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Abstrakt
Diplomová práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmem
informační gramotnost, jeho vývojem a zasazením do širšího kontextu pojetí informační
společnosti. K této problematice jsou zde představeny vybrané iniciativy, doporučení,
koncepce a standardy organizace UNESCO, Mezinárodní federace knihovnických sdružení
a institucí IFLA, Asociace amerických knihoven ALA a z českých zástupců Asociace
knihoven vysokých škol České republiky, a to vždy ve vztahu ke vzdělávání, informačnímu
vzdělávání a celoživotnímu vzdělávání. V praktické části jsou zveřejněny výsledky
dotazníkového průzkumu, který byl proveden zároveň na třech Pedagogických fakultách –
v Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem. Cílem průzkumu bylo zjistit obecné
povědomí studentů jakožto budoucích pedagogů a výchovně vzdělávacích pracovníků,
o existenci informačních zdrojů a jejich využívání. Reálnou situaci a fakultou poskytnuté
podmínky pro výuku informačního vzdělávání dokreslují rozhovory s knihovníky.
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Abstract
The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals
with the concept of information literacy, its development, and its broader context
of information society. Furthermore, it presents selected initiatives, recommendations,
concepts and standards of UNESCO, International Federation of Library Associations and
Institutions, American Library Association and Czech representatives of the Association
of Libraries of Czech Universities, always in relation to education, information education and
lifelong learning. The practical part of the thesis describes author´s own questionnaire survey
that was conducted at the same time at three faculties - in České Budějovice, Plzeň and Ústí
nad Labem. The survey looks into general students´ awareness of information resources and
their use. In addition, interviews with librarians are provided. These interviews illustrate
the real situation and conditions for teaching information literacy provided by the faculty.
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PŘEDMLUVA
Předkládaná diplomová práce se zabývá informační gramotností a informačním vzděláváním
studentů vysokých škol. Téma této diplomové práce jsem si vybrala, neboť se zde prolíná
knihovnická a pedagogická vědní oblast, tudíž přísluší do mé oborové působnosti
jako studenta Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, také studenta programu Učitelství pro střední školy a zaměstnance
Knihovny Jana Palacha téže fakulty a univerzity.
Cílovou skupinu studentů vysokých škol jsem záměrně ohraničila na pedagogické fakulty
z důvodů výše popsaných a rovněž v přesvědčení, že pro studenta pedagogické fakulty,
jakožto budoucího pedagoga, by práce s informačními zdroji a snaha dosáhnout určité úrovně
informační gramotnosti měla být samozřejmostí. S tímto postojem by pak měl pracovat i se
svými žáky. Postupem času by se tak mohla vytvořit „infrastruktura informačního vzdělávání
na všech stupních vzdělávacího systému“ a byl by tak i podpořen význam knihoven v procesu
vzdělávání. Dalším podnětem byla i skutečnost, že já sama jsem jako studentka střední školy
(2002-2006) neměla možnost se informačně vzdělávat v takové míře, která by byla příslušná
potencionálnímu studentovi vysoké školy.
Diplomovou práci jsem rozdělila do dvou částí na teoretickou a praktickou, text je členěn
celkem do šesti kapitol. Úvodní kapitola teoretické části seznamuje s postavením jedince
v informační společnosti, popisuje obsah pojmu informační gramotnost a různé pohledy
na definici v národním i mezinárodním pojetí. V souvislosti s tím je vyzdvihován i význam
informačních a komunikačních technologií pro společnost i vzdělávání jedince, připojena je
i část o kritickém myšlení, které je důležitým aspektem pro práci s informačními zdroji.
Druhá kapitola se zabývá podstatou vzdělávání a stručně nás uvádí do systému vysokých škol
v České republice a jeho legislativního rámce. Zmiňuje se i o informačním vzdělávání
na vysokých školách a zavádění informačních a komunikačních technologií do škol obecně.
Nebylo zapomenuto ani na klíčové kompetence žáka a pedagoga. Do této kapitoly jsem
začlenila i projekt Infogram, portál na podporu informační gramotnosti. Tento portál mohl být
sice z hlediska realizátorů projektu a jeho obsahu sice až součástí následující kapitoly, dala
jsem však pozor úhlu pohledu, v němž je vyzdvižena cílová skupina studenta a pedagoga
jako primárního uživatele. V závěru této kapitoly přistupuji k charakteristice pedagogických
fakult, které jsou zapojené ve výzkumné části.
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Ve třetí, poslední teoretické kapitole, bylo mým záměrem vykreslit obecně vztah mezi
knihovnou, vysokou školou, informačním a celoživotním vzděláváním. Jelikož se v této
diplomové práci zabývám situací na českých vysokých školách, snažila jsem se zdůraznit
význam Odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost působící pod
Asociací knihoven vysokých škol České republiky. Dalším důležitým článek, kterým se
ve své práci zabývám, jsou možnosti vzdělávání samotných působící v oblasti informačního
vzdělávání studentů. V závěru této části jsem pak charakterizovala Národní pedagogické
muzeum a knihovnu J. A. Komenského, a také pedagogické knihovny fakult zapojených
do výzkumné části.
Praktická část je rozdělena do dvou fází podle typu zvolené výzkumné metody, a to
na dotazníkový průzkum a rozhovory s knihovníky. Příprava a realizace obou dvou fází trvala
od ledna do července 2012.
Dotazníkový průzkum popsaný ve čtvrté kapitole jsem zacílila na studenty pedagogických
fakult, tedy na potencionální učitele, kdy jsem chtěla zjistit jejich obecné povědomí
o možnostech a existenci informačních zdrojů. Do průzkumu se zapojily Pedagogická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity
v Plzni a Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Vyhodnocení jednotlivých dotazníků jsem provedla zvlášť za každou fakultu a vyhodnotila
v závěrečném porovnání, ve kterém je odůvodněno i potvrzení či vyvrácení hypotéz.
Druhá fáze praktické části je začleněna v páté kapitole. Byla uskutečněna na základě navázání
spolupráce s knihovníky ze zmiňovaných pedagogických fakult a díky ochotě poskytnout
informace a svůj drahocenný čas k rozhovorům. Tímto způsobem bylo proto možné lépe
proniknout do zákulisí procesu informačního vzdělávání na jednotlivých fakultách.
Názvy některých kapitol oproti původnímu zadání byly mírně pozměněny z důvodu snahy
lépe vystihnout obsah celé kapitoly. Tento postup se týká zejména první a druhé kapitoly.
Oproti původnímu záměru jsem ještě navíc přidala kapitolu pátou. V době zadávání tématu
ještě nebylo možné odhadnout, zda se podaří navázat spolupráci s knihovníky. Vzhledem
k tomu, že se to podařilo a byly zjištěny zajímavé informace, které lépe mapují danou
tématiku, byla zařazena i kapitola pátá.
Diplomová práce se po formální stránce řídí Pravidly a metodickými pokyny pro zpracování
a odevzdání bakalářské/diplomové práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
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Cizojazyčné termíny jsou přeloženy do češtiny, v poznámce je pak uveden anglický
ekvivalent. Stejně tomu tak je i u názvů korporací a různých projektů, u nichž je v poznámce
uvedena i URL adresa. V případě některých anglických textů jde o volný překlad.
Použité informační zdroje jsou citovány v souladu s ČSN ISO 690:2010 a jsou řazeny
abecedně. Citace v textu jsou uváděny podle tzv. Harvardského systému citování, kde je
vstupním prvkem první údaj záznamu a datum vydání, a jsou ohraničeny hranatými
závorkami z důvodu větší přehlednosti. Kompletní seznam použitých zkratek je uveden
na konci práce.
Uvědomuji si, že při zpracování této diplomové práce mi byla nápomocna řada odborníků,
kterým bych chtěla vyslovit své díky. Především bych ráda poděkovala vedoucí
této diplomové práce PhDr. Haně Landové, Ph.D. z Ústavu informačních studií a knihovnictví
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za podnětné a cenné rady, trpělivost
a podporu při sestavování celé této práce. Poděkování patří také pedagogickým fakultám
zapojeným do výzkumu, bez jejichž spolupráce by se mi nepodařilo získat informace, které
byly podkladem pro praktickou část.
Z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bych ráda poděkovala
za spolupráci panu proděkanovi pro studium PaedDr. Janu Holcovi Ph.D., vedoucímu
Katedry informatiky doc. PaeDr. Jiřímu Vaníčkovi, Ph.D. a pedagogovi z téže katedry
Ing. Tomáši Dolanskému, vedoucí studijního oddělení Zuzaně Svobodové a také knihovnici
z Akademické knihovny Jihočeské univerzity Ing. Heleně Vorlové.
Z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni patří poděkování panu proděkanovi
pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty pedagogické doc. Ladislavovi Čepičkovi, Ph.D.,
vedoucí Pedagogické knihovny této fakulty Mgr. Zuzaně Činátlové, knihovnicím
z Univerzitní knihovny Západočeské univerzity Mgr. Zdeňce Firstové a Ing. Barboře
Katolické a v neposlední řadě vedoucí studijního oddělení Petře Vošahlíkové.
Z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bych ráda
vyjádřila poděkování paní proděkance pro rozvoj a vztahy fakulty Mgr. Zuzaně Procházkové,
Ph.D., spolupracovníkovi z Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Mgr. Michalu
Červenkovi a především vedoucímu Ústřední knihovny Pedagogické fakulty PhDr. Ivu
Brožkovi.
Závěrečné poděkování patří mé rodině, která mě podporovala během celého studia.
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1 Úvod do problematiky – základní pojmy
Nežli naše civilizace dospěla k věku informačních technologií, prošlo lidstvo během
své existence několika etapami svého vývoje, které radikálně změnily myšlení a chod celé
společnosti. Tyto změny zpravidla nejsou jednorázovou záležitostí, ale jejich dopad
na jednotlivce nebo společnost jako celek je v průběhu času zaznamenáván postupně.
V různých částech světa tedy probíhá ve stejnou dobu jiná fáze vývoje. Jestliže nastanou
ve společnosti takové viditelné změny, které se zároveň projevují v sociální, politické,
technické i kulturní sféře, je to známka revolučního prostředí, které se stává podnětem
pro transformaci společnosti.
Alvin a Heidi Tofflerovi [2001] vnímají vývojové etapy v průběhu dějin lidstva jako tři
civilizační vlny, které jsou metaforou pro tři revoluční období. První vlna je spojována
se zemědělskou revolucí, v níž jde hlavně o zemědělské a nerostné zdroje. Druhou vlnu
charakterizuje průmyslová revoluce, která je zaměřena na pásovou výrobu a poskytnutí levné
pracovní síly. Třetí vlna je spojována s revolucí informační, ve které jsou informace hlavním
zdrojem inovace a konkurenceschopnosti.
Na přelomu tisíciletí se objevila celá řada úvah a prognóz, jaká bude společnost v 21. století
a jak se bude nadále vyvíjet. Je jisté, že žádné století v dějinách lidstva nezaznamenalo takové
množství radikálních změn jako století dvacáté, které se v jednadvacátém století nadále
prohlubují.
Zásadní změnou v informační revoluci oproti období industriálním je přenesení důrazu
z průmyslu na sektor služeb. Informace a k tomu využití technologií šetří čas, lidskou sílu,
a tedy i finance. Nové poznání na základě informací urychluje procesy a komunikaci
ve společnosti. Informace se stává hybnou silou a zbožím. Někdo tento stav může pociťovat
jako pozitivum, někdo zase jako negativum [Toffler, 2001, s. 34], jelikož každopádně zde
existuje nutnost v hledání nových příležitostí a možností, jak uplatnit lidský potencionál
ve výrobě, spotřebě, kultuře a ve využití volného času.
Všechny tyto změny, které se promítají do různých oblastí lidského života, vycházejí
z rozvoje vědy a techniky. Důraz je kladen hlavně na poskytování služeb v ekonomice,
zdravotnictví, vzdělávání, správě, výzkumu, informacích. Dále je brán zřetel na teoretické
vědění, jeho udržování a inovaci, na jehož základě jsou vytvářeny nové intelektuální
9

technologie. V tomto smyslu je kladen důraz na růst počtu a vlivu specialistů v této oblasti
vědění [Havlová, 1996, s. 13].
Budování informační společnosti podporuje také Evropská unie, která vidí kladné důsledky
ve zvýšení kvality života občanů v Evropě, v posílení soudržnosti, konkurenceschopnosti
a ve zvýšení působnosti sociální a ekonomické organizace [Zlatuška, 1998]. Důraz klade
na vytvoření informační infrastruktury, bez které nelze rozvíjet činnosti a individuální
schopnosti spojené s existencí moderní informační společnosti.
Shrneme-li jednotlivé dílčí proměnné, které charakterizují informační společnost, mohli
bychom ji definovat jako „společnost založenou na integraci informačních a komunikačních
technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské
vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že
ho nelze zvládat dosavadními informačními a komunikačními technologiemi“ [Jonák, 2003a].
Nejen z této definice, ale i z našich životních zkušeností vyplývá, že nedílnou součástí života
v informační společnosti jsou informační a komunikační technologie, neboli ICT. Právě tyto
technologie umožňují „zpracování, uchování a přenos dat a informací“ [Potáček, 2003]
a jejich vývoj je z hlediska posledních let radikální. Zatímco před několika lety bylo třeba mít
na každý proces jedno zařízení, nyní jsou přístroje tak technicky vyspělé, že je možné je
použít k mnoha různorodým činnostem.
V souvislosti s informacemi a informačními a komunikačními technologiemi se mluví
o tzv. informatizaci společnosti, což se projevuje v zavádění těchto technologií
„do sociálních procesů s cílem zvýšit poznatkový potenciál společnosti. Informatizace mění
industriální společnost ve společnost informační” [Jonák, 2003b].
S nástupem nových technologií se začaly objevovat i nové obory lidského vědění. Ve vztahu
k informačním a komunikačním technologiím tak můžeme mluvit například o informační
výchově, informačním vzdělávání a informační gramotnosti. Tato terminologie se však
v průběhu let vyvíjela a neustále se rozvíjí. Nelze proto tvrdit, že její výklad je vnímán
jednotně celým okruhem odborníků.
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1.1

Informační gramotnost na mezinárodním poli

Původ termínu informační gramotnost1 se datuje rokem 1974 a je přičítán prezidentu
Asociace informačního průmyslu2 Paulu Zurkowskému [Rambousek, 2007, s. 35], který
na danou problematiku nahlíží jak z pohledu knihoven a informačních služeb, tak z pohledu
informační politiky státu. Podle Paula Zurkowského

[Zurkowski, 1974, s. 26] jsou

informačně gramotní ti jedinci, kteří jsou schopni používat informační zdroje, orientují se
v široké škále informačních technik a nástrojů, které umí flexibilně využívat při práci, a to
na takové úrovni jako v případě primárních zdrojů.
S další definicí, ke které se hlásí mnoho odborníků, přišla roku 1989 Komise pro informační
gramotnost Asociace amerických knihoven (dále jen ALA)3, která definuje informační
gramotnost jako: soubor schopností člověka, na základě kterých je schopen rozpoznat, kdy
potřebuje informace - ty umí vyhledat, kriticky vyhodnotit a efektivně využít. Informačně
gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány,
jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich další mohli učit. Jsou to lidé
připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné
k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu [American, 2000].
ALA dále uvádí, že informační gramotnost je stále důležitější v současném prostředí rychlých
technologických změn a množících se informačních zdrojů. Kvůli stupňující se složitosti
tohoto prostředí jsou jednotlivci postaveni před velké množství informací, ze kterých musí
volit – ve svých vysokoškolských pracích, v zaměstnání, i v osobním životě. Informace jsou
dostupné prostřednictvím knihoven, komunitních zdrojů, zájmových organizací, médií
a internetu. Čím více informací existuje, tím více se jich k jednotlivci dostane, včetně těch
nefiltrovaných. Toto vyvolává otázky o pravosti, platnosti a spolehlivosti informací
na internetu. Kromě toho jsou informace k dispozici i prostřednictvím různých médií, včetně
grafické, zvukové a textové podoby. Množství informací různé kvality a původu představují
pro společnost velkou výzvu. Pouhé množství informací nebude samo o sobě tvořit lépe
informované občany, aniž by potřebovali osvojit si schopnosti pro efektivní využívání
informací [American, 2000].

1

angl. information literacy
angl. Information Industry Association
3
angl. American Library Association
2
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Informační gramotnost tvoří základ pro celoživotní vzdělávání. Tato skutečnost je společná
pro všechny obory, studijní prostředí a všechny úrovně vzdělávání. Takováto znalost
umožňuje studentům zvládnout obsah a rozšířit své znalosti a dovednosti a udržovat lepší
kontrolu nad vlastním učením [American, 2000].
Informačně gramotný jedinec je schopen:


rozpoznat informační potřebu,



efektivně a účinně přistupovat k potřebné informaci,



informace a její zdroje kriticky vyhodnotit,



organizovat informace, to znamená získané informace začlenit mezi již nabyté
znalosti,



informace efektivně využít k dosažení určitého cíle,



pochopit ekonomické, právní a sociální otázky související s využitím a přístupem
k informacím v souladu s etickými a právními normami [American, 2000].

Problematika informační gramotnosti se postupem doby stala záležitostí i mezinárodní
organizace UNESCO, která v roce 1993 nechala Mezinárodní komisí Vzdělávání
pro 21. století4 vypracovat zprávu o stavu a perspektivách vzdělávání, která mimo jiné apeluje
na vzdělávací instituce, aby jedinci zajistili právo na zvyšování jeho informační gramotnosti.
Je pro to potřeba, aby tyto instituce umožnily studentům přístup k informačním technologiím,
prostřednictvím kterých je možné učit se pracovat s informacemi. Vzdělávací instituce tak
zaručí možnosti jedince a jeho rozvoj v této oblasti a tím mu pomáhají zařadit se
do informační společnosti jako plnoprávného člena [Delors, 1996].
Dalším významným krokem v této vědní oblasti bylo uspořádání setkání expertů zabývajícími
se informační gramotností ve světovém kontextu. Toto setkání ve zkratce nazvané ILME5 se
uskutečnilo v roce 2003 v Praze pod záštitou organizace UNESCO. Pozvání dostalo celkem
48 odborníků zabývající se informační gramotností z 23 zemí světa, a to z různých profesních
odvětví. Mezi nimi byli knihovníci, informační pracovníci, novináři, pedagogové, zástupci
zdravotnických organizací, neziskového sektoru i malých firem [Landová, 2003].

