pro jejich strategický význam v modernizaci Evropského 

vzdělávacího a školícího systému. Program má za cíl podporovat používání 

multimediálních a internetových technologií v oblasti výuky a školení. Internetový 

portál36 poskytuje informace, služby a zdroje zaměřené na čtyři hlavní zájmové 

oblasti: základní a střední školy, vysoké školy, studium při zaměstnání a celoživotní 

vzdělávání. 

eTwinning 

Program eTwinning je zaměřen na spolupráci základních a středních škol v Evropě. 

Cílem je seznámit žáky a mladé studenty s multikulturní společností, do které se 

budou během svých studií stále častěji zapojovat. Internetový portál37 poskytuje 

všechny důležité informace, nástroje, materiály a dokumenty potřebné pro přípravu, 

plánování, rozvíjení spolupráce a přispívá k inovaci výukových metod. Jeho cílem je 

umožnit školám z různých zemí realizovat určitou vzdělávací aktivitu 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. 

36 http://www.elearningeuropa.info/ 
37 http://www.etwinning.net/ 
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2.3 Možnosti zapojení nových členských států 

2.3.1 Strukturální fondy EU 

Strukturální fondy Evropské ume JSOU nástrojem k dosahování ekonomické 

a sociální soudržnosti Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na 

pomoc méně rozvinutým regionům, především při adaptaci a modernizaci politik 

a systémů vzdělávání a odborné přípravy. 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Tento fond pomáhá 'Odstraňovat zásadní problémy v zaostávajících regionech 

a v upadajících průmyslových oblastech. Financuje investice do infrastruktury, 

vytváření pracovních míst, podporuje místní rozvoj, zaměstnanost, malé a střední 

podnikání, vědu a výzkum. 

Evropský sociální fond (ESF) 

Tento fond je zaměřen na boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů a na 

podporu integrace na trhu práce. Pomáhá nezaměstnaným a znevýhodněným 

skupinám zapojit se do pracovního procesu. Hlavním posláním ESF je rozvíjení 

zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob 

a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem 

zodpovědným za řízení pomoci z ESF v České republice je Ministerstvo práce 

a sociálních věcí. Semináře k přípravě na využívání prostředků z Evropského 

sociálního fondu v oblasti vzdělávání pořádá Odbor pro záležitosti EU Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Dalšími fondy, které však se vzděláváním přímo nesouvisejí jsou Evropský 

zemědělský garanční a podpůrný fond (EAGGF) a Finanční nástroj pro podporu 

rybolovu (FIFG). 
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2.3.2 Principy strukturální politiky 

Poskytování strukturální pomoci je postaveno na několika záldadních principech. 

Princip koncentrace 

Smyslem tohoto principu Je soustředit co nejvíce prostředků do regionů 

s nejvážnějšími problémy, ale pouze na předem definované cíle. Účelem je 

realizovat menší množství větších projektů (od kterých se očekává větší přínos), 

čímž se kromě většího efektu a větší viditelnosti dosahuje i snadnějšího 

a přehlednějšího monitorování a kontroly. 

Princip partnerství 

Princip partnerství zahrnuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí 

a odpovídajícími orgány na národní, regionální a místní úrovni. Má rovinu vertikální 

(partnerství mezi Evropskou komisí, členským státem a regionem) a horizontální 

(partneři na úrovni členského státu nebo regionu). Tím je spolupráce rozšířena i na 

orgány a osoby, které nejsou přímou součástí implementačních struktur (regiony, 

města, obce, vzdělávací instituce, soukromé subjekty apod.) 

Princip doplňkovosti 

Pomoc EU má doplňovat, resp. posilovat prostředky příjemce pomoci. Právě 

finanční zainteresování příjemce má vést k vyšší efektivitě a zodpovědnosti při 

využívání poskytnutých prostředků. Poměr mezi národními prostředky a prostředky 

unie musí dosáhnout stanovené minimální hranice. Národní prostředky ale mohou 

pocházet z různých zdrojů. 

Princip monitorování a vyhodnocování 

Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování využívání prostředků ze zdrojů 

Společenství, a to ve všech fázích procesu (z hlediska věcného i finančního): 

předběžné hodnocení (ex ante) 

průběžné hodnocení (interim) 

následné hodnocení (ex post) 
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Strukturální fondy se soustřeďují na určité, předem definované oblasti, a přispívají 

tak k dosažení tzv. prioritních cílů. Pro každé programovací období Unie určuje 

cíle, na něž se fmanční pomoc z prostředků Unie zaměřuje. 

