
Příloha č. 1: Dotazníkový průzkum Informační gramotnost na vysokých

školách – komise IVIG

Informační vzdělávání v knihovnách vysokých

škol v ČR

Výsledky dotazníkových šetř ení

Dotazníkové šetření na zjišťování stavu informačního vzdělávání (aktivit
podporujících informační gramotnost) v knihovnách vysokých škol v ČR provádí komise
IVIG už od svého vzniku v roce 2000.

Otázky dotazníku 2000

1. Jaké formy informační výchovy používáte?
2. Účastní se knihovníci ve výuce odborných předmětů?
3. Má knihovna samostatný předmět v osnovách?
4. Připravila knihovna pro informační vzdělání webové stránky?
5. Kolik knihovníků se podílí na informačním vzdělávání?
6. Kolik hodin se věnovalo informačnímu vzdělávání 1999?
7. Kolik uživatelů bylo proškoleno? v roce 1999?
8. Jaký je obsah informačního vzdělávání na vaší fakultě/univerzitě?
9. Jakými výukovými materiály je výuka podporována?
10. Jak podporuje informační vzdělávání vaše univerzita?

Otázky dotazníku 2003

1. Pořádáte jakékoliv vzdělávací akce pro podporu informační gramotnosti?
2. Jsou tyto akce zapojeny do výuky (např. v rámci některých předmětů)?
3. Máte samostatný předmět v učebních osnovách školy?
4. Máte informace o vzdělávacích akcích na webových stránkách knihovny?

Dotazníkové šetření v roce 2006

Dotazník rozeslaný do vysokoškolských knihoven v roce 2006 byl upraven a rozšířen,
zvláště o otázky týkající se knihovníků, kteří se podpoře informační gramotnosti věnují.

Cíl dotazníku:

 zmapovat vzdělávací aktivity na veřejných vysokých školách
 zjistit podrobnosti týkající se dalšího vzdělávání pracovníků knihoven
 získat inspiraci pro další práci AKVŠ, resp. Komise IVIG



Odezva: 29 dotazníků ze 16 univerzit a vysokých škol (AMU, ČVUT, ČZU v Praze,
JU, MU, MZLU, OU, SU Opava, UHK, UJEP, UK, UPCE, VFU, VŠB -TU, VŠE,VUT),
z fakultních i centrálních univerzitních knihoven.

Otázky dotazníku 2006

Základní informace o vysoké škole a knihovně

1. Název vysoké školy a knihovny
2. Počet zaměstnanců knihovny
3. Přepočtené úvazky
4. Existuje v dlouhodobém záměru vaší vysoké školy zmínka o informační gramotnosti

či informačním vzdělávání?
5. Podílí se vaše knihovna na řešení projektů (grantů souvisejících s problematikou

informačního vzdělávání a informační gramotnosti?
6. Kolik pracovníků se podílí na vzdělávacích aktivitách?
7. Věnují se informačnímu vzdělávání systematicky i někteří pedagogové?
8. Existuje ve vaší knihovně pozice "koordinátora informačního vzdělávání" nebo

obdobná?

Aktivity v oblasti informačního vzdělávání

1. Poskytovala vaše knihovna v akademickém roce 2005/2006 nějakou formu
informačního vzdělávání?

2. Pokud ano, tak o jaké formy informačního vzdělávání se jednalo?
3. Plánujete zavedení některé nové formy výuky v roce 2006/2007?
4. S jakými uživateli se ve výuce setkáváte?
5. Jaká témata vzdělávací akce pokrývají?
6. Přibližně kolik studentů se těchto vzdělávacích akcí v r. 2005/2006 zúčastnilo?
7. Nabízí vaše knihovna i přednášky, semináře či exkurze v angličtině?
8. Jsou informace o vzdělávacích akcích dostupné na webových stránkách knihovny?

Příprava pracovníků knihovny pro poskytování vzdělávacích služeb

1. Požaduje vaše škola po knihovnících zapojených do výuky pedagogické vzdělání?
2. Absolvovali pracovníci vaší knihovny, kteří se podílejí na vzdělávacích aktivitách

nějaké školení/kurz?
3. Zúčastnili se pracovníci vaší knihovny v r. 2005/2006 některých konferencí či

seminářů zaměřených na problematiku informačního vzdělávání?
4. Sledují někteří pracovníci vaší knihovny odborná periodika týkající se oblasti

informačního vzdělávání?
5. Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy zahraničních elektronických konferencí?
6. Nakupuje vaše knihovna pro potřeby svých pracovníků odbornou literaturu

s tématikou informačního vzdělávání, informační gramotnosti, lektorských dovednosti
apod.?