4
5

angl. International Commission on Education for the Twenty-first Century
angl. Information Literacy Meeting of Experts
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Výsledkem setkání bylo sepsání dokumentu nazvaného Pražská deklarace6, který obsahuje
základní principy informační gramotnosti:
 Vytvoření informační společnosti je klíčové pro sociální, kulturní a ekonomický
rozvoj národů a společenství, institucí a jednotlivců v 21. století i těch následujících.
 Informační gramotnost zahrnuje znalost vlastních informačních zájmů a potřeb,
schopnost identifikovat, vyhledat, vyhodnotit, uspořádat a efektivně vytvářet, používat
a sdělovat informace, které se vztahují k řešení otázek nebo problémů. Je základním
předpokladem pro možnost aktivní účasti v informační společnosti a je součástí
základního lidského práva na celoživotní vzdělávání.
 Informační

gramotnost spolu s možností přístupu k důležitým

informacím

a schopností efektivně využívat informační a komunikační technologie hraje
nezastupitelnou roli ve zmírňování nerovností mezi státy a jejími občany a v podpoře
tolerance a vzájemného porozumění za předpokladu sdílení a využívání informací
v multikulturních a multilingválních souvislostech.
 Vlády států by měly vytvořit celostátní silné mezioborové programy na podporu
zvyšování informační gramotnosti jakožto nezbytný krok k odstranění nebo alespoň
ke zmírnění nerovností v přístupu k informačním a komunikačním technologiím.
 Informační gramotnost je záležitostí všech sektorů společnosti a každému z nich by
měla být přizpůsobena vzhledem k jejich specifickým potřebám a kontextu.
 Informační gramotnost by měla být nedílnou součástí programu UNESCO Vzdělávání
pro všechny7, a tím přispět k dosažení cílů, které si pro následující tisíciletí vytýčila
Organizace spojených národů (též OSN)8, a dodržování Všeobecné deklarace lidských
práv a svobod [UNESCO, 2010].
V roce 2006 vydala Sekce IFLA pro informační gramotnost9 Mezinárodní federace
knihovnických sdružení a institucí (dále jen IFLA)10 dokument11, který shrnuje pokyny
pro informační profesionály, kteří mají zájem o realizaci programu na podporu informační
gramotnosti ve svých institucích ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání. Z dokumentu
vyplývá, že právě informační dovednosti tvoří v současné době základ pro fungování jedince

6

angl. The Prague Declaration, Towards and Information Literate Society
angl. Education for All
8
http://www.osn.cz/; angl. United Nations, zkráceně UN
9
angl. Information Literacy Section/IFLA; http://www.ifla.org/node/81
10
angl. International Federation of Library Associations and Institutions; http://www.ifla.org/
11
viz Použité zdroje: [Lau, 2006]
7
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ve společnosti, ovlivňují vzdělávání, zaměstnanost, jsou součástí každodenní mezilidské
komunikace. Tento koncept slouží jako obecný rámec pro všechny informační profesionály
a všechny typy knihoven a institucí nezávisle na jejich zeměpisné poloze.
Pro informační gramotnost je důležitou entitou informace. Informace je tedy základem pro
rozvoj informační gramotnosti. IFLA uvádí definici Americké asociace školních knihovníků
(též AASL)12, která vnímá informační gramotnost jako schopnost nalézat a využívat
informace, což je základním stavebním kamenem celoživotního vzdělávání. Dále uvádí, že
informačně gramotný jedinec přistupuje k informacím účinně a efektivně, kriticky
a kompetentně je vyhodnocuje, přesně a kreativně je využívá. Jedinec by měl mít dvě
strategie shromažďování informací – schopnost kritického myšlení při výběru informací
a schopnost je syntetizovat a prezentovat novým způsobem [Lau, 2006, s. 7]. Dále dokument
IFLA uvádí obecně používanou definici informační gramotnosti Asociace amerických
knihoven ALA (uvedeno viz výše).

rozvoj
informačních
dovedností

školení
uživatelů

informační
kompetence

plynulost
informací
vzdělávání
uživatelů

informační
gramotnost

další
koncepty

Obr. 1 Pojem informační gramotnost (podle zdroje [Lau, 2006, s. 9])

12

angl. American Association of School Libraries ; http://www.ala.org/aasl/
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bibliografická
výuka

orientace
knihovny

Ve vztahu k procesu učení, který v knihovně probíhá za účelem zvýšení informační
gramotnosti uživatelů, existuje několik podmínek (Obr. 1), které jsou součástí nebo přispívají
ke konceptu informační gramotnosti. Patří mezi ně plynulost informací, což je schopnost
ovládnutí informačních kompetencí. Vzdělávání uživatelů závisí na globálním přístupu
k výuce a přístupu k informacím pro uživatele. Bibliografická výuka v tomto pojetí se
zaměřuje na školení uživatelů ve vyhledávání a získávání informací. Orientace knihovny
vyzdvihuje individuální dovednosti jednotlivých zaměstnanců. Informační kompetence jsou
sdružené dovednosti a cíle informační gramotnosti. Podle účasti na školeních pro uživatele se
projeví zájem o rozvoj informačních schopností jedince. Rozvoj informačních dovedností je
procesem usnadnění informačních dovedností [Lau, 2006, s. 9]. Z metodik a doporučení
mezinárodních a národních organizací vycházejí další koncepty, které ovlivňují další pojetí
a rozvoj informační gramotnosti.

1.2

Pojem informační gramotnost v České republice

Otázka informačního vzdělávání má svůj legislativní rámec i v České republice. Vychází
z usnesení vlády č. 525/1999 Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Koncepce
pojednává o informační gramotnosti jen zčásti. Větší část je zaměřena na počítačovou
gramotnost, přestože počítačová gramotnost je nedílnou součástí gramotnosti informační.
V podstatě je zde termín informační gramotnost ztotožňován s pojmem počítačová
gramotnost.

Termín

je

tedy

vysvětlován

jako

umění

pracovat

s informačními

a komunikačními technologiemi, přičemž je potřeba, aby se do tohoto procesu zapojili jak
studenti, tak pedagogové.
Koncepce konkrétně definuje tyto rysy informační gramotnosti, které jsou vztahovány
k absolventům základních a středních škol:
 „schopnost používat počítač a jeho periferie (tiskárnu, scanner, …) jako pracovní
nástroj,
 schopnost pochopit strukturu textu a vytvořit jednoduchý multimediální dokument,
 schopnost používat počítač zapojený do počítačové sítě,
 schopnost orientovat se ve vlastním výpočetním systému,
 schopnost vyhledání a filtrování informací,
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 schopnost orientace se v různých formách přeložených informací a schopnost vybrat
a následně použít informace potřebné k řešení konkrétních problémů [Koncepce,
2000].“
Na znění této koncepce reagovala Odborná komise pro informační vzdělávání
a informační gramotnost na vysokých školách (dále též odborná komise IVIG), která
v současnosti působí pod Asociací knihoven vysokých škol České republiky (dále též AKVŠ
ČR), a to na základě faktu, že pro další rozvoj informační gramotnosti a komunikaci se
školami, je potřeba tento termín vymezit takovým způsobem, aby byl jednoznačně
pochopitelný i politickými představiteli našeho státu. Teprve až na základě pochopení tohoto
pojmu by měly vznikat další směrnice či nařízení vlády.
První vysvětlení pojmu informační gramotnost zveřejnila odborná komise IVIG již v roce
2001, v ustálené podobě ho prezentovala v roce 2004, kdy se odborná komise IVIG přihlásila
k oficiální definici britskému Sdružení knihovníků a informačních profesionálů (dále jen
CILIP)13. Definice CILIPu současně vyjadřuje obsah informační gramotnosti a současně
stanovuje základní schopnosti a dovednosti, kterých by informačně gramotný jedince měl
dosáhnout (viz kapitola 3.3.1). CILIP a odborná komise IVIG vnímá informační gramotnost
jako „znalost a uvědomění si, kdy a proč potřebujeme informace, kde je najít a jak je
hodnotit, použít a jak je sdělovat etickým způsobem“ [Asociace, 2010b].
Nelze také opomíjet souvislost mezi pojmy informační a funkční gramotnost14. S definováním
pojmu funkční gramotnost ve vztahu k informační gramotnosti se odborná komise IVIG hlásí
k modelu z Mezinárodního výzkumu gramotnosti dospělých IALS/SIALS15.
Podíváme-li se na Obr. 2, je na něm znázorněno, že informační gramotnost se podle tohoto
modelu skládá z funkční gramotnosti a ICT gramotnosti neboli gramotnosti počítačové.
Termín počítačová gramotnost bývá někdy nesprávně zaměňován s termínem informační
gramotnost. Je třeba zdůraznit, že počítačová gramotnost nemá nic společného s procesem při
vyhledávání informací – je zaměřena pouze na schopnost používat informační a komunikační
technologie při práci. Funkční gramotnost se skládá z pěti složek, a to z literární,
dokumentové, numerické gramotnosti a jazykové [Dombrovská, 2004].

13

angl. Chartered Institute of Library and Information Professionals; http://www.cilip.org.uk
angl. adult literacy
15
IALS = The International Adult Literacy Survey; SIAL = The Second International Adult Literacy;
http://www.piaac.cz/sials
14
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Obr. 2 Informační gramotnost jako struktura (zdroj: [Dombrovská, 2004])

Aby pojem funkční gramotnost byl snáze srozumitelný, lze charakterizovat jeho jednotlivé
složky. Pojmu literární gramotnost můžeme rozumět například jako skládání a propojování
informací nebo nalezení informace v textu. Dokumentová gramotnost pak obsahuje práci se
synonymy, připojení informace k relevantní části dokumentu, vyhledávání ve více položkách,
práci s informačními zdroji a tak dále. Numerická gramotnost je spojená s numerickými
operacemi a jazyková gramotnost zahrnuje schopnost jedince dokonale používat mateřský
jazyk nebo se dorozumět v cizím jazyce [Dombrovská, 2004]. Toto jsou všechny aspekty
funkční gramotnosti, která je součástí gramotnosti informační.

1.3

Informační a komunikační technologie ve společnosti a ve vzdělávání

Předchozí text byl věnován především informační gramotnosti. V souvislosti s tímto
termínem už několikrát zazněl i pojem informační a komunikační technologie, hlavně
ve spojitosti s počítačovou gramotností. Počítačová gramotnost neodmyslitelně patří
k informační gramotnosti, které však nelze docílit bez gramotnosti počítačové. A počítačové
gramotnosti nelze dosáhnout bez ovládnutí informačních a komunikačních technologií.
Proto se nyní budeme těmto technologiím věnovat z hlediska jejich role ve vzdělávání a tedy
i v učící se informační společnosti.
Informační a komunikační technologie (též ICT)16, jsou vysvětlovány jako „technologie
umožňující zpracování, uchování a přenos dat a informací“ [Potáček, 2003]. Měly by být
uživatelsky přívětivé, estetické, trvanlivé, ekologické a spolehlivé, protože tyto vlastnosti
usnadňují každodenní život občanů a rozvoj informační společnosti [Harju, 2009, s. 18].
Využívání těchto technologií proniklo do všech oblastí lidského života. Z pomůcek
usnadňující práci se z nich stala volnočasová aktivita. Pro většinu lidí je v současnosti jejich
využívání samozřejmostí, jelikož jsou prostředkem připojení k internetu.
16

angl. information

and communication technology
17

Používání těchto technologií však s sebou nese svá pozitiva i negativa. Za pozitivní dopady
se považuje smysluplné využívání médií a informačních a komunikačních technologií, jejichž
cílem je získávání informací a osvojování si poznatků, rozvoj schopností a dovedností při hře
a zábavě, poskytnutí dostatečného množství podkladů pro rozhodnutí nebo řešení problémů,
rozšíření možností komunikace a socializace jedince [Semrádová, 2003, s. 65].
Negativa se ukazují ve snižování životních zkušeností, které jsou základem pro uvědomění,
myšlení, emoce a jednání. U některých jedinců je zásadní propad v nedostatečném odlišování
reality a virtuálního světa. S využíváním a rozšiřováním informačních a komunikačních
technologií je nutné nepodceňovat ochranu dat, ochranu dětí a mládeže a duševního zdraví
[Semrádová, 2003, s. 65].
V další části textu bych se zaměřila na pozitivní stránku využívání informačních
a komunikačních technologií a co jejich používání přináší člověku a celé společnosti
v procesu celoživotního vzdělávání.
V souvislosti s informační gramotností jsem již zmiňovala Komisi pro informační
gramotnost Americké knihovnické asociace (dále jen ALA). Nyní se jí budeme zabývat
z hlediska informačních a komunikačních technologií. ALA mluví i o informační gramotnosti
ve vztahu k informačním technologiím, a to v následujícím smyslu: informační gramotnost
se týká dovedností v oblasti informačních technologií, ale má širší dopad na jednotlivce,
vzdělávací systém a společnost. Dovednost využívat informační technologie umožňuje
člověku individuální použití počítače, softwarových aplikací, databází a dalších technologií,
jejichž výsledkem je široká variabilita akademických a dalších prací, které vedou k dosažení
osobních cílů. Informačně gramotní lidé tím rozvíjejí některé technologické dovednosti
[American, 2000].
Pojem informační gramotnost tedy poukazuje i na překrývání tohoto pojmu v souvislosti
s dovednostmi člověka v oblasti informačních technologií, čímž vzniká široké pole využití
této terminologie. Přesto je třeba vnímat rozdíly v chápání vztahů mezi informační
gramotností, počítačovou gramotností a technologií. Počítačová gramotnost se vztahuje
k učení mechanického myšlení konkrétního hardwaru a softwarových aplikací. Informační
gramotnost se zase zaměřuje na obsah, komunikaci, analýzu, vyhledávání a hodnocení
informací [American, 2000].
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S počítačovou a informační gramotností jde ruku v ruce tzv. plynulost s technologií. Pro
tento pojem však odborná literatura nemá pouze jednu definici. Vždy záleží na tom, k jakému
typu gramotnosti se vztahuje. U informační gramotnosti se plynulost s technologií zaměřuje
na pochopení základních pojmů a použití technologie a kritického myšlení při řešení
problémů pomocí těchto technologií. U počítačové gramotnosti se plynulost s technologií
chápe jako pochopení technologie jako takové a tu postupně stále kvalifikovaněji využívat.
Plynulost s informačními technologiemi může vyžadovat více intelektuálních schopností než
v případě učení mechanického myšlení softwaru a hardwaru, které je spojené s počítačovou
gramotností, ale důraz je kladen stále na technologii samotnou. Na druhé straně, informační
gramotnost je intelektuálním rámcem pro pochopení, hledání, hodnocení a využívání
informací. To jsou činnosti, které mohou být provedeny z části plynulostí s informačními
technologiemi, z části zvukovými metodami, ale nejdůležitějším předpokladem zůstává
kritické rozlišování a usuzování. Informační gramotnost iniciuje, podporuje a prodlužuje
celoživotní učení prostřednictvím schopností, ke kterému mohou být tyto technologie použity,
ale v celkovém důsledku jsou na nich nezávislé [American, 2000]. Můžeme tedy říci, že
počítačová gramotnost je úzce spjata s mechanickým myšlením a informační gramotnost zase
s kritickým myšlením.
V současné době probíhá v České republice pod záštitou Australské rady pro výzkum
a vzdělávání ACER17 pilotní průzkum Mezinárodního výzkumu počítačové a informační
gramotnosti ICILS18 2013, který koordinuje Česká školní inspekce19 a který volně navazuje
na Druhý mezinárodní výzkum informačních technologií ve vzdělávání SITES20 z roku 1998.
Mottem tohoto snažení je: „Jak dobře jsou naši žáci připraveni na studium, zaměstnání
a život v informační společnosti“? Cílem výzkumu je pak zmapování počítačové a informační
gramotnosti žáků v zapojených zemí nebo regionálních oblastí [Česká, 2011b] (mezi ně patří:
Česká republika, Dánsko, Hongkong, Chile, Chorvatsko, Izrael, Kanada, Kypr, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rusko, Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Španělsko –
Katalánsko, Thajsko a USA) [Česká, 2011c]. Za cílovou skupinu byli vybráni žáci 8. ročníku
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

17

angl. Australian Council of Educational Research
angl. International Computer and Information Literacy Study
19
http://www.csicr.cz/
20
angl. Second Information Technology in Education Study
18

19

V rámci výzkumu nejsou rozlišovány pojmy počítačová a informační gramotnost jako dva
zvláštní celky, ale tento termín je vnímán jako jeden komplet, který je definován jako
„rozsáhlý soubor zobecnitelných a přenosných znalostí a dovedností, které lze využít
k vyhledávání, vytváření, zpracování a sdílení informací za účelem fungování jedince doma,
ve škole, na pracovišti a ve společnosti“ [Česká, 2001a]. Jedná se o trochu odlišný pohled
na informační gramotnost, nežli je například uváděno u asociace ALA nebo odborné komise
IVIG. Podstata pojmu ve vyhledávání, kritického hodnocení a efektivního využívání
informací, se však nemění. U žáků, respondentů, budou zároveň monitorovány znalosti,
dovednosti a porozumění informačním technologiím.
Ukončení výzkumu je plánované na konec roku 2014. Vyhodnocené výsledky budou
zveřejněny na webových stránkách tohoto projektu21. Výstupem pro Českou republiku bude
Národní zpráva zaměřená na české žáky v mezinárodních souvislostech. A dále Mezinárodní
zpráva, kde budou porovnány výsledky podle jednotlivých zemí.

1.4

Kritické myšlení

Důležitým aspektem pro fungování jedince v informační společnosti a pro rozvoj jeho
individuálních schopností a dovedností, které mu pomáhají ovládnout informační
a komunikační technologie a umožňují efektivní práci s informacemi, je kritické myšlení22.
Osvojení si tohoto způsobu myšlení je podmíněno informační explozí, tedy nárůstem
vědeckých informací a poznatků vůbec.
Vzhledem k těmto novým podmínkám pro život ve společnosti 21. století je potřeba, aby
jedinec byl schopen vybírat nové informace, poté je pozorně a z více perspektiv kriticky
zkoumal a na základě tohoto poznání posuzovat a vyhodnocovat nové myšlenky a informace,
které následně využije pro své vlastní potřeby. Kritické myšlení je procesem, který je závislý
na časové investici jedince a na jeho soustředěném úsilí. Není to dovednost, kterou lze získat
během krátké doby, ale musí se pěstovat v průběhu vývoje jedince, a to nejlépe od jeho
nejútlejšího věku. Ve vztahu ke vzdělávání by tato skutečnost měla být vlastní všem
pedagogům, kteří prostřednictvím učení rozvíjejí schopnosti a myšlení jednotlivce. Rozvoj
kritického myšlení by mělo být nedílnou součástí procesu vzdělávání.

21
22

http://www.icils.cz/
angl. critical thinking

20

Právě pedagogové by pro to měli vyvíjet snahu, aby svým žákům nebo studentům dávali
podněty kriticky myslet, které by měly být směřovány k několika cílům. Jednotlivci by měli
sami rozvíjet své schopnosti a chápat hodnotu svých názorů a nápadů. Dále by měli umět
naslouchat druhým a brát v úvahu jejich názory. Měli by být schopni formulovat své úsudky
či je pozměnit [Grecmanová, 2000, s. 9].
Vytvoří-li se dostatečné podmínky, mohou stimuly vznikat, jestliže:


bude poskytnuto dostatečné množství času a příležitostí, aby si sami žáci mohli
kritické myšlení vyzkoušet,



žákům bude dovoleno si domýšlet a spekulovat,



ostatními budou bez výjimek přijímány různorodé myšlenky, nápady a názory
jednotlivce, a nikdo nebude vystaven posměchu,



bude podporováno aktivní zapojení studentů do učebního procesu,



bude vyjádřena důvěra ve schopnosti jednotlivce a v jeho obratnost činit kritické
úsudky [Grecmanová, 2009, s. 9].

1. Argument

2. Připomeňte si, že máte uvažovat
kriticky

3. Vymezte předpoklady a zhodnoťte je

4. Zamyslete se i nad jinými argumenty

5. Rozhodněte se

Obr. 3 Kroky při kritickém myšlení (podle zdroje: [Kassin, 2007, s. 262])
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V případě, že budou alespoň z části dodrženy podmínky pro stimulaci kritického myšlení, je
možné u žáků docílit myšlenkového postupu v procesu kritického myšlení. Podíváme-li se
na Obr. 3., prvním základním krokem je k tomu skeptický postoj k předkládaným
argumentům. Ve druhé fázi bychom měli vyhodnocovat fakta, tedy rozlišit, zda jde o fakta
podložená či nepodložená a na základě tohoto poznatku zvážit, jakými fakty se dále zabývat
a jakými nikoli. V dalším kroku je třeba se nad danými argumenty hlouběji zamyslet a vytýčit
předpoklady. Ve čtvrté fázi je dobré se na věc podívat z jiného úhlu pohledu. Posledním
krokem je rozhodnutí a správně se jedinec může rozhodnout jen v případě, že argumentům
rozumí. Kritické myšlení je tedy procesem „řešení problémů a rozhodování na základě
pečlivého zvážení dostupných faktů“ [Kassin, 2007, s. 262].
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2 Vzdělávání a charakteristika pedagogických fakult
Vzdělávání jednotlivců ve společnosti by mělo reflektovat její vývojové tendence. Jelikož
žijeme v informační společnosti, neobejdeme se bez práce s novými technologiemi. Aby
jedinec mohl v informační společnosti fungovat pokud možno bez potíží, je jejím základním
požadavkem vytvoření technologické infrastruktury.
Tuto přechodovou fázi představuje komputerizace společnosti, a to ve všech oblastech života.
Znamená to přechod k využívání informačních a komunikačních technologií, kterými je
vybavována jak celá společnost, tak její jednotlivci. Jelikož se jedinci musejí s těmito
technologiemi naučit pracovat, je dnes osvojení si základů informační gramotnosti
nezbytností. Ve veřejnosprávní sféře se tato změna projevuje např. v převádění nejrůznějších
agend do počítačových databází a jejich následného zpřístupňování prostřednictvím
internetových sítí buď veřejnosti, nebo interními komunikačními kanály [Sak, 2007, s. 37].
V oblasti vzdělávání je potřeba zaměřit se na informační gramotnost studentů a tu podporovat.
V první fázi to znamená je naučit nové technologie ovládat, ve druhé řadě pracovat
s informacemi, aby studenti dokázali v praxi pružně reagovat a získané znalosti a dovednosti
cíleně využívat, a to během jak studijního, tak později pracovního života. Proces
informačního vzdělávání a informační gramotnost je žhavým tématem, existuje nespočet
dokumentů s praktickými radami a touto tematikou se zabývá celá řada odborníků, a to hlavně
ve vztahu ke vzdělávání. Přesto se v řadách pedagogů najdou ti, kteří informační vzdělávání
nepokládají za důležitou součást celkového vzdělávání.