Pro období 2000-2006 byly určeny následující cíle: 

Cíl 1 -Povzbuzování rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů 

Cíl 2 - Podpora strukturálně postižených regionů 

Cíl 3 - Podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení 

a zaměstnanosti 

Záměrem Cíle 3 je,\ rozvíjet aktivity týkající se lidských zdrojů, zejména 

prostřednictvím ESF. Jde zejména o to, aby se členským státům pomohlo 

přizpůsobovat a modernizovat jejich systémy vzdělávání, odborné přípravy 

a zaměstnanosti. Trhy práce by se měly modernizovat v souladu s víceletými plány 

zaměstnanosti a novou kapitolou o zaměstnanosti, včleněnou do Amsterodamské 

smlouvy. 
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3 Charakteristika situace vybrané země Evropské Unie 

(Velká Británie) 

Od roku 1999 stojí v čele prosazování výuky informační gramotnosti ve Velké 

Británii Standing Conference of National and University Libraries (SCONUL). Její 

model informační gramotnosti, známý pod názvem Seven Pillars Modez3 8
, se snaží 

poukázat na vztah mezi novým, nezkušeným uživatelem informací a již 

profesionálně zdatným, informačně gramotným profesionálem. Záldadním prvkem 

jsou dovednosti související s využíváním služeb a fondů knihoven (basic library 

skills) 39 a počítačová gramotnost. Postupným nabýváním níže popsaných schopností 
r 

se uživatel dostává na profesionální úroveň a stává se informačně gramotným. 

Model informační gramotnosti - 7 pilířů 

• schopnost rozpoznávat informační potřeby 

• schopnost adresovat informační potřeby správným směrem 

(dostupnost a povaha zdrojů a jejich nejvhodnější výběr) 

• schopnost vytvořit strategie k nalezení informace 

(formulování dotazu v závislosti na prohledávaných zdrojích) 

• schopnost nalézt a získat informace 

(využívání komunikačních a informačních technologií, výběr citačních 

rejstříků a databází, vyhledávání pomocí speciálních technik) 

• schopnost porovnat a ohodnotit informace získané z několika rozdílných 

zdrojů 

(výběr konkrétních informací ze získaných výsledků) 

• schopnost organizovat a používat získané informace a schopnost s runn 

nakládat co nejvhodnějšími způsoby v závislosti na konkrétní situaci 

(dbát na citační etiku a autorská práva, při komunikaci zvolit vhodná média) 

38 Dostupný na: http://www.sconul.ac.uk/activities/inf lit/sp/model.html 
39 Překlad do češtiny např. ve tvaru "základní kniliovnické dovednosti" by neodpovídal významu 
pojmu. 
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• procesem sloučení nově získaných informací s informacemi již známými 

vytvářet nové poznatky. 

Basic Library SkiUs and IT Skills 

SCONUL Seven Pmars Model for lnformation Uteracy 
© Society of CoUe-ge, Nationa! and University Libraries 

Obr. č. 5: Seven pillars model 

Zdroj: http://www.sconul.ac.uk/activities/inf lit/sp/model.html 

... 
~ 
i 
E o 
u 

V roce 2002 byl na Sheffieldské Univerzitě započat projekt UK academics' 

conceptions of, and pedagogy for, information literacy40
. 

Hlavními cíli bylo: 

1. Přispět k mezinárodnímu vývoji problematiky informační gramotnost 

zmapováním vysokoškolských koncepcí ve Velké Británii. 

40 http:// dis.shef.ac.uk/literacy/proj ect/ 
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2. Na základě sběru informací vytvořit strukturu vysokoškolských výukových 

metod zabývajících se informační gramotností. 

3. Určit, zda existují rozdílné koncepce v různých oborech a případné výsledné 

rozdíly připojit k předchozím výzkumům. 

The Joint Information Systems Committee (JISC)41 

JISC je vládní orgán pro udílení grantů v oboru vyššího a dalšího vzdělávání. 

Komise podporuje programy zabývající se poradenstvím a poskytováním příležitostí 

k využívání informačních a komunikačních technologií. Cílem je vybudování on

line prostředí, které zajistí přístup do uspořádaného fondu učebních textů 
i 

a výukových materiálů/ 

41 http://www.jisc.ac.uk/ 
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4 Zapojení CR do celoevropských programů a možný vývoj 

V předchozích kapitolách bylo popsáno několik programů pocházejících 

z ekonomicky vyspělejšího západního světa. Pro rozvoj informačního vzdělávání 

v České republice je velice správné mít přehled o zavedených výukových metodách 

používaných v USA či Velké Británii. Je však nutno mít na zřeteli fakt, že naše 

země stále patří k nováčkům Evropské unie, a proto by Česká republika neměla 

zapomínat na spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy. 