7. Měli by pracovníci vaší knihovny zájem o dalšího profesního rozvoje a výměny
zkušeností v oblasti informačního vzdělávání a informační gramotnosti?

8. Co by, dle vašeho názoru mohla v oblasti přípravy knihovníků pro výuku udělat
AKVŠ, resp. odborná komise IVIG?



Otázky na závěr

1. Co by, dle vašeho názoru, zlepšilo situaci v oblasti informačního vzdělávání na vaší
škole?

2. Co naopak považujete za největší překážku v rozvoji informačního vzdělávání na vaší
škole?

Průzkumy z let 2000 a 2003 2006 jsou porovnatelné jen v několika otázkách.
Graf podle výsledků šetření ukazuje posun - zvýšení téměř všech dotazovaných aktivit:

 první sloupec označuje počet univerzit, jejichž knihovny odpověděly
 druhý sloupec označuje počet knihoven, které odpověděly
 třetí zaznamenává počet akcí, které knihovny uspořádaly
 čtvrtý vykazuje počet knihoven, které se účastní ve výuce
 pátý uvádí počet knihoven, které mají samostatný předmět v učebních plánech
 šestý zobrazuje počet knihoven, které zveřejňují informace o informačním vzdělávání

na svých webových stránkách



Standard lektora 
a knowledge mentora 
informačního vzdělávání



Standard lektora a knowledge mentora informačního vzdělávání vznikl jako výstup 
projektu NAKLIV – Národní klastr informačního vzdělávání. Hlavním cílem projektu 
je zefektivnit a zvýšit spolupráci, sdílení materiálů a dobré praxe mezi institucemi 
a inovativním způsobem podpořit vzdělávání osob, které realizují aktivity v oblasti 
informačního vzdělávání. Tento dokument definuje odborné kompetence lektorů 
a knowledge mentorů, kteří realizují aktivity v oblasti informační vzdělávání. 

Proč vzniká Standard lektora a knowledge mentora IV
V rámci ČR dosud neexistuje jednotná platforma, dle které by se mohla řídit příprava 
a celoživotní vzdělávání osoby aktivně se podílejících na informačním vzdělávání. 
Obecně platné zásady, uvedené ve Standardu, mohou sloužit jako vodítko pro 
stanovení úrovně kvality a evaluaci realizátorů informačního vzdělávání.  Definovaný 
systém je důležitým podkladem pro orientaci a zlepšení kvality programů, které v této 
oblasti probíhají. 

Kdo je lektor a knowledge mentor
Standard rozděluje osoby věnující se informačnímu vzdělávání na dvě základní  
skupiny – Lektory a Knowledge mentory.

 LEKTOR 
Této úrovně by měl dosáhnout každý, kdo se jakýmkoliv způsobem věnuje 
vzdělávacím aktivitám v oblasti informačního vzdělávání. Lektor informačního 
vzdělávání se nejen orientuje v problematice informačního vzdělávání, 
ale také umí tvořit i aktivně vést vzdělávací aktivity směřující ke zvýšení 
informační gramotnosti. 

KNOWLEDGE MENTOR
Jedná se o vyšší úroveň přesahující základní úroveň Lektora  navýšenou 
o znalosti  a dovednosti v oblasti řízení, práce s lidskými zdroji, aktivní publicity 
v oblasti informačního vzdělávání a schopnosti participace v rámci profesní 
komunity. Jednoznačným předpokladem pro dosažení úrovně knowledge 
mentora je zvládnutí všech aktivit spadajících do požadavků na lektora. 



Komu je Standard určen 
Standard se zaměřuje na všechny osoby, jejichž náplň pracovní činnosti se dotýká 
problematiky zvyšování informační gramotnosti. K vlastní evaluaci jej mohou využít 
nejen knihovníci, ale také akademičtí i neakademičtí pracovníci vysokých a vyšších 
odborných škol. Tady asi odkaz na metodický materiál, který je nedílnou součástí 
standardu.

Základní předpoklady
Základními předpoklady pro dosažení obou stupňů definovaných tímto standardem 
je pro každého schopnost ovládat alespoň jeden světový jazyk, znalost autorsko-
právních aspektů práce s informacemi a respektování zásad informační etiky.  

Jaká je struktura Standardu
Standard je rozčleněn na tři základní části, které se dále dělí na podkategorie: 

1. Jádrem konceptu Lektora i Knowledge mentora je znalost problematiky 
informačního vzdělávání a informační gramotnosti. 

2. Druhá část definuje schopnosti a dovednosti Lektora informačního 
vzdělávání. Tyto požadavky jsou rozděleny do tří dalších podkategorií  
a v modelu navíc barevně rozlišeny dle typu výuky na on-line a frontální 
(modrá a oranžová).