2.1

UNESCO – 4 pilíře vzdělávání

V roce 1996 vydalo UNESCO dokument, který zpracovala jeho Komise Vzdělávání
pro 21. století. Definuje v něm 4 pilíře vzdělávání, které tvoří základ vzdělávání a
charakterizuje, jak má být vzdělávání pojímáno v souvislostech například s vytvářením
vzdělávacího kurikula na národní úrovni. Dokument představuje závazek společnosti
k rozvoji jedince, proto jsou v něm navrženy základy a cíle vzdělávání, které je postaveno na
4 pilířích (znázorněno na Obr. 4) – učit se poznávat (angl. learning to know), učit se jednat
(angl. learning to do), učit se žít společně (angl. learning to live together), učit se být (angl.
learning to be).
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Obr. 4 Čtyři pilíře vzdělávání podle UNESCO (zdroj: [UNESCO, 1999])

První pilíř „učit se poznávat“ (angl. learning to know) znamená naučit se porozumět světu
kolem sebe, alespoň tolik, kolik je nutné, aby jedinec mohl vést důstojně svůj život, rozvíjel
své odborné znalosti a byl schopen komunikovat s ostatními lidmi. Skutečně vzdělaný člověk
potřebuje v dnešní době široké všeobecné vzdělání a rozhled. Učit se poznávat znamená učit
se rozvíjet koncentraci, paměť a schopnost přemýšlet [UNESCO, 1999].
Druhým pilířem vzdělávání je „učit se jednat“ (angl. learning to do). Jde především
o znalosti a dovednosti, které jedinec doteď získal a je potřeba, aby se je naučil aplikovat
i v praxi. Jedinec by se měl také naučit pracovat v různých pracovních podmínkách, a přitom
si osvojovat profesní dovednosti. Tyto dovednosti jsou dány hlavně technologickým
pokrokem, kterému se jedinec musí přizpůsobit a naučit se s jednotlivými technologiemi
pracovat, obzvlášť pokud to vyžaduje jeho profese, je třeba si zvyšovat kvalifikaci, aby byl
jedinec pro výkon dané profese způsobilý.
„Učit se žít společně“ (angl. learning to live together), tedy třetí pilíř vzdělávání – jehož
podstata spočívá ve vzájemné toleranci, tedy ve vedení jedince k rozvíjení pochopení
pro ostatní lidi a uznávání jejich práv, postojů a hodnot. Dále by jedince měl mít možnost
zapojit se do společných projektů, prostřednictvím nichž by se mimo jiné měl učit zvládat
konflikty.
Poslední, čtvrtý pilíř vzdělávání, „učit se být“ (learning to be) je založen na procesu
sebepoznávání a vztahů mezi ostatními lidmi. Výsledkem tohoto procesu by pak měla být
schopnost jedince kriticky myslet, jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní
zodpovědností.
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Obsah uvedených pilířů vzdělávání klade velký důraz na roli učitelů v celém vzdělávacím
procesu. Učitelé by s nimi měli být srozuměni a v jejich duchu také vzdělávat a vychovávat
své žáky. V průběhu času se nezměnily jen principy fungování společnosti, ale i systém
a požadavky na vzdělávání. Díky novým technologiím se rozšiřuje spektrum vzdělávacích
činností – vznikají nové způsoby komunikace a nové typy vzdělávacích příležitostí, přesto
všechno je i nadále důležitá interakce mezi studentem a pedagogem [Delors, 1996].

2.2

Systém vysokých škol v České republice

Vysoké školy jsou významnou složkou lidské společnosti, jelikož jsou zásadní pro rozvoj
a šíření znalostí. Vysoké školy plní řadu funkcí ve společnosti, mezi které hlavně patří výuka
a odborná příprava, výzkum a inovace, celoživotní vzdělávání a mezinárodní spolupráce.
Vysoké školy tak mohou poskytnout impuls pro lepší spolupráci s ostatními zeměmi v otázce
sdílení informací, ve vývoji nových metod vzdělávání a výzkumu, atd. [Delors, 1996].
Tak jako v ostatních zemích, i v České republice představují vysoké školy nejvyšší možný
systém vzdělávání. Potencionální zájemci o studium si mohou vybrat, zda budou studovat
na veřejné, státní nebo soukromé škole. Veřejné vysoké školy jsou nejčastějším typem
vysokých škol v České republice a stejně jako soukromé vysoké školy spadají do působnosti
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Státní vysoké školy, to znamená vojenské
vysoké školy a policejní akademie, zase patří pod Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.
2.2.1 Vysokoškolský zákon
Zřízení vysoké školy, její organizační struktura, financování, chod jejích organizačních
součástí, základní pravidla studia na vysoké škole, akreditace, reprezentace, podmínky
a povinnosti působnosti ministra jsou zakotveny v Zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách (dále jen vysokoškolský zákon).
Vysoké školy poskytují tři akreditované typy studia - bakalářské, magisterské, doktorské –
a dále programy celoživotního vzdělávání. Vysoké školy rozeznáváme veřejné, soukromé
nebo státní. Dále se dělí na univerzitní a neuniverzitní (tyto se nečlení se na fakulty a
převážně vypisují pouze bakalářské studijní programy) [Česko, 1998, §2].
Kvalitu vysokého školství sleduje Akreditační komise, která všestranně posuzuje vzdělávací
a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost
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vysokých škol. Skládá se z 21 členů, které do funkce na dobu 6 let jmenuje vláda České
republiky [Česko, 1998, §83-84].
Ve vysokoškolském zákoně je i nepřímo určená role knihoven, kterou v oblasti vzdělávání
na vysoké škole zastávají. Například v paragrafu 21 tohoto zákona23 se mluví o poskytování
informačních a poradenských služeb, které souvisejí se studiem, profesí pedagoga vysoké
školy a uplatněním v praxi. Ve snaze uznávat postavení vysokoškolského knihovníka
akademickými pracovníky jakožto specialistu nejen v oblasti informačního vzdělávání, se lze
odvolávat na paragraf 7024, který uvádí, že na výuce mohou participovat i další odborníci.

2.3

Vysoké školy a informační vzdělávání

V současné době přizpůsobují vysoké školy své studijní programy nově se vyvíjejícím
oborům nebo transformaci oborů stávajících. Tímto způsobem reagují na celospolečenské
změny a přizpůsobují své studijní programy současné poptávce na trhu práce.
Je třeba, aby výuka studentů byla cílená způsobem, kterým by studenti byli schopni získávat
takové znalosti, na základě nichž v budoucnu obstojí mezi ostatní konkurencí. Tento fakt
nezahrnuje pouze nabyté oborové vědomosti, ale také schopnost kvalifikovaně řešit problémy,
práci s informacemi, uvědomění si a definování informačních potřeb a na základě tohoto
poznatku se profesionálně zachovat [Dombrovská, 2004]. Z těchto důvodů je třeba
nepodceňovat vyvíjené úsilí z řad knihovníků implementovat informační vzdělávání do osnov
jednotlivých oborů vysokých škol. Informační vzdělávání by mělo patřit mezi klíčové
kompetence, které jsou důležité pro osobnostní růst člověka a jeho existenci v naší
společnosti.
2.3.1 Zavádění informačních a komunikačních technologií do škol
Zavádění informačních a komunikačních technologií do škol souvisí s vytvořením
infrastruktury. S vývojem nových technologií roste počet nástrojů výuky nejen ve školách, ale
i v práci nebo doma. Aby se informační nástroje mohly stát ve výuce efektivními, je třeba se
naučit s nimi nejdříve pracovat, a to pokud možno již od nejútlejšího školního věku.

23
24

viz Použité zdroje: [Česko, 1998]
viz Použité zdroje: [Česko, 1998]
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V České republice se spustila vlna přílivu technologií do škol v letech 2001-2006 dotovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v České republice (též MŠMT ČR). V letech
2001-2003 probíhalo dodávání počítačů do škol, v dalších letech instruktáže s jejich
ovládáním a ke konci tohoto období připojování k internetu [Česko. Ministerstvo školství,
2008, s. 3]. Po roce 2006 bylo další vybavování škol pozastaveno z důvodu nedostatků
financí. V současné době se MŠMT ČR díky prostředkům z evropských fondů k této tendenci
opět navrací.
Integrace technologií do vzdělávání je nevyhnutelnou součástí nároků na vzdělávání
samotných studentů. Je třeba si uvědomit, že primárně nejde o tyto technologie, ale stále
o vzdělávací obsah a zvolené vyučovací metody. Samotné technologie jsou tedy pouze
nástrojem, jakým způsobem a v jaké formě zprostředkovat daný obsah a za jakých podmínek
lze použité vyučovací metody zkvalitňovat [Průcha, 2009, s. 13]. I přes veškeré možnosti,
které moderní informační a komunikační technologie nabízejí, je třeba nezapomínat
na skutečnost, že ve vyučování jimi nelze nahradit přímou interakci mezi pedagogem
a studentem.
2.3.2 Infogram, portál pro podporu informační gramotnosti
Práce na projektu Infogram25, tedy na portálu na podporu informační gramotnosti, byly
zahájeny v březnu 2008 a v ostrém provozu byl spuštěn v lednu roku 2009. Na tvorbu jeho
online provedení byl použit redakční systém Hyperion. Na vzniku tohoto portálu se podílely
tři univerzity, z nichž každá se stará o obsah jedné sekce. Sekci Pro studenty spravuje
Západočeská univerzita v Plzni, sekci Pro vyučující vede České vysoké učení technické
v Praze a sekci Plagiátorství zaštiťuje Česká zemědělská univerzita v Praze [Dohnálková,
2009]. Tyto univerzity jsou zároveň řešiteli projektu.
Kromě výše jmenovaných tří univerzit se do realizace projektu zapojily i další vysoké školy či
přímo konkrétní pedagogové. Nápad vytvořit portál a s obsahem tohoto typu ho zpřístupnit
rozmanité škále lidí – od odborníků, k pedagogům a studentům až po širokou veřejnost pochází z iniciativy Asociace knihoven vysokých škol České republiky (též AKVŠ ČR),
konkrétně její odborné komise IVIG.

25

http://www.infogram.cz/
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Hlavním cílem projektu je vytvořit takové prostředí, ve kterém by mohlo v oblasti
informačního vzdělávání docházet ke sdílení zkušeností a nápadů. Pedagogům a knihovníkům
přichystat dostatečnou metodickou podporu, studentům připravit odpovídající materiály, a to
především těm, kteří nemají snadný přístup do knihovny, a tímto počinem jim tak ulehčit
dostupnost informací tohoto druhu [Tichá, 2002].

Obr. 5 Úvodní stránka portálu Infogram.cz (zdroj: Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti
[online]. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008-c2012 [převzato 2012-08-05]. Dostupné z:
www.infogram.cz.)

Infogram najdeme na webové adrese www.infogram.cz. Úvodní stránka je rozdělena do čtyř
sekcí (ukazuje Obr. 5). První dvě sekce jsou navrženy podle cílové skupiny, které zahrnují
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studenty a vyučující. Nemusí se jednat vyloženě o pedagogy, ale např. o knihovníky, kteří
informační vzdělávání vyučují. Další sekce nazvaná Plagiátorství s touto tematikou
prokazatelně souvisí a poslední sekcí jsou Zajímavé odkazy najdete odkazy tematicky
strukturované k informačnímu vzdělávání.
Sekce Pro studenty obsahuje výukové materiály a informace k vyhledávání v různých
informačních zdrojích, jejichž součástí jsou i návody, příklady a cvičení. Zájemci si též
mohou své dovednosti ověřit formou online testů. Jako odlehčení jsou pro studenty
připraveny různé video instruktáže a zábavná videa.
Sekce Pro vyučující je po obsahové stránce velmi pestrá, proto je rozčleněna ještě do dalších
tří podsekcí, a to Koncepce a vzory, Didaktika a metodika a Výukové materiály. První
podsekce Koncepce a vzory je spojena s Koncepcí informačního vzdělávání vysokoškolských
studentů v České republice (viz též kapitola 3.3.2) a se Standardy informačně gramotného
studenta (viz též kap. 3.3.1) vypracované odbornou komisí IVIG. Jako zdroj inspirace
pro náplň kurzů informačního vzdělávání zaměřeného na doktorandy je možné využít
publikovanou osnovu projektu. Je zde uveden i vzorový projekt semináře TTT26 podle praxe
UNESCO. Podsekce Didaktika a metodika je zaměřena na vzdělávání dospělých a s tím
spojených vyučovacích metod a forem, obsahu výuky a celkového hodnocení. Do podsekce
Výukové materiály byly stejně jako v sekci Pro studenty zařazeny návody, příklady a cvičení,
jak vyhledávat v různých informačních zdrojích, pouze s tím rozdílem, že jde o pohled spíše
na metodickou stránku, proto jsou zde pro vyučujícího obsažené tipy k problematice
hodnocení. Vystaveny jsou i příklady testů, které mohou pedagogové podle vzoru svým
studentům vytvořit.
Sekce Plagiátorství je též rozčleněna do několika podsekcí a zabývá se definicí tohoto pojmu,
prevencí v podobě zásad vědecké práce a citační etiky. Citační normy a bibliografické
manažery spadají pod podsekci Pomůcky a manuály. Další podsekce nazvaná Zdroje
informací a řešení problematiky zahrnuje základní literaturu či projekty, akce nebo kauzy
s tematikou plagiátorství. O možnostech odkrytí plagiátu pomocí různých softwarů informuje
další podsekce Odhalování plagiátu. V poslední podsekci Materiály pro podporu výuky
obsahují prezentaci pro studenty, kterou lze pozměnit dle interních požadavků instituce
a použít ji při přednášce pro studenty.
26

TTT = Training-the-Trainers in Information Literacy; jde tedy o projekt zaměřující se na přípravu výuky
informačního vzdělávání na vysokých školách realizovanou knihovníkem, popřípadě pedagogem
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Pod sekcí Zajímavé odkazy najdete praktické informace, které jsou tematicky strukturované
na výukové programy, softwary pro výukové programy, grantové možnosti, konference,
diskuzní fóra, blogy a lidé, tedy kontakty na odborníky z celého světa zabývající se
informačním vzděláváním.
V pravém sloupci vstupní obrazovky portálu se objevují další aktuální informace,
v současnosti spojené s českou verzí nové citační normy ČSN ISO 690:2011. Dále je zde
umístěn blog, anketa nebo další příspěvky, v nichž mohou reagovat sami uživatelé a tím
tvůrcům portálu dávat zpětnou vazbu pro další rozvoj portálu.
Ze strany řešitelů tak vyšla iniciativa, aby práce na portále fungovaly na principu sdílení.
Z tohoto důvodu tvůrci portálu apelovali nejen na odbornou veřejnost, a to především
prostřednictvím různých článků v odborných časopisech či příspěvků na konferencích [Tichá,
2002].

2.4

Pedagogické fakulty

Pedagogické fakulty se svými oborovými programy zaměřují především na přípravu
budoucích učitelů, kteří tak získají odbornou způsobilost ke své profesi. Do této přípravy je
třeba už zahrnout práci nejen s informačními a komunikačními technologiemi, jež jsou
v současné době nedílnou součástí moderní výuky, ale i efektivní práci s informacemi.
2.4.1 Klíčové kompetence
Jako „soubor vědomostí, dovedností, zkušeností, postojů a hodnot důležitých pro učení,
osobní rozvoj a uplatnění v životě,“ je označována kompetence žáka. Označení „klíčové“
kompetence znamená základní či podstatné. Jsou tedy pro člověka a jeho fungování
ve společnosti nezbytně nutné, protože tvoří základ celoživotního učení a umožňují vstup
do samotného života i pracovního procesu [Bělecký, 2007, s. 129-130].
Klíčové kompetence jedince jsou bezesporu ovlivňovány jeho životními zkušenostmi, které se
promítají i do preferovaného způsobu učení. Jedinec je motivován učit se novým věcem
v případě, že si je vědom, že nabyté znalosti budou mít význam pro jeho každodenní život.
[Grassian, 2001, s. 77].
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Evropská unie vydala v roce 2006 dokument, který shrnuje klíčové kompetence, kterými by
měl být vybaven každý jedinec, a které by u svých žáků měli podporovat a rozvíjet
i pedagogové, aby si žáci osvojovali s tím spojené dovednosti a udržovali tak krok
s nejnovějším vývojem. V této souvislosti je znovu kladen důraz na celoživotní vzdělávání.
Mezi základních osm klíčových kompetencí odborná pracovní komise Evropské rady
zařadila:


komunikaci v mateřském jazyce,



komunikaci v cizích jazycích,



informační a komunikační technologie,



matematickou

gramotnost

a

kompetence

v oblasti

matematiky,

přírodních

a technických věd,


smysl pro iniciativu a podnikavost,



interpersonální a občanské kompetence,



osvojení schopnosti učit se,



všeobecný kulturní rozhled [European, 2007, s. 3].

Cíle a kompetence v oblasti vzdělávání jsou zakotveny i v dokumentech státních politik.
Jedním z nich je Národní program rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy České
republiky (Bílá kniha) z roku 2001. V tomto dokumentu jsou charakterizovány jednotlivé
stupně vzdělávací soustavy (předškolní, základní, střední, terciární vzdělávání a vzdělávání
dospělých) a podrobně rozebrány cíle vzdělávání a výchovy. K těm nepatří pouze nabývání
vědomostí a znalostí, ale i osvojování si sociálních, duchovních, morálních a estetických
hodnot, které nenarušují chod společnosti a zároveň ponechávají jedinci svou svobodu
[European, 2007, s. 14].
K pedagogické profesi se zase vztahují klíčové kompetence učitele, které jsou obecně
charakterizovány jako „soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro výkon
učitelské profese“ [Průcha, 2009, s. 129]. Vykonávání této profese s sebou nese
i odpovědnost za svá pedagogická rozhodnutí a za důsledky, které z nich mohou vyplynout.
Řada vlastností je spojena s osobností pedagoga jako člověka, který by měl být pro toto
povolání vybaven vlastnostmi jako je flexibilita, týmová spolupráce, nezaujatost, tvořivost,
být sociálně vnímavý, být schopný řešit problémy a motivovat, atd. Další kompetence jsou
spjaty s obsahovým zaměřením pedagogické profese, mezi které se zařazují kompetence
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diagnostické, komunikativní, psychopedagogické a také kompetence počítačové, které jsou
spojeny s moderními výukovými metodami ve spojení se zaváděním informačních
a komunikačních technologií do výuky [Rambousek, 2007, s. 53].
Vzhledem k rychlému vývoji naší společnosti a všech aspektů, které s tím souvisejí, jsou
kladeny vyšší nároky na znalosti a dovednosti žáků a tím rostou i požadavky na profesi
pedagoga. Vzrostla tedy potřeba definovat profesní kvalifikaci pedagogů. Na základě této
potřeby se MŠMT ČR rozhodlo vytvořit standard pedagogické profese.
Jelikož je pedagogická profese velmi rozmanitá a různorodá činnost, není vytvoření standardů
lehkým úkolem. Přípravné práce na standardech běží již pár let a mají možnost se k němu
vyjádřit i samotní pedagogové. S konkrétním návrhem vystoupil Národní ústav odborného
vzdělávání, který navrhuje tři dílčí kroky. Nejdříve je potřeba stanovit kariérní stupně
a kariérní cesty pro profesi učitele, následuje formulace standardů pro jednotlivé kariérní
stupně a kariérní cesty a teprve potom je možné zavést standardy do přípravného a dalšího
vzdělávání [Národní ústav, 2009].
2.4.2 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Se založením univerzity v roce 1991 podle ustanovení č. 314/1991 Sb. o zřízení pěti nových
regionálních univerzit se zdejší Pedagogická fakulta stala součástí Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích jako její nejstarší fakulta. Pedagogická fakulta existovala již od roku
1948 jako českobudějovická pobočka tehdejší Vysoké školy pedagogické v Praze, od roku
1959 Pedagogického institutu, v roce 1964 se stala samostatnou fakultou [Jihočeská, 2001].
V současné době fakulta nabízí studijní programy učitelství pro I. a II. stupeň různých
aprobačních kombinací, jejíž výuku zajišťuje celkem 16 kateder a oddělení. K 1. květnu 2012
studovalo na fakultě celkem 3545 studentů, z nichž 2516 bylo zapsáno v bakalářských
programech, 998 v magisterských a 31 v doktorských programech27.
Každý student bakalářského a magisterského studijního programu musí splnit v rámci
akreditace svého studijního oboru povinný test informační gramotnosti ITT28, jehož realizaci
garantuje Ing. Tomáš Dolanský z Katedry informatiky, s nímž jsem se 17. července 2012
27