Jednou z těchto aktivit je seminář Workshop on Information Literacy Iniciatives 

for Central and South East European Countries konaný ve slovinské Ljubljani, 

pod záštitou UNESCO a CEl (Central European Initiative). 

Semináře se zúčastnili odborníci na informační gramotnost z Albánie, Běloruska, 

Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Chorvatska, Itálie, Mad'arska, 

Makedonie, Moldávie, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska 

a Černé hory a Ukrajiny. 

Výsledkem setkání byl návrh koncepce výuky informační gramotnosti a akčního 

plánu pro země střední a jihovýchodní Evropy. Byla zdůrazněna nezbytnost 

zvyšování povědomí o tomto problému ve vládních kruzích a na ministerstvech, 

především Ministerstvech školství jednotlivých zemí. Důležitým krokem pro rozvoj 

informační gramotnosti by bylo vytvoření dokumentu, který by informoval 

a inspiroval politiky, informační specialisty, knihovníky a učitele k vytvoření 

jednotného programu pro vývoj a implementaci výuky informační gramotnosti. 

Každý by měl uvážit kroky, které by měl podniknout k podpoře principů, standardů 

a praktických řešení. 

Původní myšlenka vzniku tohoto dokumentu vzešla ze semináře IVIG 2005 42
, 

uspořádaným Asociací knihoven vysokých škol ČR 43 ve spolupráci s Ústavem 

42 http://www.sprig.cz/ivig2005/ 
43 http://www.akvs.cz/ 
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informačních studií a knihovnictví FF UK a občanským sdružením SPRIG 

(Společnost pro rozvoj informační gramotnosti). 

Výsledky semináře Workshop on Information Literacy Iniciatives for Centra! and 

South East European Countries byly definovány následovně: 

Informační gramotnost jako předpoklad pro 

• vzdělávání, výzkum a vývoj nových znalostí 

• osobnostní či odborné zvýšení znalostí jednotlivce i organizace 

• náplň celoživotm'ho vzdělávání- "učení se pro život" 

• občanskou graniotnost 

• sociální začlenění 

Implementace informační gramotnosti 

• do školní výuky (v rámci informační výchovy) 

• do národních a vysokoškolských knihoven 

• školních a specializovaných knihoven 

Programy informační gramotnosti 

• v akademickém prostředí 

• 

• 

• 

na pracovišti 

při sociálním začleňování 

v jiných organizacích (pedagogická centra, úřady práce, centra na podporu 

počítačové gramotnosti) 
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Jediný fond, jež poskytuje finanční prostředky na dosažení Cíle 3- Podpory politiky 

zaměstnanosti a vzdělávání44 je Evropský sociální fond (snížení nezaměstnanosti 

prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení). Iniciativy zabývající se 

rozvojem informačm'ho vzdělávání, podporou zvyšování kvalifikace lidských zdrojů, 

zkvalitňování odborné přípravy či rozvojem celoživotm'ho učení mají možnost žádat 

o finanční prostředky či nadační příspěvky také u nadací a fondů z České republiky. 

Mezi takovéto instituce patří např.: 

1) Vzdělávací nadace Jana Husa45 

Nadace vznikla na sklonku sedmdesátých let v Oxfordu. Po několika letech byla 

založena její sesterská organizace v Paříži. V době komunistického režimu se snažila 

povzbudit nezávislé vzdělávání a kulturu v tehdejším Československu formou 

přednášek a diskusí, šířením literatury a samizdatovou činností. Roku 1990 vznikla 

československá Vzdělávací nadace Jana Husa, jejímž cílem je podpora vyššího 

a občanského vzdělávání v oblasti humanitních, právních a společenských věd. 

Nadace se také snaží rozvíjet mezinárodní akademickou spolupráci. Působí jako 

jednotná iniciativa, jejíž poslání uskutečňují dvě organizace: Vzdělávací nadace Jana 

Husa v České republice a Vzdelávacia nadácia Jana Husa na Slovensku. 

Osou činnosti Vzdělávací nadace Jana Husa je Program podpory vyššího 

vzdělávání, jehož cílem je iniciovat podstatnější reformu vysokoškolského 

vzdělávání. 