3. Třetí část definuje schopnosti a dovednosti Knowledge mentora,  
které jsou nadstavbou lektorských dovedností.





1. Odbornost v problematice informačního vzdělávání
Lektor informačního vzdělávání a Knowledge mentor
 – je informačně gramotný
 –  má odborné znalosti a orientuje se v problematice  

informačního vzdělávání
 –  dokáže popsat české i zahraniční aktivity  

v oblasti informačního vzdělávání  

2. Kompetence lektora informačního vzdělávání
Lektor informačního vzdělávání a Knowledge mentor

 2.1 DIDAKTIKA 
 – zná metodiku a zásady tvorby učebních osnov
  –  zná hlavní zásady frontální výuky a výuky v on-line prostředí 
 – využívá základů pedagogiky, andragogiky a psychologie
 – ovládá metodiku přípravy vzdělávacích akcí
 – využívá metod poskytování a přijímání zpětné vazby
 – dokáže zajistit materiálně-technické zabezpečení výuky

 2.2 LEKTORSTVÍ 
 – zná a umí uplatnit v praxi metodiku diskuze a umí reagovat na námitky
  –  zná metodickou stránku tvorby prezentací a technické nástroje  

vhodné pro prezentování
 – ovládá základní techniky učení a lektorování 
 – ovládá rétoriku a práci s hlasem
 – umí motivovat studenty a spolupracovníky
 – aplikuje zásady sociální komunikace

 2.3 TECHNOLOGIE 
 –  využívá informační a komunikační technologie  

v rámci vzdělávacího procesu
 – orientuje se v oblasti virtuálních prostředí a internetových sociálních sítí 



3. Kompetence knowledge mentora
Knowledge mentor 

 3.1 SPOLUPRÁCE A SDÍLENÍ
  –  zná základní principy a teorie projektového managementu a ví, jak je 

implementovat do praxe
 – používá základy personalistiky a řízení lidských zdrojů
 – používá kolaborativní nástroje pro virtuální spolupráci a sdílení 
 – dovede sdílet výukové materiály, informace a znalosti
 – dovede  se zapojit do činnosti profesní komunity

 3.2 PUBLICITA A PROPAGACE
 – má základní přehled v oblasti propagace a marketingu
  –  dovede využít tradičních i netradičních metod reklamy  

a nových forem marketingu
 –  zná techniky a nástroje tvorby public relations a umí  

je aplikovat na vzdělávací akce
 – ví, jak efektivně využívat metod fundraisingu 

 3.3 VÝZKUM
 – je seznámen s metodikou přípravy průzkumu 
 – využívá evaluační kritéria pro hodnocení on-line i frontálních kurzů
 –  umí vytvořit dotazník v souladu s metodou kvalitativního  

nebo kvantitativního výzkumu 
 – ovládá základy benchmarkingu



Příloha č. 3: Sylaby vyučovaných předmětů (do 30. 9. 2010)

Magisterské studium lékařství

2. ročník

Lékařská informatika - Syllabus praktických cvičení

1. Deskriptivní statistika, korelace

Popisná statistika: průměr, medián, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient,
šikmost, korelační koeficient, histogram a polygon četností, normální rozdělení.
Lineární regrese: závisle a nezávisle proměnná, absolutní člen, směrnice regresní
přímky, rozsah platnosti rovnice odhadu.

2. Testování statistických hypotéz

Testování hypotéz: nulová hypotéza, alternativní hypotéza, hladina významnosti,
počet stupňů volnosti, párový t -test, dvouvýběrový t-test, F-test, 2 test.

3. Vyhledávání informačních zdrojů

Struktura záznamů a taktika při vyhledávání, použití s tandardních deskriptorů MeSH,
thesauru MeSH, práce s přiřazovacími a logickými operátory a operátory blízkosti,
užití podhesel a vyhledávání mimo pole MeSH.

4. Klinický informační systém

Založení nové karty pacienta, zápis prohlídky, volba laboratorních vyš etření, zařazení
RTG snímku, volba diagnózy a dispenzarizace, zadání léčby, objednání k další
prohlídce, zadání ošetřovacích kódů a tvorba lékařské zprávy, práce s naplněnou
kartotékou - vyhledání pacienta a prohlížení jeho záznamů, listování v kartotéce,
vyhledání skupiny pacientů podle různých kritérií, vytvoření přehledu pacientů
objednaných na určitý den, zjištění informací o práci ordinace pomocí statistických
údajů a vytvoření dávek pro pojišťovny.