Zdroj statistických údajů: SVOBODOVÁ, Zuzana. Re: Počet studentů fakulty [elektronická pošta]. Vedoucí
studijního oddělení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Message to: Hana
Jehlíková. 2012-08-14 [cit. 2012-08-14]. Osobní komunikace.
28
Informační technologie – test
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osobně setkala a provedla s ním rozhovor na toto téma (celý přepis rozhovoru viz Příloha č. 2)
[Dolanský, 2012]. Z rozhovoru je zřejmý nejednotně vnímaný výklad pojmu informační
gramotnost. Podle definic uvedených v kapitole 1.1 a 1.2, nejde o testování informační
gramotnosti jako celku, ale pouze o její dílčí složku, tedy gramotnost počítačovou.
Jak uvedl Ing. Dolanský, obsahem testu informační gramotnosti ITT je: „Word, Excel,
základní znalost internetu, základní znalost operačního systému, posílání emailu, ukládání
souboru někam na síťový disk. Nyní dáváme s kolegou (studentem) dohromady aktualizaci,
kdy už to bude trochu náročnější.“ K samotné přípravě studentů pak dodal: „Příprava je čistě
individuální. Test je postavený tak, aby testoval znalosti, které už měli získat na střední škole.
Je to v podstatě donucovací prostředek, aby se srovnala úroveň informačních znalostí nově
nastoupivších prvních ročníků a filtrovalo se to, že něco neumí udělat např. v Excelu. A pokud
by člověk ze střední školy neměl dostatečnou úroveň těchto znalostí, tak je na něm, jak si tyto
znalosti doplní. Možnosti jsou tři: buď samostudiem, zaplacením si příslušného kurzu anebo
se ve druhém ročníku ke mně přihlásit na takový doučovací kurz, kde studentům ukazuji
všechny technické potřeby, které pro to musí mít.“
Pan Ing. Dolanský vyučuje na Katedře informatiky předmět Metodologie zpracování
závěrečné práce, který by se měl zaměřovat i na informační vzdělávání studentů. Během
našeho rozhovoru vyplynul i fakt, že pan Ing. Dolanský nevylučuje možnost zahrnout prvky
informačního vzdělávání i do testu informační gramotnosti či navázání spolupráce
s Akademickou knihovnou JU v Českých Budějovicích v rámci předmětu Metodologie
zpracování závěrečné práce (více je možné se dočíst v Příloze č. 2).
2.4.3 Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Založení Pedagogické fakulty v Plzni je datováno rokem 1948, v této době se však jednalo
o pobočku Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu času byl několikrát změněn její statut.
V padesátých letech nejprve na dvouletou Vyšší pedagogickou školu, v šedesátých letech se
stala samostatnou pedagogickou fakultou se statutem vysoké školy. O Pedagogické fakultě
Západočeské univerzity v Plzni lze hovořit až se vznikem Západočeské univerzity (dále též
ZČU), která vznikla na základě ustanovení č. 314/1991 Sb. o zřízení pěti nových regionálních
univerzit. ZČU v Plzni usiluje o zahraniční spolupráci, nejvíce se jí to daří s univerzitami
v Německu, Velké Británii a Spojených státech amerických [Jílek, 2001]. Fakulta vydává
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dvakrát do roka časopis Arnica, který se orientuje především na didaktiky přírodovědných
předmětů.
Pro uchazeče jsou vypisovány programy všech stupňů studia a různých aprobačních
kombinací. Výuku zabezpečuje celkem 15 kateder. K 1. 5. 2012 na fakultě studovalo celkem
2400 studentů, z toho 1691 studentů bakalářského studia, 659 magisterského studia a 50 bylo
frekventanty doktorských programů29.
2.4.4 Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, přičemž jde o její
největší fakultu. Její založení je datováno rokem 1954, kdy vznikla pod názvem Vyšší škola
pedagogická. O pět let později se přejmenovala na Pedagogický institut a o dalších pět let
později z něho vznikla samostatná Pedagogická fakulta [Univerzita 2011]. Součástí univerzity
je tato fakulta až od roku 1991, kdy byla teprve univerzita založena na základě zákona
č. 314/1991 Sb. o zřízení pěti nových regionálních univerzit. Sídlí v univerzitním areálu na
adresách České mládeže 8 a Hoření 13 v Ústí nad Labem.
Fakulta zajišťuje přípravu učitelů pro I. stupeň základní školy, II. stupeň základní a střední
školy v různých aprobačních kombinacích, a tedy i pro III. stupeň. Výuku zajišťuje celkem
10 kateder a další vzdělávací centra fakulty. K 31. říjnu 2010 zde studovalo celkem
4746 studentů, z toho 3079 bakalářských programů, 1605 magisterských programů
a 62 studentů doktorských programů30. Informace o jednotlivých oborech jsou dostupné
z webové stránky fakulty. Pro komunikaci se studenty využívá vlastním nákladem vydávaný
měsíčník Zpravodaj UJEP a sociální sítě Facebook31.

29

Zdroj statistických údajů: VOŠAHLÍKOVÁ, Petra. Re: Počet studentů fakulty [elektronická pošta]. Vedoucí
studijního oddělení Pedagogické fakulty Západočeské university v Plzni. Message to: Hana Jehlíková.
2012-08-12 [cit. 2012-08-12]. Osobní komunikace.
30
Zdroj statistických údajů: UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Výroční zpráva 2010
[online]. Ústí nad Labem: UJEP, 2011 [cit. 2012-08-01], s. 21. Dostupné z:
http://www.ujep.cz/userfiles/file/VZC2010.pdf .
31
http://www.facebook.com/PF.UJEP
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3 Knihovna jako informační podpora
Knihovny jsou

důležitou

organizační

součástí

vysoké

školy,

jelikož

se

stávají

neodmyslitelným prvkem informační podpory v celém procesu vzdělávání. Obzvláště
vysokoškolské knihovny patří k podpůrným prostředím, ve kterých se daří implementovat
nové technologie, metody nebo služby. Činnost knihoven a jejich úsilí rozšiřovat nabídku
dosavadních služeb na stimuly současných potřeb naší společnosti podporují různé iniciativy
organizací českého, evropského, ale i mezinárodního rozměru.
Mezi takové organizace patří například Mezinárodní federace knihovnických sdružení
a institucí (IFLA) a Americká knihovnická asociace (ALA), u nichž bude následující text
zaměřen na celoživotní vzdělávání a informační gramotnost jedinců. K českým zástupcům
z prostředí vysokých škol bezprostředně patří Odborná komise pro informační vzdělávání
a informační gramotnost na vysokých školách (IVIG), jejíž aktivity budou popsány
podrobněji, neboť se týkají přímo dění na našich vysokých školách a v jejích knihovnách.

3.1

Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA)

Sekce IFLA pro informační gramotnost32 Mezinárodní federace knihovnických sdružení
a institucí klade důraz na celoživotní vzdělávání, jehož součástí je úroveň informační
gramotnosti jedince, kterou pokládá za rozhodující pro profesní růst každého jedince.
Informační gramotnost tato federace definuje jako soubor dovedností, které se lze naučit.
Tento soubor obsahuje určité dovednosti postoje k učení se, používání nástrojů (jako jsou
například online výukové programy, využití různých technik pro zdokonalení se v sociální
komunikaci. Využití možností programů celoživotního vzdělávání a zvyšování úrovně
informační gramotnosti však záleží na samotném jedinci. Platí zde přímá úměra. Pokud se
jedinec „naučí se učit“ a je ochotný poznávat nové věci, je velmi pravděpodobné, že si tuto
zvyklost nese po celý svůj život a bere ji jako přirozenou součást své osobnosti. Jedinci se tak
otevírají další možnosti v osobním, profesním a společenském životě [Lau, 2006, s. 12-13].
Podpora celoživotního vzdělávání a zvyšování úrovně informační gramotnosti jedinců je
založena na spolupráci všech kompetentních složek – pedagogů, rodičů, studentů a obecně
celé společnosti. Nezastupitelnou roli v rámci institucionálního programu podpory zvyšování
32

angl. Information Literacy Section/IFLA; http://www.ifla.org/node/81
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úrovně informační gramotnosti má i knihovna. Knihovna by měla zastávat poradní úlohu,
jelikož je úložištěm znalostí, centrem informačních poradců a referenčních konzultantů,
místem pro vzájemnou interakci vrstevníků, bránou k internetu a k informačním zdrojům,
studijním prostorem s technologickou vybaveností [Lau, 2006, s. 13-14].

3.2

Americká knihovnická asociace (ALA)

Americká knihovnická asociace ve svém dokumentu vyzdvihuje poslání vysokých škol
v souvislosti s celoživotním vzděláváním, jehož nedílnou součástí je i informační gramotnost.
Zatímco jedinci mají intelektuální schopnosti argumentace a kritického myšlení, které jim
pomáhají při učení, vysoké školy jim k tomu mohou poskytnout základ pro další osobnostní
růst po celou dobu jejich profesního života. Z tohoto důvodu je třeba, aby vysoké školy
zajistily rovnocenný přístup a informovanost o dostupných informačních zdrojích, a to jak pro
studenty prezenčního, tak distančního studia. Zároveň by měly vyvinout iniciativu, aby
informační vzdělávání bylo součástí učebních osnov všech vědních oborů, na jehož provedení
by se měli podílet pedagogové, knihovníci a správci informačních sítí [American, 2000].
Role knihovníků vysokoškolských knihoven by měla být především v poskytování metodické
podpory, v koordinaci hodnocení a výběru relevantních informačních zdrojů a v poskytování
konzultací studentům a zaměstnancům vysoké školy. Správci informačních sítí by měly
vytvářet příležitosti pro spolupráci mezi pedagogy, knihovníky a dalšími odborníky, kteří
obhospodařují projekty na posílení informační gramotnosti, starají se o rozpočet těchto
programů či zajišťují další projekty k jejich udržení [American, 2000].

3.3

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost
na vysokých školách (IVIG)

Od sedmdesátých let minulého století se zabývali knihovníci informační výchovou uživatelů
na území naší republiky, tedy ještě dříve, než vznikla Odborná komise pro informační
vzdělávání a informační gramotnost (dále jen odborná komise IVIG). Význam této činnosti se
však v průběhu let proměnil a k jeho změnám ve vztahu k vývoji společnosti a jejích potřeb
dochází neustále. Významným zlomem byla devadesátá léta, kdy došlo k zavádění
informačních a komunikačních technologií do běžného života [Dombrovská, 2010].
Knihovny se této situaci musely přizpůsobit a pružně na ni zareagovat. Knihovníci se tak
dostali do nové role, kdy se s novými technologiemi museli naučit pracovat a nabyté
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dovednosti předat i svým uživatelům. Vzdělávací činnost uživatelů se v dalších letech
výrazně rozšířila a tento proces trvá i dodnes. Souvisí to s rozšířením použití internetu,
s nárůstem počtu nejrůznějších technologií a počtu informačních zdrojů, které lze
prostřednictvím internetu získat.
V této souvislosti vznikají nové vědní obory a s nimi nová terminologie, která je součástí
i našeho oboru informační vědy a knihovnictví. V souvislosti se vzděláváním tohoto druhu
mluvíme o informační gramotnosti nebo o informačním vzdělávání uživatelů. V odborné
literatuře najdeme řadu výkladů těchto pojmů.
Ve spojitosti s vysokými školami České republiky působí pod Asociací knihoven vysokých
škol České republiky (též AKVŠ ČR) odborná komise IVIG, která funguje sice již od roku
2000, ale pod AKVŠ ČR až od roku 2002. K hlavním bodům programu odborné komise IVIG
patří „udržovat přehled o stavu informační výchovy a informační gramotnosti na vysokých
školách u nás i v zahraničí“ [Asociace, 2010a]. Odborná komise IVIG se mimo jiné také snaží
vyvíjet aktivity a realizovat projekty a tím podpořit rozvoj informační gramotnosti studentů
a možnosti výuky informačního vzdělávání knihovníky nejen na vysokých školách.
Pro další rozvoj činnosti odborné komise IVIG a komunikaci s vysokými školami či
politickými představiteli našeho státu bylo důležitým aspektem vydefinování pojmu
informační gramotnost. První vysvětlení tohoto pojmu zveřejnila odborná komise již v roce
2001, ustálenou formu získalo v roce 2004, a to na základě realizace průzkumu úrovně
informační gramotnosti na vysokých školách a analýzy chápání tohoto pojmu v zahraničí
(podrobněji viz kapitola 1.2)[Dombrovská, 2010].
Členové odborné komise IVIG si byli vědomi negativního dopadu v otázce nejednotného
používání a zaměňování termínů spojených s informační gramotností, jsou uvedeny v první
kapitole. Proto neustále kladou důraz na fakt, aby výklad těchto pojmů byl alespoň na území
České republiky sjednocen a ukotven v dokumentech státních politik.
Kromě pojmů funkční gramotnost, informační gramotnost, počítačová gramotnost a dalších
začala odborná komise IVIG operovat i s pojmem informační vzdělávání. To je v současné
době celkem rozšířeným a využívaným termínem, alespoň tedy mezi knihovnickou
komunitou.
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3.3.1 Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta
Jak už bylo uvedeno v kapitole 1.2, informační gramotnost je určitá znalost orientovaná
na práci informacemi a na etické zacházení s nimi. Jde tedy o cílenou dovednost, zatímco
vzdělávání obecně je proces, který vede k nějakému cíli.
Dombrovská, Landová a Tichá ve svém článku33 uvádějí, že je třeba vnímat informační
gramotnost v celé šíři souvislostí. Ty se odrážejí v definování pojmu informační gramotnost,
ve vytvoření jejích standardů a didaktiky procesu informačního vzdělávání (viz Obr. 6)
[Dombrovská, 2004]. Za předpokladu, že tyto tři aspekty budou fungovat v součinnosti
a připočteme-li k tomu ještě odpovídající pedagogické schopnosti lektora výuky informačního
vzdělávání, mělo by tím být docíleno zaručené kvality výuky.

Obr. 6 Informační vzdělávání, informační gramotnost a standardy informační gramotnosti (zdroj:
[Dombrovská, 2004])

Zmiňované standardy shrnula v roce 2004 též odborná komise IVIG a nazvala je Standardy
informační gramotnosti vysokoškolského studenta34. Standardy charakterizují znalosti,
schopnosti a dovednosti, k jejichž dosažení by měl informačně gramotný student směřovat,
a to jak během svého studia, tak při odborné práci ve svém oboru. Mezi ně patří:


porozumění odbornému textu svého oboru,



získávání podstatných poznatků z odborných textů, které může využít v jeho další
práci,



psaní vlastních odborných textů, v nichž jedinec používá informace načerpané
z různých informačních zdrojů,

33
34



monitorování klíčových informačních zdrojů ve svém studijním oboru,



práce s prameny numerických a technických informací,

viz Použité zdroje: [Dombrovská, 2004]
viz Použité zdroje: [Asociace, 2007]
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slovní i písemný projev v mateřském jazyce,



zvládnutí odborné terminologie ve svém studijním oboru v mateřském i cizím jazyce,
a to především v angličtině,



znalost práce s informačními a komunikačními technologiemi, které ve své práci
jedinec bezproblémově využívá,



nakládání s informacemi podle citační etiky a v součinnosti s autorskou etikou
a autorským právem [Asociace, 2007].

3.3.2 Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice
V roce 2008 vydala Odborná komise IVIG dokument nazvaný Koncepce informačního
vzdělávání na vysokých školách v České republice (dále jen koncepce), který vyzdvihuje
důležitost informační gramotnosti a informačního vzdělávání studentů nejen vysokých škol.
Zároveň by koncepce měla sloužit jako opora pro pracovníky zabývajícími se informačním
vzděláváním, a to jak v jejich výuce, tak v jednání s vedením vysokých škol nebo jiných
řídících orgánů.
Koncepce stručně definuje strukturaci pojmu informační gramotnost podle modelu
mezinárodního projektu IALS/SIALS35 (blíže popsáno v kapitole 1.2, Obr. 2). Členové
odborné komise IVIG zdůrazňují potřebu ujednotit výklad tohoto pojmu, aby byl vnímán
stejně jak knihovnickou komunitou, akademickou obcí, a stejně tak politickými představiteli
našeho státu. Jednomyslnost v terminologii by pak měla mezi jednotlivými zástupci těchto
skupin usnadnit komunikaci během dalších jednání, což by se mělo odrazit i v dalších
dokumentech státní politiky.
Koncepce také shrnuje klíčové aktéry, tedy instituce nebo jednotlivce, kteří hrají
nezastupitelnou roli v oblasti informačního vzdělávání, ať už z pozice tvůrce standardu
či koncepce nebo cílové skupiny. V koncepci jsou zmiňovány i klíčové veřejněpolitické
dokumenty. Má-li docházet k procesu vzdělávání studentů a uživatelů způsobem, kterým by
se efektivně zvyšovala úroveň jejich informační gramotnosti, je třeba respektovat obsah
následujících dokumentů a v nich nacházet oporu: Strategii celoživotního vzdělávání České
republiky z roku 2007, Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010,
respektive na léta 2011-2015, Rámcově vzdělávací programy, aktualizaci Dlouhodobého

35

IALS = The International Adult Literacy Survey; SIAL = The Second International Adult Literacy;
http://www.piaac.cz/sials
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záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti
pro oblast vysokých škol.
Po charakterizování a vyhodnocení dosavadní situace na našich vysokých školách (situace
je též zahrnuta v této koncepci) si jako další cíl odborná komise IVIG uložila navržení
projektu informačního vzdělávání, na jehož základě by bylo možné implementovat potřebné
prvky informačního vzdělávání na co nejširší cílovou skupinu studentů a dalších
potencionálních zájemců, a který by tak reflektoval realitu našich vysokých škol.
V současné době brání dalšímu rozvoji a rozšíření informační gramotnosti na vysokých
školách následující bariéry:


nepochopení významu terminologických pojmů a jejich zaměňování,



zaměřování se hlavně na počítačovou gramotnost,



vnímání informační gramotnosti ve vztahu k povinným akreditovaným předmětům
jako něco nadstavbového, nikoliv jako dílčí část z potřebných základů úspěšného
absolvování studia,



nízká podpora pedagogů, tíha realizace kurzů informačního vzdělávání, která je stále
ve větší míře na knihovnících,



nízká informovanost studentů o autorských právech, citační etice a plagiátorství,



podceňování významu celoživotního vzdělávání [Asociace, 2008, s. 9-10].

Dalším důležitým východiskem, jakým by se měla vyvíjet iniciativa odborníků v oblasti
informačního vzdělávání, se staly výsledky Pilotního průzkumu úrovně informační
gramotnosti v České republice (více viz kapitola 3.3.3), který v letech 2004 a 2005 provedla
odborná komise IVIG. V koncepci je uvedeno pouze shrnutí výsledků tohoto průzkumu,
podrobné vyhodnocení bylo prezentováno v letech 2004 a 2005 na odborných seminářích
IVIG a na Celostátních poradách vysokoškolských knihoven organizovaných AKVŠ ČR
a publikováno ve sborníku příspěvků z konference Informační gramotnost36, která se konala
na podzim roku 2005 v Moravské zemské knihovně v Brně. Příspěvek je též součástí
této koncepce jako příloha č. 4.
Na základě výše uvedených bariér, výsledků pilotního průzkumu a dalších známých
proměnných, navrhla odborná komise IVIG v Koncepci informačního vzdělávání
36

viz Použité zdroje: [Tichá, 2006]
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na vysokých školách v České republice priority jako doporučení pro efektivnější výuku
informačního vzdělávání a eliminaci bariér. Mezi základní priority autoři koncepce zařadili:


práci s informacemi je potřeba pojímat v celé své komplexnosti, to znamená
nezapomínat na citační etiku a autorská práva,



vyvíjení snahy v navazování užší spolupráce mezi knihovníky a pedagogy jako
specialisty daného oboru; podaří-li se implementovat prvky informačního vzdělávání
do výuky, je to nejefektivnější způsob, jak v této oblasti studenty vzdělávat,



pozitivní odraz při využívání celé škály služeb, které knihovna dané katedry, fakulty či
vysoké školy nabízí, zdaří-li se realizovat předchozí bod [Asociace, 2008, s. 12].