Součástí jsou dva hlavní programy: 

• Cursus innovati - program movace výuky na univerzitách a vysokých 

školách. Nadace spolupracuje s katedrami a vyučujícími na zkvalitňování 

výuky, při zavádění nových studijních kursů a oborů a na rozvoji 

mezioborové spolupráce. 

• Novicius - program přípravy mladých vysokoškolských učitelů formou 

intenzivní práce se zahraničními školiteli. 

44 Jeden ze tří cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU vytyčený Evropskou komisí 
45 http://www.vnjh.sk/czlindex.php 
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Program podpory občanského vzdělávání je zaměřen na rozvoJ občanské 

společnosti formou podpory vzdělávacích programů pro širokou veřejnost. 

Součástí programuje: 

• Občanské demokratické vzdělávání - spolupráce s organizátory programů 

pro veřejnost v oblasti humanitních, právních a společenských věd. 

• Regionální vzdělávací iniciativy - podpora drobných osvětových aktivit ve 

městech a obcích. 

2) Nadace rozvoje občanské společnosti46 

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím 

přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové 

neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným 

skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití 

a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj 

a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které 

nadace podporuje v rámci specifických programů. Nadace také trvale usiluje 

o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru. Hlavním 

předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci 

jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových 

organizací registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace 

prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně vytváří či uskutečňuje 

programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním. 

46 http://www.nros.cz 
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3) Národní vzdělávací fond47 

Fond byl založen v roce 1994 Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 

s podporou Evropské komise. Posláním je zejména podpora konkurenceschopnosti 

českých firem a růst zaměstnanosti prostřednictvím zvyšování kvalifikace lidských 

zdrojů a rozvoje celoživotního učení. 

Fond vyvíjí činnost především ve dvou základních směrech: 

• odborná činnost strategická a analytická 

• řízení a implementace programů spolupráce s Evropskou unií. 

47 http://www.nvf.cz 
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Závěr 

V současné informační společnosti jsou informace, potřebné pro každodenní život 

každého z nás, zveřejňovány elektronickou cestou. Přístup k celosvětové informační 

síti a k využívání elektronických dokumentů je možný pouze prostřednictvím 

informační a komunikační technologie. Její efektivní využívání vyžaduje speciální 

znalosti a dovednosti, které musejí být součástí všeobecného vzdělání moderního 

člověka, stejně jako orientace v získaných informacích a schopnost posouzení zdrojů 

a věrohodnosti informací. 

V Evropě existuje mnoho vzdělávacích institucí, programů a projektů zaměřených 

na informační vzdělávání a výchovu občanů Evropské unie. Zatímco např. v USA je 

zvyšování informační gramotnosti jedním z cílů národní politiky, v Evropě je 

prováděno v nejednotně strukturovaných formách. Důležitým prvkem při vytváření 

jednotných standardů je spolupráce na národní i mezinárodní úrovni, je však nutné 

brát ohled na kulturní hodnoty, sociální aspekty a informační potřeby každého 

jedince. V tomto ohledu je podstatná možnost studia v zahraničí, neboť poznání 

rozdílných kulturních, občanských a politických hodnot prohlubuje schopnost lépe 

vnímat a chápat svět. 

Při vytváření programů informačního vzdělávání je důležitá komparace s již 

zavedenými programy v západní Evropě, ovšem zapomínat by se nemělo ani na 

země z našeho regionu tj. země střední a východní Evropy. Spolupráce na 

projektech zabývajícími se rozvojem informační gramotnosti musí brát ohled i na 

podporu distančního a celoživotního vzdělávání. 

Otázka rozvoje informační gramotnosti se stabilizuje za podpory informačních 

institucí ve vysokoškolském prostředí. Informační gramotnost se stále častěji 

dostává do vysokoškolských učebních osnov. Schopnost využívání prostředků 

informační sítě, práce s elektronickými dokumenty, digitálním knihovnami a jinými 

prostředky zefektivňuje výuku a podporuje sebevzdělávání, kreativitu a tvůrčí 

schopnosti. 
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Možnost informačního vzdělání by však měla být dostupná formou školení, kurzů 

a konzultací i pro ty uchazeče, kteří nemají možnost získat jej na akademické půdě, 

na svém pracovišti nebo nemají přístup k odborným informacím ze svého oboru. 

V České republice by mělo neustále vládnout pevné úsilí o budování vyspělé 

informační společnosti, jakožto součásti celoevropského koordinovaného postupu. 
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