5. Zpracování biosignálů a obrazů

Algoritmus zpracování biosignálů a obrazů: digitalizace dat, filtrace, identifikace,
proměření, interpretace. Bodové transformace obrazu: převod barevného obrazu na
šedotónový, negativ, pseudobarevný obraz, změna jasu a kontrastu, ekvalizace,
prahování. Lokální transformace obrazů: zaostření, eroze a dilatace, detekce hran,
zadání vlastního filtru pro průměrování.



6. Pravděpodobnostní rozhodování Testování statistických hypotéz

Probírané pojmy: objektivní, specifická a senzitivní metoda, falešná negativita
a pozitivita, rozhodovací uzel, uzel možností, hodnotící kritérium, ohodnocení uzlu
možností. Použití Bayesova vzorce pro výpočet aposteriorní pravděpodobnosti. Řešení
terapeutické problematiky pomocí rozhodovacích stromů.

7. Internet v medicíně

Informace na internetu, typy vyhledávacích služeb, katalogy a vyhledávače,
zdravotnické portály a metaslužby. Vyhledávací postupy - logické operátory, fráze,
filtrace, volba služby, zobrazení výsledku vyhledávání. Posuzování kvality - úspěšnost
vyhledávání, třídění podle relevanc e, ranking a komerční aspekty, navštěvovanost,
citovanost, věrohodnost obsahu. Stránky zdravotnických institucí, vědecké lékařské
informace, lékařské obory, stránky pro pacienty, výukové portály.

Bakalářské studium fyzioterapie, ošetřovatelství, zdravotní laborant, radiologický asistent

1. ročník

Lékařská informatika - Syllabus praktických cvičení

1. Deskriptivní statistika, korelace

Popisná statistika: průměr, medián, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient,
šikmost, korelační koeficient, histogram a polygon četností, normální rozdělení.
Lineární regrese: závisle a nezávisle proměnná, absolutní člen, směrnice regresní
přímky, rozsah platnosti rovnice odhadu.

2. Testování statistických hypotéz

Testování hypotéz: nulová hypotéza, alternativní hypotéza, hladina významnosti,
počet stupňů volnosti, párový t -test, dvouvýběrový t-test, F-test, 2 test.

3. Vyhledávání informačních zdrojů

Struktura záznamů a taktika při vyhledávání, použití standardních d eskriptorů MeSH,
thesauru MeSH, práce s přiřazovacími a logickými operátory a operátory blízkosti,
užití podhesel a vyhledávání mimo pole MeSH.



4. Klinický informační systém

Založení nové karty pacienta, zápis prohlídky, volba laboratorních vyšetření, zařaz ení
RTG snímku, volba diagnózy a dispenzarizace, zadání léčby, objednání k další
prohlídce, zadání ošetřovacích kódů a tvorba lékařské zprávy, práce s naplněnou
kartotékou - vyhledání pacienta a prohlížení jeho záznamů, listování v kartotéce,
vyhledání skupiny pacientů podle různých kritérií, vytvoření přehledu pacientů
objednaných na určitý den, zjištění informací o práci ordinace pomocí statistických
údajů a vytvoření dávek pro pojišťovny.

5. Zpracování biosignálů a obrazů

Algoritmus zpracování biosignálů a obrazů: digitalizace dat, filtrace, identifikace,
proměření, interpretace. Bodové transformace obrazu: převod barevného obrazu na
šedotónový, negativ, pseudobarevný obraz, změna jasu a kontrastu, ekvalizace,
prahování. Lokální transformace obrazů: zaostř ení, eroze a dilatace, detekce hran,
zadání vlastního filtru pro průměrování.

6. Pravděpodobnostní rozhodováníTestování statistických hypotéz

Probírané pojmy: objektivní, specifická a senzitivní metoda, falešná negativita
a pozitivita, rozhodovací uzel, uze l možností, hodnotící kritérium, ohodnocení uzlu
možností. Použití Bayesova vzorce pro výpočet aposteriorní pravděpodobnosti. Řešení
terapeutické problematiky pomocí rozhodovacích stromů.

7. Internet v medicíně

Informace na internetu, typy vyhledávacích slu žeb, katalogy a vyhledávače,
zdravotnické portály a metaslužby. Vyhledávací postupy - logické operátory, fráze,
filtrace, volba služby, zobrazení výsledku vyhledávání. Posuzování kvality - úspěšnost
vyhledávání, třídění podle relevance, ranking a komerční aspekty, navštěvovanost,
citovanost, věrohodnost obsahu. Stránky zdravotnických institucí, vědecké lékařské
informace, lékařské obory, stránky pro pacienty, výukové portály.