V poslední části autoři koncepce uvedli opatření a pravidla, která budou-li informačními
profesionály a pedagogy dodržována, docílí se tím efektivního zvyšování informační
gramotnosti studentů, kteří absolvují kurz práce s informacemi nebo jiné přednášky či
semináře zaměřené na informační vzdělávání.
Jedním takovým opatřením je potřeba aplikovat v praxi takové prvky výuky, pomocí nichž by
se naplňovaly Standardy informační gramotnosti studenta vysoké školy podle doporučujícího
materiálu AKVŠ ČR. Pro další vzdělávací proces je podstatná úzká spolupráce mezi
knihovníky dané vysoké školy, pedagogy a vedením fakulty nebo vysoké školy, ale i celkově
knihovnické komunity v České republice. Důležitá je i přímá zpětná vazba od studentů či
dalších odborníků. Výuka v oblasti informačního vzdělávání by měla reflektovat potřeby
a požadavky cílové skupiny, proto je potřeba předem důkladně promyslet její formu.
Znamená to zvolit vhodný způsob, tradiční formu výuky, nebo online výuku e-learningem,
nebo možnost kombinace. Nesmí se též zapomínat na propagaci jak v prostředí vysoké školy,
ale i mimo ni. K zjištění aktuální situace úrovně informační gramotnosti studentů by měly
probíhat pravidelné, nejlépe celostátní průzkumy úrovně informační gramotnosti studentů.
Na základě souhrnných informací získaných pomocí průzkumů je možné snáze reagovat
na novinky v této oblasti. Tyto prvky je pak možné v budoucnu zahrnout i do samotné výuky
[Asociace, 2008, s. 14-15].
Na závěr koncepce její autoři ještě připojili čtyři přílohy, které obsahují úplné znění
Standardů informační gramotnosti vysokoškolského studenta, dále vybrané zahraniční
organizace a jejich stručnou charakteristiku podpory v oblasti informačního vzdělávání.
Pro knihovníky propagující informační vzdělávání by mohl být užitečný modelový akční
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plán, který shrnuje možnosti informačního vzdělávání. Je zde i navržen způsob, jak
postupovat při jeho implementaci nejen do výuky. Podrobně jsou rozpracovány jednotlivé
dílčí kroky, které by měl mít realizátor informačního vzdělávání na zřeteli a měl by je
přizpůsobovat podmínkám své instituce. Jako poslední příloha je připojen článek ze sborníku
Informační gramotnost37 prezentující podrobnější průběh a výsledky pilotního průzkumu
informační gramotnosti na vybraných vysokých školách v roce 2004 a 2005.
3.3.3 Průzkumy realizované odbornou komisí IVIG
V letech 2004 a 2005 byl proveden Pilotní průzkum úrovně informační gramotnosti v České
republice (dále jen průzkum). Hlavním záměrem jeho realizace bylo získání potřebných
podkladů pro jednání s vedením vysokých škol s cílem zavést informační vzdělávání
do výuky a přesvědčit je, že i v tomto směru je nezbytně nutné studenty vzdělávat. Aby tohoto
cíle mohlo být dosaženo, bylo nejdříve nutné zjistit obsahový rozsah této problematiky, který
by měl být studentům předáván. Ze všech získaných informací se měly vytýčit stanoviska,
o která by se opírali tvůrci dokumentů státní informační politiky ve vzdělávání v České
republice. Pravidelným opakováním průzkumů by se měl zachytit aktuální stav úrovně
informační gramotnosti studentů [Tichá, 2007].
Pilotního průzkumu se zúčastnilo celkem sedm vysokých škol, osloveno bylo celkem
2400 respondentů, z nichž relevantně vyplnilo dotazník 1160 respondentů, což znamená
48% návratnost. Z obou pilotních průzkumů provedla odborná komise IVIG jedno
vyhodnocení, a to dohromady z let 2004 i 2005, protože výsledky z těchto let se v podstatě
nelišily a navíc nedošlo k situaci, že by na jedné fakultě probíhal průzkum v roce 2004
a zopakoval by se v roce 2005 – výsledky se tedy neduplikovaly [Tichá, 2006, s. 77]. Navíc
dotazníky pro respondenty byly z let 2004 a 2005 v zásadě shodné, i proto mohlo dojít
k bezproblémové sumarizaci výsledků z obou dvou let.
Pilotní průzkum se především zaměřoval na služby knihoven. Jeho cílem bylo zjistit stav
informačního vzdělávání na našich vysokých školách a jejich nedostatků, dále podmínky
a možnosti knihoven v této oblasti. Pro další jednání byla také potřeba získat podklady
pro směřování informačního vzdělávání v České republice. Pro dotazníky byly položeny dvě
základní hypotézy:

37

viz Použité zdroje: [Tichá, 2006]
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1. Informační gramotnost u studentů vysokých škol se zvyšuje po absolvování kurzu
informačního vzdělávání.
2. Minimální počet procentních bodů, kterých informačně gramotný student dosahuje,
je 70, a to v každé složce informační gramotnosti [Tichá, 2006, s. 76-77].
Druhá hypotéza se nepotvrdila, jelikož byl dosažen celkový index informační gramotnosti
53%. Výsledek okolo 70% byl zaznamenán pouze u studentů doktorského studia, kteří
zamýšleli své studium ukončit, a zároveň kteří absolvovali kurz práce s informacemi. Tato
hodnota byla zaregistrována také u většiny studentů ohledně počítačové gramotnosti.
Z pilotního průzkumu obecně vyplynulo, že vyšší informační gramotnost je u studentů, kteří
navštívili kurz informačního vzdělávání a že jejich znalosti v této oblasti se prohlubují
se stupněm studia [Tichá, 2006, s. 78]. V závislosti na druhé hypotéze se potvrdila hypotéza
první.
Další významné průzkumy, které odborná komise IVIG provedla, se konaly v letech 2006,
2008 a 2010. Tentokrát však nebyly zaměřené na studenty, ale cílovou skupinou se staly
vysokoškolské knihovny v České republice. Cílem průzkumů bylo zjistit, jaké aktivity
knihovny podnikají pro rozvoj informačního vzdělávání. Za všechny uvedené tři roky
se průměrně vrátilo 15 dotazníků z celkem 26 veřejných vysokých škol [Landová, 2010, s. 7].
Z výsledků průzkumů vyplynulo, že pouze kolem 40% knihoven vysokých škol zařadilo
informační vzdělávání k dlouhodobým záměrům své činnosti, avšak každá knihovna zahrnutá
v průzkumu uspořádala v akademickém roce 2009/2010 minimálně jednu jednorázovou akci
zaměřenou na informační vzdělávání uživatelů. Necelá polovina knihoven nabízí kurzy
informačního vzdělávání i v anglickém jazyce. V letech 2006 a 2008 bylo prokázáno, že
pozice koordinátora informačního vzdělávání na vysokých školách je v knihovnách zřízena
jen výjimečně. Tento nárůst byl zaznamenán až z průzkumu v roce 2010 [Landová, 2010,
s. 11-13].
Členové odborné komise IVIG se mimo aktivit knihoven v oblasti informačního vzdělávání
zaměřili i na samotný rozvoj a odborné kompetence zaměstnanců knihoven. Výsledky
průzkumů potvrdily, že samotní knihovníci se zajímají o další sebevzdělávání, a to nejen
v oblasti informační, ale i pedagogické, přestože to po nich vedení vysokých škol
v požadavcích na odbornou kvalifikaci nepožaduje. Ze strany knihovníků je největší zájem
o kurzy lektorských dovedností, kurzy přípravy a autorství e-learningových kurzů.
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Nedořešeným problémem zůstává otázka zajišťování výuky prostřednictvím zaměstnanců
knihovny jakožto kompetentních osob pro výuku. Proti současnému stavu se ohrazují
pedagogové, kteří jako hlavní argument uvádějí, že knihovníci nejsou akademičtí pracovníci
[Landová, 2010, s. 13-17].
Kromě otázek, jejichž účelem bylo zjistit stav vzdělávacích aktivit ze strany vysokoškolských
knihoven a odborných kompetencí jejích zaměstnanců, obsahoval dotazník i dotazy
zaměřující se na činnost odborné komise IVIG a vytvořenou koncepci. Na základě odpovědí,
zaměřených na to, v jakém směru by mohla odborná komise IVIG pomoci vysokoškolských
knihovnám v rozvoji informačního vzdělávání, obdrželi její členové řadu užitečných podnětů,
které pomohou odborníkům odborné komise IVIG směřovat další aktivity v budoucnosti.
O další propagaci a rozšíření povědomí o informačním vzdělávání mezi laickou i odbornou
veřejností se zasloužila odborná komise IVIG prostřednictvím projektu Infogram. Projekt
Infogram neboli Portál pro podporu informační gramotnosti, vznikl v roce 2008
na základě grantového projektu MŠMT ČR (více informací viz kapitola 2.3.2).

3.4 Možnosti vzdělávání knihovníků jako realizátorů kurzů informačního
vzdělávání
Předpokladem k procesu vzdělávání studentů knihovníky je to, že sami knihovníci mají
kompetence tuto funkci vykonávat. Ne vždy však mají knihovny možnost zaměstnat
pracovníky s dostatečnou kvalifikací. Proto je nezbytné, aby sami knihovníci měli možnosti
se průběžně vzdělávat, a to i vzhledem k vyvíjejícím se informačním a komunikačním
technologiím. Dalším důležitým a podstatným faktorem jsou také osobní vlastnosti
jednotlivých pracovníků pro vykonávání knihovnického povolání. Vlastní motivace
a iniciativa je tu základem pro dobře odvedenou práci.
V následujícím textu uvádím několik možností vzdělávání knihovníků. Jde o kurzy
základního knihovnického vzdělání nebo přímo o kurzy informační gramotnosti
a informačního vzdělávání či o konference (ve výčtu nejsou zahrnuty možnosti
vysokoškolského vzdělání s knihovnickým zaměřením).
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3.4.1 Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury ČR (též MK ČR)38 vypisuje každým rokem některé z deseti programů
Veřejných informačních služeb knihoven (též VISK)39, které finančně podporuje. Tento
program byl schválen na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. 4. 2000 č. 351
o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Hlavním cílem tohoto programu je
podpořit inovaci veřejných informačních služeb knihoven na základě informačních
technologií. Pomocí programu VISK jsou realizovány priority a cíle uvedené v Koncepci
rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 – 2010, v dokumentu Státní informační
a komunikační politika, v Koncepci a Projektu internetizace knihoven a ve Strategii účinnější
státní podpory kultury (kulturní politiky). Zároveň se tak Česká republika účastní
digitalizačního programu Paměť světa zaštiťovaného mezinárodní organizací UNESCO
[Česko. Ministerstvo kultury, 2005].
Jedním z deseti vypisovaných programů je i program VISK2, který se zaměřuje
na mimoškolní vzdělávání knihovníků. Dotovány jsou školení a semináře zaměřené
na dovednosti pro práci s informačními a komunikačními technologiemi, různé rekvalifikační
kurzy či semináře celoživotního vzdělávání knihovníků. Dále je finanční prostředky možné
použít na kurzy pro vybrané skupiny občanů soustřeďující se na zvyšování úrovně informační
a počítačové gramotnosti [Česko. Ministerstvo kultury, 2012]. Podrobnější informace
a podmínky pro přidělení dotací z programu jsou k dispozici na webových stránkách40.
3.4.2 Sdružení knihoven České republiky
Sdružení knihoven České republiky (též SDRUK)41 je zájmovým sdružením právnických
osob, které působí v České republice již od roku 1998. Jeho činnost se řídí stanovami tohoto
sdružení a jeho hlavním cílem je podporovat rozvoj odborných a vědeckých knihoven
na území celé České republiky [Moravskoslezská, 2012]. SDRUK se podílí na konání
různých akcí a konferencí pro knihovníky, na které přispívá i finančními prostředky.
Jednou z odborných sekcí SDRUK je Sekce pro informační vzdělávání uživatelů (též IVU),
v rámci které fungují tři pracovní týmy. Každý tým má na starosti jedno pole působnosti,
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mezi něž patří: Čtenářská gramotnost vede; Knihovny – zdroje informací; Informační zdroje –
tištěné, elektronické, audiovizuální.
3.4.3 Vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků
Stejně jako knihovny podporují celoživotní vzdělávání jedinců, tak je potřeba, aby i samotní
knihovníci a informační pracovníci byli do tohoto procesu zapojeni z pohledu konzumenta
získávání nových znalostí. Je to nutné nejen z důvodu získání potřebné odborné kvalifikace,
ale i pro další sebevzdělávání a načerpávání informací o nových trendech v naší vědní oblasti
s tím, že tyto skutečnosti se pak mohou bezproblémově zavést do praxe.
3.4.3.1 Kurzy základního knihovnického vzdělání
Potencionálními zájemci o práci v knihovně bývají často lidé s různým oborovým zaměřením.
Někdy tato skutečnost bývá překážkou pro přijetí, někdy naopak výhodou. Kladně bývá
hodnocena například jazyková vybavenost, pedagogické vzdělání, v případě oborové
knihovny i znalost tohoto oboru. Pro tyto zaměstnance existují možnosti, jak si doplnit
základní knihovnické vzdělání. Tento požadavek by měl hlavně vycházet z podmínek
zaměstnavatele a jeho realizace by měla být zaměstnanci umožněna.
 Rekvalifikační knihovnický kurz (NK ČR)
Oddělení vzdělávání Národní knihovny České republiky (též NK ČR)42 vypisuje
rekvalifikační knihovnické kurzy určené buď pro zaměstnance všech typů knihoven, kteří
jsou vzdělaní v neknihovnických oborech a rádi by získali odbornou knihovnickou
způsobilost, anebo pro všechny zájemce o zaměstnání v knihovnách. Jedná se o akreditovaný
kurz MŠMT ČR. Jeho absolventi tedy získají osvědčení o odborné kvalifikaci pro činnost
knihovník, které je platné území České republiky [Národní knihovna, 2011].
Absolvováním ročního placeného kurzu v rozsahu 160 hodin by jeho účastníci měli nabýt
základních teoretických i praktických znalostí z oblasti knihovnicko-informačních činností,
tzn. jakýsi obecný rámec o současném vývoji knihovnictví v České republice, legislativě
a o jednotlivých procesech a činnostech v knihovnách [Národní knihovna, 2011]. Podrobnější
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informace jsou k dispozici na webových stránkách NK ČR v sekci Informace pro knihovny,
v oddíle Vzdělávání - akce43.
 Rekvalifikační knihovnický kurz (NTK)
Rekvalifikační knihovnický kurz, který je postaven na stejném principu a s obdobným
obsahovým zaměřením jako je kurz organizovaný NK ČR, pořádá i Národní technická
knihovna v Praze (též NTK)44 ve svém vzdělávacím centru.
Jde opět o roční kurz se 160 hodinovou dotací. V průběhu kurzu se střídají lektoři z řad
odborných pracovníků NTK a externí specialisté. Jeho absolventi obdrží osvědčení s platností
pro Českou republiku. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách
Vzdělávacího centra NTK45.
 Rekvalifikační knihovnický kurz (MZK)
Nabídku rekvalifikačního knihovnického kurzu nabízí také Moravská zemská knihovna
v Brně (též MZK)46. Jedná se o půlroční e-learningový kurz zpřístupněný prostřednictvím
webového portálu http://kurzy.knihovna.cz, který není prozatím akreditovaný MŠMT ČR, ale
jeho absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Finanční náklady tohoto kurzu jsou hrazeny programem VISK2, který byl vypsán
Ministerstvem kultury, proto pro účastníky je zcela zdarma. Kurz je určen všem
zaměstnancům knihovny, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit znalosti z oblasti knihovnictví
a informační vědy. Během půlročního konání kurzu je každý týden spuštěn jeden tematicky
zaměřený modul, který obsahuje studijní materiály vypracované lektory MZK a dalšími
externisty z oboru, krátký test nebo samostatný úkol. Po vypracování úkolu obdrží
frekventanti zpětnou vazbu od tutora kurzu. Další informace jsou umístěny na webových
stránkách MZK47.
 Knihovnické minimum (MSVK)
K dalším e-learningovým kurzům provozovaným přes portál kurzy.knihovna.cz patří kurz
Knihovnické minimum, který tentokrát zaštiťuje Moravskoslezská vědecká knihovna
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v Ostravě (též MSVK)48. Kurz není akreditovaný MŠMT, ale jeho účastníci si mohou zažádat
o vystavení osvědčení o absolvování kurzu.
Půlroční kurz je určen všem zájemcům o oblast knihovnictví a informační vědu. Hlavním
smyslem je i snaha o rozšíření znalostí zaměstnanců knihoven, kteří nemají odborné
knihovnické vzdělání. V průběhu konání kurzu je přihlášeným účastníkům každý týden
otevřen jeden tematický modul se studijními materiály a testem nebo úkolem k vypracování,
za který jsou od tutora ohodnoceni. Další informace viz webové stránky MSVK49.
3.4.3.2 Projekty PARTSIP a NAKLIV pro informační profesionály
V České republice probíhají z iniciativy různých knihoven, ale i na základě dotačních
prostředků, kurzy pro knihovníky podporující zvyšování informační gramotnosti studentů.
Zpravidla se jedná o jednorázové akce, z těch obsáhlejších níže uvádím projekt PARTSIP
a NAKLIV, které se uskutečnily na základě schválení žádosti projektu v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 PARTSIP
Pod zkratkou PARTSIP se skrývá označení pro Partnerskou síť informačních profesionálů,
která funguje od roku 2009 a která se snaží sdružovat informační profesionály v celé šíři
záběru oboru [Masarykova, 2011a]. Mezi tyto profesionály se zahrnují knihovníci, informační
pracovníci, pedagogové, studenti oboru informační studia a knihovníci a další pracovníci
pohybující se nejen v akademickém prostředí.
K hlavním tématům projektu, na které proběhla už řada seminářů a workshopů, patří oblast
projektového managementu, řízení inovací, competitive intelligence a nová média
a technologie [Bouda, 2010]. PARTSIP podporuje i řadu projektů. Mezi ně lze zahrnout
např. projekt http://kurzy.knihovna.cz nebo vyzkumy.knihovna.cz.
Partnerskými institucemi tohoto projektu jsou:


Masarykova univerzita zastoupená Kabinetem informačních studií a knihovnictví
(též KISK) Filozofické fakulty jako zadavatel projektu,
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ICT unie,



Knihovna Akademie věd České republiky (též KNAV),



Sdružení knihoven České republiky (též SDRUK),



Slezská univerzita v Opavě zastoupená Ústavem bohemistiky a knihovnictví
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě,



Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (též SKIP),



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zastoupená Centrem aplikovaného ekonomického
výzkumu Fakulty managementu a ekonomiky,



Univerzita Karlova v Praze zastoupená Ústavem informačních studií a knihovnictví,



Vysoká škola ekonomická zastoupená Fakultou informatiky a statistiky.

Pro zaměstnance vysokoškolských a vědeckých knihoven byl určen v období od podzimu
2010 do jara 2012 certifikovaný kurz Informačního mediátora. Frekventanti museli v průběhu
tohoto období splnit osm povinných a čtyři nepovinné semináře podle aktuálně vypsané
nabídky pro dané období. Semináře byly tematicky orientovány na oblast inovačního
managementu informačních služeb, marketing, využívání nových technologií, komunikaci
a týmovou spolupráci.
 NAKLIV
Projekt NAKLIV50 neboli Národní klastr informačního vzdělávání, realizovaný v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost trvá od listopadu 2009. Jeho
cílem je navázat fungující spolupráci mezi takovými institucemi, které mají zájem
o informační vzdělávání, a vytvořit mezi těmito zúčastněnými institucemi vytvořit jednu
síť - klastr. Tato myšlenka je založena na praktické úvaze, kdy každá ze zapojených institucí
má s informačním vzděláváním své zkušenosti. Hlavním cílem projektu je se o tyto
zkušenosti podělit a sjednotit dosavadní aktivity v této oblasti pomocí seminářů a workshopů
a podpořit jejich další činnost [Masarykova, 2011b].
Do projektu jsou zapojeny tyto instituce:


Masarykova univerzita v Brně (žadatel projektu) zastoupená Kabinetem informačních
studií a knihovnictví (též KISK) Filozofické fakulty,
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Mendelova univerzita v Brně zastoupená Informačním centrem,



Moravská zemská knihovna v Brně,

http://nakliv.cz/
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Slezská univerzita v Opavě zastoupená Ústavem bohemistiky a knihovnictví
Filozoficko-přírodovědecké fakulty,



Univerzita Palackého v Olomouci zastoupená Knihovnou Univerzity Palackého,



Univerzita Karlova v Praze zastoupená Ústavem informačních studií a knihovnictví
Filozofické fakulty a



Vysoké učení technické v Brně zastoupené Ústřední knihovnou.

Hlavním posláním projektu je snaha vytvořit fungující komunitu kvalifikovaných lektorů
a osob, kteří se budou i nadále zabývat informačním vzděláváním. Pozitivním výstupem
projektu by bylo, kdyby komunikace a používání moderních metod spolupráce
mezi partnerskými institucemi pokračovala i po skončení projektu, aby tak docházelo
k průběžnému sdělování poznatků z praxe a vzájemnému sdílení materiálů [Zadražilová,
2011].
K naplnění této myšlenky by měly sloužit tři portály, a to domovský portál nakliv.cz, který je
vytvořen jako blog pro vzájemnou komunikaci, inspiraci, potřebu se poradit s jiným
odborníkem, atd. Dalším je digitalni.knihovna.cz, kde by mělo docházet ke sdílení metodik
a výukových materiálů mezi realizátory kurzů informačního vzdělávání. A neméně důležitý je
portál http://kurzy.knihovna.cz, kde v sekci Informační vzdělávání se můžete přihlásit
do kurzů Kreativní práce s informacemi nebo Kurz práce s informacemi. V nabídce je ještě
další kurz, který ale slouží jen pro účastníky seminářů NAKLIV.
Kurzy Kreativní práce s informacemi a Kurz práce s informacemi nejsou tutorovanými kurzy.
Jednotlivé moduly si každý zájemce prochází sám, přitom je možná komunikace s tutory.
Kurzy se zaměřují na informační gramotnost jako celek a na efektivní práci s informacemi
v užším i širším pojetí.
Jedním z úkolů projektu bylo za úkol vytvořit Standard lektora informačního vzdělávání.
K tomuto dokumentu proběhla v roce 2010 na konferenci NAKLIV panelová diskuse
odborníků zastoupená PhDr. Ludmilou Tichou z Knihovny Fakulty strojní ČVUT, Mgr.
Jakubem Štogrem z Univerzity Karlovy v Praze, Mgr. Janem Matulou z Ústavu bohemistiky
a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě a Ing. Blankou Jankovskou z Univerzitní knihovny
Univerzity Pardubice. Celou diskusi moderoval manažer projektu NAKLIV Bc. Jan Zikuška.
Pohled některých účastníků diskuse na toto téma se výrazně lišil, přičemž úskalí viděli
v jednotném vytýčení cílové skupiny standardu, v jeho obsahu a vůbec v definování takového
50

standardu jako celku [Budín, 2010], aby byl v souladu i s dalšími dokumenty, a to
i v evropských parametrech.
Výstupem této diskuze byl nakonec sestaven šestistránkový Standard lektora a knowledge
mentora informačního vzdělávání. Zmíněný standard vnímá lektora informačního
vzdělávání a knowledge mentora jako dvě základní úrovně osob, kteří se zabývají
informačním vzděláváním dalších osob. Dále jsou definovány odborné dovednosti
charakteristické pro tyto dvě úrovně a kompetence lektora informačního vzdělávání
a knowledge mentora. Standard je zpřístupněn na webových stránkách digitalni.knihovna.cz
v sekci Učící knihovník51.
3.4.3.3 Odborné konference s tematikou informační gramotnosti
V současné době vyspělých informačních a komunikačních technologií a nástrojů není
problém v navazování kontaktů mezi odborníky a v realizování projektů, do kterých je
zapojeno více institucí z různých částí naší republiky nebo světa. Přesto tato virtuální
komunikace nemůže nahradit osobní setkání a diskuse v přímé interakci. Vhodnými
příležitostmi osobních setkání odborníků jsou právě odborné konference, na kterých může
mezi jednotlivými specialisty docházet ke sdílení názorů a zkušeností. S tematikou
informačního vzdělávání v naší republice patří hlavně Konference informační gramotnost
a Odborné semináře IVIG.
 Konference Informační gramotnost
Konferenci Informační gramotnost – vědomosti pro život pořádá každoročně koncem
listopadu Moravská zemská knihovna v Brně. Jednotlivé příspěvky jsou zařazovány
podle aktuálního tematického zaměření konference v daném roce a přednášejí je zástupci
školních a vysokoškolských knihoven a další odborníci z této oblasti. K cílové skupině
posluchačů patří ředitelé základních a středních škol, vedoucí školních knihoven
a informačních center škol, a samozřejmě také knihovníci veřejných knihoven [Kubátová,
2009].
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 Odborné semináře IVIG
Již od roku 2003 probíhají každým rokem koncem měsíce září odborné semináře IVIG
aneb Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí.
Tuto akci organizačně zaštiťuje AKVŠ ČR ve spolupráci s občanským sdružením SPRIG52
a Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze53. Členové odborné komise IVIG zvou odborníky z řad knihovníků, informačních
pracovníků a pedagogů ze zahraničí i z České republiky [Tichá, 2006, s. 30], aby se spolu
s ostatními podělili o své zkušenosti. Seminář je každým rokem zaměřen na jedno aktuální
téma, na které jako součást programu probíhá i diskuse. Mezi pravidelné aktivity patří
pracovní odpoledne s workshopy, také je během dne prezentována činnost odborné komise
IVIG.

3.5

Knihovna jako informační základna studentů pedagogických fakult

Změny v systému vzdělávání v České republice jsou dány historickým vývojem našeho státu
a společnosti jako takové. Na tyto změny by měly pružně reagovat nejen školy, ale i instituce
podporující vzdělání. Mezi takové instituce v první řadě patří Pedagogická knihovna
J. A. Komenského. V prostředí vysokých škol pak jsou univerzitní, fakultní či oborové
knihovny.
3.5.1 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského54 byla založena roku 1919
z podnětu univerzitních profesorů pedagogiky Františka Drtiny a Otakara Kádnera jako
součást nově vznikajícího Československého pedagogického ústavu J. A. Komenského.
Po zrušení Československého pedagogického ústavu J. A. Komenského v roce 1925 byla
Ministerstvem školství a národní osvěty zřízena samostatná Pedagogická knihovna
Komenského (též PKK). V roce 1945 byla knihovna přejmenována na Státní pedagogickou
knihovnu Komenského (též SPKK) [Košková, 2010] a tento název si ponechala až do roku
2004, kdy se její jméno pozměnilo na Národní pedagogickou knihovnu Komenského
(též NPKK). Od 1. 7. 2011 byla knihovna z podnětu Ministerstva školství, mládeže
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a tělovýchovy55 začleněna do organizační struktury Pedagogického muzea J. A. Komenského
v Praze. Od této doby vystupují obě instituce jako jedna organizace pod společných názvem
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Budovu Pedagogické knihovny J. A. Komenského (též PK) najdeme v Mikulandské ulici
na Praze 1. Zmíněná knihovna je specializovaným pracovištěm. Fond o velikosti 413 500
knihovních jednotek (statistika z roku 2009) a projekty knihovny jsou zaměřené na oblast
vzdělávání, školství, pedagogiku a výchovu. V roce 1990 došlo k automatizaci knihovny
knihovním systémem MAKS, který byl v roce 2005 vyměněn za KP WIN.
Odhadem přes 60 tisíc svazků je uloženo v konzervačním fondu učebnic a vysokoškolských
skript, s jehož shromažďováním se začalo po roce 1953. Tento unikátní fond obsahující
i historické učebnice 19. a 20. století všech typů a stupňů škol, v českém a do roku 1993
i slovenském jazyce, by nevznikl bez daru dřívějšího Ministerstva školství, věd a umění,
Ministerstva vnitra a Státního pedagogického nakladatelství (též SPN)56 [Národní
pedagogické, 2012b].
Ve stejném období se úsilím pracovníků knihovny začal budovat další významný fond
komeniologické literatury ilustrující život a dílo J. A. Komenského, vydání jeho spisů
a literaturu o něm. Od roku 2007 se z této sbírky můžeme podívat na 11 digitalizovaných
vzácných starých tisků v digitální knihovně Manuscriptorium57, evropské digitální knihovně.
Od roku 1953 je součástí, tehdejší SPKK, Sukova studijní knihovna literatury pro mládež
(též Sukova knihovna), jejíž provoz byl zahájen již v roce 1946 pod Výzkumným úřadem
pedagogickým58 v Praze. Jde o největší úplnou sbírku literatury pro děti a mládež v češtině
a do roku 1992 i ve slovenštině, která byla vydávána na území naší republiky od konce 18.
století. Podle statistiky z roku 2009 čítá 57 900 knihovních jednotek. Sukova knihovna je
i členem České sekce IBBY59 [Národní pedagogické, 2012c], tedy Mezinárodního sdružení
pro dětskou knihu, jejíž hlavním cílem je podpora produkce a rozšiřování kvalitní literatury
pro děti a mládež. Kromě standardních knihovnických a informačních služeb nabízí
konzultace pro studenty pedagogických fakult.
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Snahou pracovníků Sukovy knihovny je i podpora čtenářské gramotnosti prostřednictvím
nejrůznějších projektů. Jedním takovým je Podporujeme čtenářskou gramotnost, jehož
realizace a rozsah je závislý na výši přidělené dotace. Již od roku 1993 má svou tradici anketa
Suk – Čteme všichni, která je nazvána podle zakladatele Sukovy knihovny, profesora Václava
Františka Suka. Každoročně v ní hlasují děti, učitelé a knihovníci o nejoblíbenější
a nejčtenější knihu pro děti a mládež, která byla vydána v uplynulém kalendářním roce
[Košková, 2011]. V rámci této ankety je udíleno několik cen.
Pro potřeby pedagogů či studentů pedagogických fakult spravuje od roku 1993 Pedagogická
knihovna J. A. Komenského Český pedagogický tezaurus. Jedná se o překlad anglického
Evropského tezauru [Košková, 2010], který je však průběžně doplňován o další termíny tak,
aby vyhovoval dnešním potřebám odborníků pohybujícím se v této vědní sféře. Obsahuje
termíny z oblasti výchovy a vzdělávání, psychologie, sociologie, jazykovědy, přírodních
a společenských věd, ekonomiky apod. Tento projekt je koordinován Informační sítí
o vzdělávání v Evropě EURYDICE60.
Každý termín v Českém pedagogickém tezauru obsahuje anglický ekvivalent a je zachycen
ve stromové systematické struktuře nebo v abecedním rejstříku. Zároveň lze tezaurus použít
jako terminologický slovník. Jednotlivé pojmy jsou propojeny i na elektronické katalogy
a databáze Pedagogické knihovny J. A. Komenského. Kliknutím na daný deskriptor je možné
si nechat zobrazit nabídku dokumentů vztahujících se k danému tématu [Národní
pedagogické, 2012a].
Pedagogická knihovna J. A. Komenského zároveň spravuje e-PK61, tedy elektronickou
pedagogickou knihovnu, jejíž provoz byl zahájen rokem 2005. Mezi základní služby, které
e-PK nabízí, jsou služby dodávání dokumentů62, respektive kopií dokumentů a rešeršní
služby. Veškerá komunikace s uživatelem probíhá přes jeho čtenářské konto. Její využívání
podléhá Knihovnímu řádu a ceníku služeb.
Důležitou složkou PK je Centrum pro školní knihovny (též CŠK)63, fungujícího od roku 2006,
které bylo založeno jako podpora pro vznik a rozvoj školních knihoven jakožto informačního
centra školy, a to na základních, středních a středních odborných školách, učilištích
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a gymnáziích. Slouží jako poradenské centrum pro pracovníky ve školních knihovnách,
pro které pořádá školení knihovnického minima. Též koordinuje různé projekty, mezi něž
například patří Mezinárodní měsíc školních knihoven, Celé Česko čte dětem, Noc
s Andersenem a tak dále. Pro potřeby pracovníků školních knihoven jsou na webových
stránkách CŠK připraveny i nejrůznější materiály zaměřující se na práci ve školní knihovně,
čtenářskou a informační gramotnost dětí.
3.5.2 Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích měla před vznikem Akademické knihovny
JU64 svou vlastní fakultní knihovnu. Vzhledem k situaci, kdy se na Jihočeské univerzitě65
zakládaly nové fakulty a k nim i fakultní knihovny, přestávala být tato situace únosná.
Z tohoto důvodu vedení Jihočeské univerzity došlo k rozhodnutí postavit novou budovu
univerzitní knihovny, kam by se (až na výjimky) tyto fakultní knihovny sloučily. Výjimkami
jsou knihovna Teologické fakulty a knihovna Fakulty rybářství a ochrany vod [Jihočeská,
2010].
Akademická knihovna JU sídlí v Branišovské ulici v areálu Jihočeské univerzity. Slavnostní
otevření této knihovny proběhlo dne 13. 1. 2010. Jejím základem se staly knihovní fondy
jednotlivých fakultních knihoven, a to pedagogické, přírodovědecké, zdravotně sociální
a zemědělské fakulty. Součástí je též Knihovna biologických pracovišť Akademie věd ČR
a Rakouská knihovna [Jihočeská, 2010]. Tímto je dána i akvizice fondu, ke které ještě patří
rozšiřování fondu beletrie. Součástí knihovny je také prodejna skript a mimo univerzitní areál
jsou provozovány dvě studovny Dukelská a Vltava. Podle statistik z roku 2010 má knihovna
ve svém fondu 445 854 knihovních jednotek. Pro uživatele je k dispozici 589 studijních míst.
Všechny procesy probíhají automatizovaně pomocí knihovnického systému ALEPH
od izraelské firmy ExLibris66.
Na provozu celé univerzitní knihovny se podílí 37 zaměstnanců, z tohoto počtu je jeden
pracovník vyčleněn na informační vzdělávání studentů. Kurzů informační výchovy je zde
realizováno několik, a to s různým obsahem podle cílové skupiny posluchačů. Na webových
stránkách knihovny je též možné najít širokou škálu materiálu k tomuto tématu, včetně
základní orientace v prostorách univerzitní knihovny a v jejích službách.
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3.5.3 Pedagogická knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Pedagogická knihovna ZČU67 má za sebou bohatou historii. Její založení je datováno rokem
1956, kdy vznikla jako Ústřední knihovna při Vyšší pedagogické škole. V polovině 90. let byl
zde zprovozněn automatizovaný knihovnický systém Tinlib. V roce 1997 došlo k přechodu na
systém Aleph, a to za účelem sjednocování knihovnických a informačních služeb
v knihovnách v rámci celé Západočeské univerzity68 [Univerzitní, 2008].
Vznikem Univerzitní knihovny ZČU69 dne 1. 1. 1999 se Pedagogická knihovna stala jednou
z jejích dílčích součástí, stejně jako Knihovna Bory, Filozofická a právnická knihovna
a Ekonomická knihovna v Chebu. V roce 2008 byla založena Knihovna zdravotnických
studií, která též náleží do této organizační struktury.
V současné době se Pedagogická knihovna rozprostírá na několika místech. V hlavní budově
Pedagogické fakulty ZČU na Klatovské třídě se nachází volný výběr, studovna, studovna
periodik a depozitář. Její součástí jsou ještě dvě studovny v centru města, a to v Jungmannově
a Veleslavínově ulici. Studentům je k dispozici celkem 140 studijních a 30 počítačových míst.
Podle statistik z roku 2011 mají uživatelé k dispozici 243 751 knihovních jednotek, což je
nejvíce ze všech dílčích knihoven Univerzitní knihovny ZČU. Přestože byla tato knihovna
automatizována již v 90. letech minulého století, jako jediná nemá v elektronickém katalogu
obsažený celý svůj fond, ale na jeho zpřístupnění přes elektronický katalog se postupně
pracuje. Tato skutečnost je dána historickou tradicí Pedagogické knihovny a charakterem
uchovávané literatury. Prvenství má knihovna i ve fondu beletrie.
V Pedagogické knihovně ZČU pracuje celkem 12 zaměstnanců, kteří se střídají u výpůjčního
protokolu nebo ve službách v jednotlivých studovnách. Katalogizace je řešena centrálně
Univerzitní knihovnou ZČU.
Informační vzdělávání studentů je zajišťováno zaměstnanci jednak Univerzitní knihovny
ZČU, jednak přímo Pedagogickou knihovnou v zastoupení Mgr. Zuzany Činátlové
(viz rozhovor v Příloze č. 5) a Mgr. Marcely Sedlákové.
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Na Západočeské univerzitě v Plzni je vyučován předmět Vědecké informace, který mají
možnost navštěvovat všichni studenti univerzity. Předmět je vypisován pod záštitou
Filozofické fakulty ZČU v Plzni70 a jeho garantem je PhDr. Miloslava Faitová, ředitelka
Univerzitní knihovny ZČU.
Kurz je zpřístupňován každý semestr Katedrou filozofie Filozofickou fakultou ZČU v Plzni,
je dotován dvěma vyučovacími hodinami týdně a na jeho realizaci se podílejí knihovníci
z Univerzitní knihovny ZČU v Plzni, kteří si mezi sebe rozdělili jednotlivé bloky přednášek
dle jejich profesní působnosti.
Cílem předmětu je „naučit studenty vyhledávat, získávat a zpracovávat informace potřebné
pro studium, profesní praxi a případnou další vědeckou činnost, a to v tištěné i elektronické
formě“ [Západočeská, 2007] na základě standardů formulovanými Odbornou komisí
pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách (IVIG)71.
Vědecké
informace

zimní semestr

letní semestr

2008/2009

14

70

2009/2010

74

85

2010/2011

57

17

2011/2012

18

nevypsáno

Tab. 1 Předmět Vědecké informace – počet zapsaných studentů
dle jednotlivých semestrů (interní zdroj)

Tab. 1 znázorňuje počet studentů, kteří si v daném semestru zapsali kurz Vědecké informace.
Pro získání atestace je po studentech požadováno vypracování závěrečného úkolu, jehož
zadání je následující: „Studenti si zvolí téma, na které budou zpracovávat seminární práci,
které jim schválíme. A pak už si vyhledávají články v jednotlivých databázích s tím, že my jim
poskytujeme metodickou podporu. To, co jim člověk řekl teoreticky, tak tady si to zkoušejí
prakticky. Mají za úkol vybrat si asi 30 článků z různých databází a 5 z toho citovat plus musí
napsat všechna klíčová slova, která použili,“ [Firstová, 2012] informuje Ing. Barbora
Katolická z Univerzitní knihovny ZČU.
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Ing. Barbora Katolická v rozhovoru informovala, jakou chystají změnu v organizaci tohoto
kurzu: „Do budoucna to chceme pojmout trošíčku jinak, aby si studenti mohli více prakticky
vyzkoušet. Doteď jsme vlastně měli praktická cvičení až na závěr kurzu. Těsně předtím, než si
studenti připravovali seminárku, tak měli 2 hodiny cvičení, které probíhaly na počítačích.
Proto bychom to chtěli pojmout více ve formě seminářů než přednášek, aby si to studenti více
prakticky ozkoušeli“ [Firstová, 2012].
3.5.4 Ústřední knihovna Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická knihovna byla založena v roce 1954 jako součást Vyšší pedagogické školy. Pět
let na to se stala organizační složkou Pedagogického institutu a o dalších pět let později
samostatné pedagogické fakulty. Současný název Ústřední knihovny Pedagogické fakulty72 se
začal používat až v roce 1991, a to se vznikem Univerzity J. E. Purkyně (též UJEP)73 na
základě zákona č. 314/1991 Sb. o zřízení pěti nových regionálních univerzit. Nachází se ve
dvou budovách v areálu univerzity, a to v Pausterově a Hoření ulici.
Profilace fondu se orientuje na společenské vědy, filologické vědy, přírodní vědy a výchovy.
Dále knihovna zajišťuje knihovní fondy některých kateder, pro něž jsou zřízeny
specializované studovny, a to například pro historii, společenské vědy a bohemistiku [Brožek,
2004]. Ústřední knihovna Pedagogické fakulty zajišťuje též služby pro fakultu
přírodovědeckou, filozofickou a Ústav zdravotnických studií. Provoz knihovny a s tím
spojené služby v katederních studovnách zajišťuje celkem 11 zaměstnanců. Propagace služeb
knihovny je zajištěna prostřednictvím webových stránek knihovny a jejich zviditelněním
prostřednictvím publikování v univerzitním kromě akademických prázdnin měsíčně
vydávaným zpravodaji.
V roce 1994 byl ve všech fakultních knihovnách UJEP implementován automatizovaný
knihovnický systém TINLIB, výjimkou nebyla ani Ústřední knihovna Pedagogické fakulty
UJEP. O tři roky později byl uživatelům celé univerzity zpřístupněn souborný katalog UJEP.
Začátkem září 2007 došlo k implementaci nového systému Advanced Rapid Library (též
ARL) od firmy Cosmotron Bohemia74. Inovací systému bylo například umožněno spojení pěti
dosud samostatných fakultních systémů do jednoho katalogu, vytváření záznamů ve standardu
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http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2078&Itemid=576/
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http://www.cosmotron.cz/
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MARC21, vyžití samoobslužných služeb přes internet, použití studentské či zaměstnanecké
karty zároveň jako čtenářského průkazu [Brožek, 2008].
Součástí organizační struktury je od 1. 3. 2012 také Vědecká knihovna UJEP, jejíž stavba
v areálu univerzity se v současné době realizuje. Otevření vědecké knihovny UJEP
se předpokládá na začátek roku 2013. Tím dojde ke sloučení fakultních knihoven v jednu
knihovnu univerzitní [Univerzita, 2008]. Jejím ředitelem by se měl stát PhDr. Ivo Brožek,
současný vedoucí Ústřední knihovny Pedagogické fakulty.
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4 Průzkum informační gramotnosti
Průzkumy v knihovnách nebo v institucích spjatých s chodem knihovny se neprovádějí,
protože cílem je něco zkoumat nebo pochopit, ale hlavním důvodem je, že je potřeba získat
data, která jsou důležitá pro rozhodování o dalším fungování knihovny. Pokud průzkum
provedeme náležitě, získáme tím data, o která se můžeme opřít v případě, že bychom chtěli
provést nějaké změny v knihovních službách, zlepšit spokojenost uživatelů, zefektivnit nákup
fondu, obhájit nedostatečný počet zaměstnanců a tak dále.

4.1

Teoretická část

Před zahájením samotného průzkumu je potřeba definovat si výzkumný problém, který by
měl celé práci dát směr a shrnout informace o tématu [Škodová, 2011, s. 19]. Z výzkumného
problému pak vycházejí další skutečnosti, které je třeba před spuštěním samotného průzkumu
definovat, a jež popisuji v následujících podkapitolách.
4.1.1 Výzkumný problém
Domnívám se, že průzkum informačního vzdělávání na vybraných Pedagogických fakultách
v ČR, je pro výzkum vhodně voleným tématem, protože v současné době se stále více
přikládá důraz na to, aby studenti (a nejen ti) byli schopni co nejrychleji vyhledat co nejvíce
relevantních informací, které uspokojí jejich potřebu, a hlavně, na jejichž základě budou
dobře fungovat např. ve svém profesním životě.
S rozšiřujícím se informačním průmyslem je stále těžší se v narůstajícím množství informací
orientovat. Proto se na některých vysokých školách (naštěstí nejen na vysokých školách, ale
ty jsou předmětem této práce) začalo s výukou informačního vzdělávání. Na některých
vysokých školách, nebo pouze v rámci akreditace oboru, je tato forma vzdělávání realizována
v rámci povinných či volitelných předmětů, na jiných je tato problematika zase v rukou
odborníků pracujících ve vysokoškolských knihovnách a na zájmu samotných studentů.
Z toho nám vyplývá, že úroveň informační gramotnosti studentů bude na každé vysoké škole
trochu jiná. Abych přiblížila či shrnula současný stav informačního vzdělávání na školách
tohoto typu, z tohoto důvodu jsem se rozhodla provést průzkum na vybraných pedagogických
fakultách v České republice.
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Výběr konkrétní fakulty, v tomto případě pedagogické, jsem nezvolila náhodně. Jsem
přesvědčena o tom, že orientace v informačních zdrojích u studentů pedagogických fakult
jakožto budoucích pedagogů a výchovně vzdělávacích pracovníků, by se pro ně měla stát
samozřejmostí a tyto nabyté znalosti by měly zapojovat i do svých vyučovacích hodin,
přestože informační vzdělávání není po obsahové stránce hlavní náplní jejich vyučovaného
předmětu.
Z pohledu knihovníka – informačního pracovníka bych byla ráda, kdyby při svých přípravách
na vyučovací hodiny a v průběhu vyučovací hodiny mysleli učitelé i na to, že není důležité,
aby dětem předali informace v nějaké strukturované srozumitelné formě, ale aby jim byli
průvodci vedli své žáky i v tom smyslu, kde a jak je mají hledat a jakým způsobem jim
porozumět, zpracovat a využít.
4.1.2 Výzkumný cíl
Abychom si mohli stanovit výzkumné otázky, je třeba si nejdříve definovat výzkumný cíl,
v němž by se měla odrážet jeho účelovost a význam, a to ve formě výroku [Škodová, 2011,
s. 19].
Jako výzkumný cíl jsem si zvolila:
1. U studentů, budoucích pedagogů a výchovně vzdělávacích pracovníků, zjistit jejich
obecné povědomí o existenci informačních zdrojů a jejich využívání.
2. Zjistit způsob a formu informačního vzdělávání studentů na vysokých školách,
konkrétně na pedagogických fakultách (a to i jako další inspiraci pro ostatní vysoké
školy).
4.1.3 Výzkumné otázky
V další fázi jsem zformulovala výzkumné otázky, které směřují ke stanoveným cílům:
a. V jakých informačních zdrojích studenti nejčastěji vyhledávají? Vyhledávají
v internetových vyhledávačích, volně dostupných zdrojích typu katalogy knihoven,
databáze, či i v licencovaných informačních zdrojích?
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b. Jakým způsobem se dozvídají o existenci informačních zdrojů, ať už se jedná o volně
dostupné či licencované?
c. Jakou roli v této oblasti hraje univerzitní knihovna jako informační podpora?
4.1.4 Hypotézy výzkumu
Formulace hypotéz není jednoduchým úkolem, ale pro začátek výzkumu nevyhnutelným,
neboť hypotézy nám pomáhají zjistit, zda je výzkum vůbec realizovatelný. Dále by nám měly
hypotézy optimálně redukovat informace (proměnné) a přiblížit popisovanou realitu.
Hypotézy nám také umožňují se optimálně rozhodnout pro zvolený typ výzkumné techniky.
A v neposlední řadě nám nastíní rozsah výzkumu [Disman, 2000, s. 85-88].
V rámci tohoto výzkumu jsem stanovila následující hypotézy:
A. Studenti vyhledávají informace nejčastěji prostřednictvím internetových vyhledávačů
(Google.cz, Seznam.cz, Yahoo.com atd.)
B. Elektronické informační zdroje jako jsou oborové a multioborové databáze využívají
studenti jen zřídka.
C. O existenci elektronických licencovaných informačních zdrojích se minimální počet
studentů dozvídá již na střední škole.
D. Pouze některé obory nabízejí předmět, jehož náplní je alespoň částečně informační
vzdělávání.
E. Většina studentů nemá informaci, že pro ně knihovna pořádá kurzy informačního
vzdělávání zahrnující vyhledávání informací v elektronickém katalogu a práci
s databázemi.
4.1.5 Charakter výzkumného vzorku
Cílovou skupinou, tzv. vzorkem populace, jsou studenti všech oborových kombinací
vybraných pedagogických fakult v České republice, a to bakalářského a magisterského
studijního programu. Výzkum bude realizován celkem na třech pedagogických fakultách,
konkrétně

na

Pedagogické

fakultě

Jihočeské

univerzity

v Českých

Budějovicích,

na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Pedagogické fakultě Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a to na základě předchozí domluvy s vedením
jednotlivých fakult.
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Za typ výzkumné metody je zvolen online dotazník, který by studentům měla zprostředkovat
daná fakulta. Snahou bude oslovit co nejvíce respondentů, aby návratnost dotazníků byla
pokud možno co nejvyšší. Myslím si, že výzkum se dá považovat za prokazatelný, pokud se
výzkumný vzorek bude pohybovat minimálně v rozmezí 100-150 respondentů z každé
fakulty.

4.2

Praktická část

V následující části je popsána příprava, průběh a vyhodnocení průzkumu. Vyhodnocení je
provedeno nejdříve za každou fakultu zvlášť a poté následuje srovnání výsledků jednotlivých
fakult, včetně potvrzení či nepotvrzení hypotéz.
4.2.1 Příprava průzkumu
Dříve než jsem mohla začít se samotnou přípravou průzkumu, bylo třeba kontaktovat vedení
vybraných pedagogických fakult. Bylo potřeba, aby mi k realizaci průzkumu udělili souhlas,
a to ještě předtím, než jsem odevzdala žádost k zadání tématu. Bohužel jsem se potýkala
i s problémem, že se některé fakulty průzkumu zúčastnit nechtěly, proto jsem jich musela
oslovit více.
Příprava průzkumu k tomuto tématu byla pro mě dlouhodobou záležitostí. Začala jsem s ní již
v říjnu 2011, kdy jsem se přihlásila na e-learningový kurz Základy výzkumů v knihovnách75,
na jehož běhu se podílejí jak knihovníci, tak sociologové. Ti jsou zároveň i tutory kurzu.
Organizačně a odborně ho zaštiťuje Kabinet informačních studií a knihovnictví Masarykovy
univerzity v Brně76 a Partnerská síť informačních profesionálů PARTSIP 77. Všechny
průběžné úkoly a závěrečnou práci jsem vypracovávala s cílem připravit se na průzkum
k tématu této diplomové práce. Díky tomu jsem získala zpětnou vazbu a cenné rady, které
jsem pak mohla zúročit při přípravě reálného průzkumu. Po úspěšném absolvování kurzu
jsem začátkem března obdržela certifikát akreditovaný Ministerstvem školství, mládež
a tělovýchovy ČR78.

75

http://vyzkumy.knihovna.cz/e-learning
http://kisk.phil.muni.cz/
77
http://www.partsip.cz/
78
http://www.msmt.cz/
76
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Před spuštěním reálného průzkumu byly otázky v dotazníku konzultované s mou vedoucí
diplomové práce a s pověřenými osobami z jednotlivých fakult, se kterými jsem po celou
dobu spolupracovala.
4.2.2 Předvýzkum
Na malém vzorku respondentů by se v předvýzkumu měly otestovat veškeré nástroje, které
v průzkumu hodláme použít [Disman, 2000, s. 122]. V týdnu 16. -20. 4. 2012 jsem tedy
z každé fakulty požádala pět respondentů o vyplnění dotazníku, abych zjistila, zda je jeho
forma srozumitelná. Na základě zpětné vazby bylo potřeba některé otázky poupravit, a to
hlavně co se týče nabídky odpovědí. Např. u otázky, zda by studenti navštěvovali kurzy
informačního vzdělávání v knihovně, jsem měla na výběr z možností „ano“, „ne“, „možná“.
Jelikož většina respondentů volila zlatou střední cestu v odpovědi „možná“, ukázalo se, že je
tato odpověď co do hodnoty neutrální a nevypovídající. Možnosti odpovědí jsem tedy
upravila na: „ano“, „ne“, „spíše ano“, „spíše ne“.
4.2.3 Průběh průzkumu
Samotný průzkum probíhal v období 1. -31. 5. 2012 formou dotazníku, který byl pro každou
fakultu zvlášť umístěn na webové stránce portálu vyplnto.cz. Vedení každé ze zapojených
fakult mi určilo osobu zainteresovanou v dané problematice, se kterou jsem po celou dobu
spolupracovala. Prostřednictvím této osoby byl dotazník vystaven na webové či facebookové
stránky fakulty, katedry nebo knihovny, a tak zpřístupněn ostatním studentům.
Délka jednoho měsíce, po kterou průzkum trval, nebyla zvolena náhodně. Původním záměrem
bylo spuštění průzkumu na dobu 14 dní, ale vzhledem k tomu, že šlo o celkem rozvinutou
spolupráci a cílem bylo získat minimálně 100-150 vyplněných dotazníků z každé oslovené
fakulty, chtěla jsem se tak vyvarovat technických problémů, které by případně mohli průběh
průzkumu zkomplikovat. Kromě spolupráce s fakultou na zveřejnění průzkumu jsem se
snažila o rozšíření odkazu mezi studenty i jinými komunikačními kanály, a to prostřednictvím
sociální sítě facebook a adresně zasílanými emaily prostřednictvím mně dostupných kontaktů
studentů vybraných fakult.

64

4.2.4 Dotazník a vyhodnocení průzkumu
Dotazník (viz Příloha č. 1) je anonymní a zahrnuje celkem 13 otázek, z toho jsou 4 otázky
sociodemografické. Průměrnou dobu na vyplnění dotazníku jsem odhadla na 3 minuty, a do
tohoto limitu jsem se u všech fakult vešla. Dotazník se skládá z následujících typů otázek:
 U povinné otázky č. 1 měli respondenti zadané 3 odpovědi, u nichž měli určit
jedinečné pořadí dle nejvyužívanějšího po nejméně využívaný informační zdroj.
Vyhodnocení této otázky proběhlo výpočtem průměrného pořadí.
 Otázky č. 2, 6, 7, 8, 9 a 13 jsou povinnými otázkami uzavřenými s právě jednou
možnou odpovědí.
 Otázka č. 3 a č. 4 se zobrazila pouze respondentům, kteří v otázce č. 2 zaškrtli
odpověď „nikdy jsem nevyhledával/a“. U povinné uzavřené otázky č. 3 pak mohli
zvolit i více odpovědí, ale alespoň jednu. Otázka č. 4 byla koncipována jako otevřená
a jako jediná nepovinná.
 Otázky č. 5, 10, 11, 12 byly navrženy jako povinné otázky polouzavřené s právě
jednou možnou odpovědí, kterou si však mohl napsat i sám respondent.
4.2.5 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Vedení fakulty mě odkázalo na pana Ing. Tomáše Dolanského, Ph.D., z katedry informatiky,
který odkaz na dotazník vystavil na webových stránkách katedry. Dotazník byl z určitých
důvodů spuštěn o několik dní déle než na ostatních dvou fakultách, a to 10. 5. 2012. Ukončen
byl potom ve stejný termín 31. 5. 2012 jako další dva dotazníky. Přestože byl spuštěn o 10 dní
později než v případě ostatních dvou pedagogických fakult, vyplnilo ho celkem 147
respondentů. Po filtraci výsledků (viz Otázka č. 10 a 11) bylo relevantních celkem 134
dotazníků, se kterými jsem při vyhodnocování pracovala.
Otázka č. 1 – Při vyhledávání informací pro psaní semestrální, vysokoškolské kvalifikační
či jiné práce využívám tyto zdroje.
Z Tab. 2 je zřejmé, že průměrné pořadí ve využívanosti informačních zdrojů je následující:
mezi 1. a 2. místem se pohybují internetové vyhledávače (1,455), na jednoznačném 2. místě
jsou katalogy knihoven (2,06) a mezi 2. a 3. místem elektronické informační zdroje (2,485).
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průměrné
pořadí

informační zdroj
internetové vyhledávače
(Google.cz, Seznam.cz, Yahoo.com
atd.)

1,455

katalogy knihoven

2,06

elektronické informační zdroje
(oborové, multioborové databáze)

2,485

Tab. 2 PF JU v Českých Budějovicích – preference informačních zdrojů

Otázka č. 2 – V elektronických informačních zdrojích (oborových či multioborových
databázích) vyhledávám.

Graf 1 PF JU v Českých Budějovicích – frekvence využívání oborových a multioborových databází

U této otázky byla možnost zaškrtnutí pouze jedné odpovědi. 55 respondentů (41%) uvedlo,
že v elektronických informačních zdrojích vyhledávají občas, 31 (23%) jen výjimečně,
29 (22%) v nich nikdy nevyhledávalo a pouze 19 (14%) je využívá pravidelně (Graf 1).
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Otázka č. 3 – Elektronické informační zdroje nevyužívám z důvodu:

Graf 2 PF JU v Českých Budějovicích – důvody nevyužívání elektronických informačních zdrojů

Otázka se zobrazila pouze respondentům, kteří v otázce č. 2 zaškrtli odpověď „nikdy jsem
nevyhledával/a“, v tomto případě pouze 29 studentům. Bylo možné označit více možností.
Celkem 25krát byla zaškrtnuta odpověď „zatím jsem o možnosti jejich využívání neslyšel/a“,
10krát „neumím v nich vyhledávat“, 2x „neorientuji se v jejich množství“, 1krát pro to má
respondent jiný důvod (Graf 2). Ještě další důvody mohlo těchto 29 respondentů blíže popsat
v otázce č. 4.
Otázka č. 4 – Uveďte další důvody, proč nevyužíváte elektronické informační zdroje?
Na tuto otázku měli možnost slovně odpovědět opět pouze ti respondenti, kteří v Otázce č. 4
uvedli možnost „nikdy jsem nevyhledával/a“. Dalšími důvody pro ně je těžká dostupnost,
nikdy o nich neslyšeli a také to znamená nutnost sledovat, které zdroje jsou přístupné zdarma,
a které jsou placené.
Otázka č. 5 – O existenci elektronických licencovaných informačních zdrojů jsem se poprvé
dozvěděl/a.
Z Graf 3 lze vyčíst, že z nabízených možností bylo uvedeno 51krát (38%), že se o nich
respondenti dozvěděli od pedagogů, 28krát (21%) o nich nikdy neslyšelo, 20krát (15%)
od spolužáků, 15krát (11%) již na střední škole, 11krát (8%) od knihovníka. Další alternativy
uvedli sami respondenti, a to 5x (4%) se o nich dozvěděli až z tohoto dotazníku a 4x (3%)
z internetu.
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Graf 3 PF JU v Českých Budějovicích – způsob dovídání se o existenci licencovaných informačních zdrojů

Otázka č. 6 – Máte v rámci povinných nebo volitelných předmětů vašeho studovaného oboru
předmět, ve kterém byste se dozvěděli nebo se učili pracovat např. s tím, jak se vyhledává
v katalogu knihoven nebo v odborných databázích?

Graf 4 PF JU v Českých Budějovicích – povědomí studentů o existenci předmětu zaměřeného na informační
vzdělávání

Na Graf 4 je znázorněno, že většina oborů tento předmět ve své nabídce nezahrnuje 82 (61%)
anebo o něm neví 22 (17%). Některé obory tento předmět v nabídce mají 30 (22%).
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Otázka č. 7 – Organizuje vaše knihovna kurzy, ve kterých se dozvíte, jak se orientovat
v knihovně, jak si vyhledat knihy pomocí elektronického katalogu nebo jak vyhledávat
v odborných databázích?

Graf 5 PF JU v Českých Budějovicích – povědomí studentů o kurzech informačního vzdělávání organizovaných
knihovnou

Jako jedinou možnou odpověď nejčastěji respondenti označili 63krát (47%), že o kurzech
neví, 44krát (33%), že o nich ví a 27krát (20%), že knihovna žádné kurzy neorganizuje (Graf
5).

Otázka č. 8 – V případě, že by vaše knihovna tyto kurzy pořádala, zúčastnil/a byste se?

Graf 6 PF JU v Českých Budějovicích – zájem studentů zúčastnit se kurzů informačního vzdělávání pořádaných
knihovnou
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59 (44%) respondentů by se těchto kurzů spíše zúčastnilo, 53 (39%) spíše ne, 17 (13%) by se
jich určitě zúčastnilo a 5 (4%) by tuto nabídku nevyužilo vůbec (Graf 6).
Otázka č. 9 – Pokud by byl vypsán na toto téma nějaký volitelný předmět, zvolil/a byste si
ho?

Graf 7 PF JU v Českých Budějovicích – zájem studentů zúčastnit se kurzů informačního vzdělávání jako
volitelného předmětu

Odpověď „spíše ano“ zvolilo 61 (45%) respondentů, 55 (41%) „spíše ne“, 13 (10%) „ne“ a 5
(4%) „ano“ (Graf 7).
Otázka č. 10 – Studuji na fakultě:

Graf 8 PF JU v Českých Budějovicích – počet respondentů z pedagogické fakulty
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Tato otázka byla do dotazníku zahrnuta záměrně, a to z důvodu, abych se ujistila, zda opravdu
dotazník vyplnili pouze studenti pedagogické fakulty, tedy cílová skupina respondentů.
Jelikož dotazník vyplnilo ještě dalších 12 studentů z jiných fakult, musely být tyto dotazníky
vyfiltrovány. Přímo z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
dotazník vyplnilo celkem 134 (100%) studentů bakalářského a magisterského studia (Graf 8).
Otázka č. 11 – Jsem v:

Graf 9 PF JU v Českých Budějovicích – typ studia

U této otázky si mohli respondenti vybrat jednu z nabízených možností nebo slovně doplnit
vlastní. Otázka byla zařazena z důvodu ověření typu studia, to znamená, zda dotazníky
vyplnili pouze studenti bakalářského a magisterského studia, kteří jsou cílovou skupinou
tohoto průzkumu. Zároveň byla ponechána strukturace odpovědí dle ročníků, abych si mohla
zkontrolovat, zda reprezentativní vzorek zahrnuje všechny ročníky. Toto mohu potvrdit. Pro
naše potřeby postačí rozdělení na typ studia bakalářského a magisterského, včetně
navazujícího i souvislého studia. Dotazník vyplnilo celkem 92 (69%) studentů bakalářského
studia a 42 (31%) magisterského studia (Graf 9).
Otázka č. 12 – Studuji obor/kombinaci:
Na otázku měli respondenti odpovědět vlastními slovy. Zahrnuta byla z důvodu kontroly, aby
dotazník nevyplnili studenti jen jednoho či dvou oborů nebo kombinací, a aby byla struktura
vzorku rozmanitější. Jednotlivé kombinace jsou uvedeny v tabulce č. 3.
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Obor/kombinace
anglický jazyk

psychologie

aplikovaná informatika

rostlinné biotechnologie

biologie

ruský jazyk pro mezinárodní
a evropský obchod (filologie)

český jazyk a literatura

sociální pedagogika

dějepis

společenské vědy

dějiny novější české literatury

španělský jazyk

fyzika

technické činnosti

geografie pro veřejnou správu

učitelství pro 1. stupeň ZŠ

informační technologie

učitelství pro MŠ

informatika

výchova ke zdraví

matematika

výpočetní technika

německý jazyk

výtvarná tvorba

občanská výchova

výtvarná výchova

pedagogika volného času

zeměpis

přírodopis

Tab. 3 PF JU v Českých Budějovicích – studované oborové kombinace

Otázka č. 13 – Jsem:

Graf 10 PF JU v Českých Budějovicích – pohlaví

Dotazník vyplnilo celkem 92 (69%) žen a 42 (31%) mužů (Graf 10).
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4.2.6 Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jsem spolupracovala s paní
Mgr. Zuzanou Činátlovou z Pedagogické knihovny, která zveřejnila odkaz na dotazník
na webové stránky Univerzitní knihovny ZČU a dále nechala v knihovně pro respondenty
k dispozici i tištěné verze dotazníku. Tištěné verze pak byly vyzvednuty a zapracovány
do online verze dotazníku. Sběr dat probíhal v období 1. - 31.5.2012. Dotazník vyplnilo
celkem 116 respondentů, ale 3 dotazníky nemohly být do výsledků zahrnuty, jelikož je
vyplnili studenti z jiných fakult (zjištěno skrze potvrzovací otázku č. 10). Ve vyhodnocení je
tedy zahrnuto celkem 113 relevantně vyplněných dotazníků.
Otázka č. 1 – Při vyhledávání informací pro psaní semestrální, vysokoškolské kvalifikační či
jiné práce využívám tyto zdroje.
průměrné
pořadí

informační zdroj
internetové vyhledávače
(Google.cz, Seznam.cz, Yahoo.com
atd.)

1,451

katalogy knihoven

1,69

elektronické informační zdroje
(oborové, multioborové databáze)

2,858

Tab. 4 PF ZČU v Plzni – preference informačních zdrojů

Průměrné pořadí u internetových vyhledávačů je 1, 451 a u katalogů knihoven je to 1,69, což
je velmi malý rozdíl. Podíváme-li se na příslušnou Tab. 4, můžeme jednoznačně potvrdit, že
z těchto tří nabízených možností studenti volí jako poslední zdroj informací elektronické
informační zdroje, které jsou na 2,858 místě průměrného pořadí.
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Otázka č. 2 – V elektronických informačních zdrojích (oborových či multioborových
databázích) vyhledávám.

Graf 11 PF ZČU v Plzni – frekvence využívání oborových a multioborových databází

Na Graf 11 je znázorněno, že 63 (56%) respondentů tyto zdroje k vyhledávání informací
využívá jen výjimečně nebo občas 21 (18%). 18 (16%) respondentů v nich nikdy
nevyhledávalo, na druhou stranu 11 (10%) respondentů v nich vyhledává pravidelně.
Otázka č. 3 – Elektronické informační zdroje nevyužívám z důvodu:

Graf 12 PF ZČU v Plzni – důvody nevyužívání elektronických informačních zdrojů

Na tuto otázku mělo možnost odpovědět pouze 18 respondentů, jelikož v předchozí otázce
uvedli

možnost, že v oborových a

multioborových informačních

zdrojích nikdy

nevyhledávali, a to z těchto důvodů (respondenti mohli zaškrtnout i více možností). 9x uvedli,
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že o nich nikdy neslyšeli. 8 se neorientuje v jejich množství, 7 v nich neumí vyhledávat, 3
v nich nenachází potřebné informace (Graf 12). Další důvody mohli respondenti uvést
v otevřené otázce č. 4.
Otázka č. 4 – Uveďte další důvody, proč nevyužíváte elektronické informační zdroje?
Otázka č. 4 je obdoba předchozí otázky s tím rozdílem, že jde o otázku otevřenou a je opět
určena pouze pro 18 respondentů, kteří v otázce č. 2 zaškrtli možnost, že v oborových
a multioborových informačních zdrojích nikdy nevyhledávali. Této možnosti však
respondenti nevyužili a žádné další důvody neuvedli.
Otázka č. 5 – O existenci elektronických licencovaných informačních zdrojů jsem se poprvé
dozvěděl/a.

Graf 13 PF ZČU v Plzni – způsob dovídání se o existenci licencovaných informačních zdrojů

Z výsledného Graf 13 můžeme vyčíst, že nejčastější odpovědí bylo, že se o nich 59 (52%)
respondentů dozvědělo od pedagogů, 16 (14%) již na střední škole, 16 (14%) o nich nikdy
neslyšelo, 15 (13%) od spolužáků, 6 (6%) od knihovníka a 1 (1%) z internetu.
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Otázka č. 6 – Máte v rámci povinných nebo volitelných předmětů vašeho studovaného oboru
předmět, ve kterém byste se dozvěděli nebo se učili pracovat např. s tím, jak se vyhledává
v katalogu knihoven nebo v odborných databázích?
Jak je z Graf 14 patrné, 23 (21%) respondentů označilo, že tento předmět v rámci
studovaného oboru mohou navštěvovat, což je mnohem menší procento než těch, kteří si tento
předmět nemají možnost zvolit. Tato skupina je v zastoupení 76 (67%) respondentů, skupina
14ti (12%) respondentů neví, zda tuto možnost vůbec mají.

Graf 14 PF ZČU v Plzni – povědomí studentů o existenci předmětu zaměřeného na informační vzdělávání

Otázka č. 7 – Organizuje vaše knihovna kurzy, ve kterých se dozvíte, jak se orientovat
v knihovně, jak si vyhledat knihy pomocí elektronického katalogu nebo jak vyhledávat
v odborných databázích?
Větší část (Graf 15), což představuje 72 (64%) respondentů neví, zda knihovna takové kurzy
pořádá a 15 (13%) jich uvádí, že tomu tak není. Pouze 26 (23%) respondentů má informaci
o knihovnou pořádaných kurzech.
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Graf 15 PF ZČU v Plzni – povědomí studentů o kurzech informačního vzdělávání organizovaných knihovnou

Otázka č. 8 – V případě, že by vaše knihovna tyto kurzy pořádala, zúčastnil/a byste se?

Graf 16 PF ZČU v Plzni – zájem studentů zúčastnit se kurzů informačního vzdělávání pořádaných knihovnou

50 (44%) respondentů se vyjádřilo, že by kurzy spíše nenavštívili a 6 (5%) by se jich
nezúčastnilo vůbec. Na druhé straně, jak nám ukazuje i Graf 16, 48 (43%) respondentů by na
kurzy spíše přišlo a 9 (8%) by se jich určitě účastnilo.
Otázka č. 9 – Pokud by byl vypsán na toto téma nějaký volitelný předmět, zvolil/a byste si
ho?
Podíváme-li se na Graf 17, je potěšující, že 50 (44%) respondentů uvedlo, že by si tento
volitelný předmět spíše zapsali a 11 (10%) by do něho určitě docházelo, což je nadpoloviční
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většina. Oproti tomu 45 (40%) respondentů by si tento předmět spíše nezvolilo a 7 (6%) by si
jej nezapsalo vůbec.

Graf 17 PF ZČU v Plzni – zájem studentů zúčastnit se kurzů informačního vzdělávání jako volitelného
předmětu

Otázka č. 10 – Studuji na fakultě:

Graf 18 PF ZČU v Plzni – počet respondentů z pedagogické fakulty

Tato otázka je otázkou potvrzovací. To znamená, že respondenti, kteří uvedli, že jsou
studenty jiné fakulty, tak jejich odpovědi nebyly do vyhodnocování výsledků zahrnuty.
Po filtraci všech výsledků vycházím v hodnocení tohoto dotazníku ze 113 (100%)
relevantních dotazníků (Graf 18).
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Otázka č. 11 – Jsem v:
Otázka č. 11 je také potvrzovací v tom smyslu, že jejím cílem bylo zjistit, zda dotazník
vyplnili pokud možno všechny ročníky bakalářského i magisterského studia, což se podařilo.
Pro naše vyhodnocení však postačí poměr mezi vyplněnými dotazníky dle typu studia, který
je v tomto případě velmi vyrovnaný, což je znatelné i z Graf 19. Celkem dotazník vyplnili 62
(55%) studenti bakalářského a 51 (45%) student magisterského studia.

Graf 19 PF ZČU v Plzni – typ studia

Otázka č. 12 – Studuji obor/kombinaci:
Tato otázka byla opět zařazena proto, že bylo potřeba zjistit, zda dotazníky nevyplnili studenti
jen jednoho nebo dvou oborových kombinací, ale aby vzorek respondentů vykreslil co
nejpřesněji různorodá oborová zaměření. Podrobný výčet je uveden v tabulce č. 5.
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Obor/kombinace
anglický jazyk

občanská výchova

biologie

praktické vyučování a odborný výcvik

český jazyk

psychologie

dějepis

sociální a kulturní antropologie

ekonomická a regionální geografie

specializace v pedagogice

francouzský jazyk

technická výchova

geografie

tělesná výchova

hudební výchova

učitelství pro 1. stupeň ZŠ

chemie

vizuální kultura

informatika

výchova ke zdraví

matematika

výtvarná výchova

německý jazyk

Tab. 5 PF ZČU v Plzni – studované oborové kombinace

Otázka č. 13 – Jsem:

Graf 20 PF ZČU v Plzni – pohlaví

Dotazníky vyplnilo více žen, a to 87 (77%). Mužů bylo 26 (23%) - viz gGraf 20.
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4.2.7 Pedagogická fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Z Pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsem spolupracovala
s Mgr. Michalem Červenkou, který zajistil zveřejnění dotazníku po technické stránce, to
znamená, že jej vystavil na facebookové stránky fakulty. O obsahové stránce jsem
komunikovala s PhDr. Ivem Brožkem z Ústřední knihovny Pedagogické fakulty. Dotazník
mohli studenti vyplňovat po dobu jednoho měsíce, a to od 1.5. do 31. 5.2012. Vyplnilo jej
celkem 145 respondentů, ale po filtraci kontrolní otázky č. 10 nebyl do výsledků zahrnut
jeden dotazník, jelikož jej vyplnil student z jiné fakulty, proto nesplňoval podmínku cílové
skupiny. Výsledky tedy reflektují celkem 144 relevantně vyplněných dotazníků.
Otázka č. 1 – Při vyhledávání informací pro psaní semestrální, vysokoškolské kvalifikační
či jiné práce využívám tyto zdroje.
Pro studenty ústecké pedagogické fakulty jsou nejvyužívanějším zdrojem pro vyhledávání
informací katalogy knihoven, které jsou na 1, 576. místě průměrného pořadí. O nemalý rozdíl
za nimi se umístily internetové vyhledávače, které jsou na 1, 708. místě průměrného pořadí.
Na poslední místo se jednoznačně dostaly elektronické informační zdroje s hodnotou 2,715
průměrného pořadí (Tab. 6).
průměrné
pořadí

informační zdroj
katalogy knihoven

1,576

internetové vyhledávače
(Google.cz, Seznam.cz, Yahoo.com
atd.)

1,708

elektronické informační zdroje
(oborové, multioborové databáze)

2,715

Tab. 6 PF UJEP v Ústí nad Labem – preference informačních zdrojů
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Otázka č. 2 – V elektronických informačních zdrojích (oborových či multioborových
databázích) vyhledávám.

Graf 21 PF UJEP v Ústí nad Labem – frekvence využívání oborových a multioborových databází

V oborových a multioborových databázích vyhledává pravidelně 21 (15%) respondentů, za to
44 (30%) respondentů je nepoužívá vůbec. Z Graf 21 lze vyčíst, že 53 (37%) odpovědělo, že
do nich nahlédne občas, a 26 (18%) jen výjimečně.
Otázka č. 3 – Elektronické informační zdroje nevyužívám z důvodu:

Graf 22 PF UJEP v Ústí nad Labem – důvody nevyužívání elektronických informačních zdrojů

Otázka č. 3 se zobrazila všem 44 respondentům, jelikož v předchozí otázce uvedli, že
v oborových či multioborových informačních zdrojích nikdy nevyhledávali a to z těchto
důvodů (možné bylo zaškrtnout více odpovědí): 39 o jejich existenci nikdy neslyšelo, 9 v nich
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neumí vyhledávat, 7 se neorientuje v jejich množství, 1 v nich nenachází potřebné informace
(Graf 22).
Otázka č. 4 – Uveďte další důvody, proč nevyužíváte elektronické informační zdroje?
Otázka č. 4 je otevřenou nepovinnou otázkou opět pro 44 respondentů, kteří v otázce č. 2
zaškrtli možnost, že nikdy v oborových a multioborových databázích nevyhledávali. Žádný
z respondentů tento prostor nevyužil.
Otázka č. 5 – O existenci elektronických licencovaných informačních zdrojů jsem se poprvé
dozvěděl/a.

Graf 23 PF UJEP v Ústí nad Labem – způsob dovídání se o existenci licencovaných informačních zdrojů

Celkem 46 (32%) respondentů uvedlo, že o elektronických licencovaných informačních
zdrojích nikdy neslyšelo. Ostatní se o nich dozvěděli následujícími způsoby: 39 (27%)
od pedagogů, 31 (21,5%) od spolužáků, 9 (6%) z internetu, 8 (5,5%) již na střední škole, 6
(4%) od knihovníka, 3 (2%) z tohoto dotazníku, 1 (1%) z webu fakulty, 1 (1%) si o nich zjistil
sám (Graf 23).
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Otázka č. 6 – Máte v rámci povinných nebo volitelných předmětů vašeho studovaného oboru
předmět, ve kterém byste se dozvěděli nebo se učili pracovat např. s tím, jak se vyhledává
v katalogu knihoven nebo v odborných databázích?

Graf 24 PF UJEP v Ústí nad Labem – povědomí studentů o existenci předmětu zaměřeného na informační
vzdělávání

Jak ukazuje Graf 24, většina respondentů, konkrétně 107 (74,5%) se vyjádřila, že takový
předmět v rámci studovaného oboru nemají, 19 (13%) jich o něm nevím. Pouze 18 (12,5%)
respondentů se vyslovilo, že tento předmět mohou navštěvovat.
Otázka č. 7 – Organizuje vaše knihovna kurzy, ve kterých se dozvíte, jak se orientovat
v knihovně, jak si vyhledat knihy pomocí elektronického katalogu nebo jak vyhledávat
v odborných databázích?
Necelá polovina respondentů, v číslech 65 (45%), o pořádání kurzů tohoto zaměření neví a 34
(24%) respondentů uvedlo, že knihovna kurzy nepořádá. Z Graf 25 vyplývá i fakt, že 45
(31%) respondentů uvedlo, že knihovna kurzy pořádá, což rozhodně není zanedbatelné
procento studentů.
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Graf 25 PF UJEP v Ústí nad Labem – povědomí studentů o kurzech informačního vzdělávání organizovaných
knihovnou

Otázka č. 8 – V případě, že by vaše knihovna tyto kurzy pořádala, zúčastnil/a byste se?
Celkový počet 66 (46%) respondentů uvedlo, že by na kurzy spíše nepřišlo a 10 (7%) by se
jich nezúčastnilo vůbec. Naopak 52 (36%) respondentů by kurzy spíše navštívilo a 16 (11%)
by určitě dorazilo (Graf 26).

Graf 26 PF UJEP v Ústí nad Labem – zájem studentů zúčastnit se kurzů informačního vzdělávání pořádaných
knihovnou
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Otázka č. 9 – Pokud by byl vypsán na toto téma nějaký volitelný předmět, zvolil/a byste si
ho?

Graf 27 PF UJEP v Ústí nad Labem – zájem studentů zúčastnit se kurzů informačního vzdělávání jako
volitelného předmětu

Je potěšující, že nadpoloviční většina, tedy 74 (51%) respondenti by si takový předmět spíše
zapsali a 14 (10%) by se na něj přihlásilo. Oproti tomu 39 (27%) respondentů by o předmětu
spíše neuvažovalo a 17 (12%) by si jej nezvolilo vůbec (Graf 27).
Otázka č. 10 – Studuji na fakultě:

Graf 28 PF UJEP v Ústí nad Labem – počet respondentů z pedagogické fakulty
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Otázka č. 10 je otázkou kontrolní. Po nezařazení jednoho dotazníku do vyhodnocování
vyplnilo dotazník celkem 144 (100%) studentů pedagogické fakulty (Graf 28).
Otázka č. 11 – Jsem v:

Graf 29 PF UJEP v Ústí nad Labem – typ studia

Studenti sice uvedli konkrétní ročník, ve kterém se nacházejí a to z důvodu, aby bylo možné
ověřit, zda dotazník vyplnily pokud možno všechny ročníky jednotlivých typů studia. Toto se
potvrdilo. Pro naše účely ale postačí jednodušší rozdělení. Jak lze vyčíst z Graf 29, tři čtvrtiny
respondentů byly z řad bakalářského studia, a to celkem 109 (76%). Zbývající čtvrtina
studentů, to je v počtu 35 (24%), vyplnila dotazník z magisterského studia.
Otázka č. 12 – Studuji obor/kombinaci:
Tato otázka měla stejnou kontrolní funkci jako otázka předchozí. Dotazník vyplnili studenti
různých oborových zaměření. V Tab. 7 je jejich výčet.
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Obor/kombinace
anglický jazyk

pedagogika volného času

anglický jazyk a literatura

popularizace hudby a organizace
hudebního života

biologie

sbormistrovství

český jazyk

sociálně pedagogická asistence

český jazyk a literatura

sociální pedagogika

filologie

speciální pedagogika

geografie

společenské vědy

historie

tělesná výchova

hra na klavír

učitelství pro 1. stupeň ZŠ

hudební výchova

učitelství pro MŠ

německý jazyk

vychovatelství

německý jazyk a literatura

vychovatelství pro speciálně pedagogické
instituce

občanská výchova

zpěv sólo

Tab. 7 PF UJEP v Ústí nad Labem – studované oborové kombinace

Otázka č. 13 – Jsem:
Přesně tři čtvrtiny studentů, to je 108 (75%) respondentů jsou ženy. Zbylá čtvrtina, 36 (25%),
vyplněných dotazníků je od mužů (Graf 30).

Graf 30 PF UJEP v Ústí nad Labem – pohlaví
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4.2.8 Závěrečné porovnání a zodpovězení hypotéz
Otázka č. 1 – Při vyhledávání informací pro psaní semestrální, vysokoškolské kvalifikační
či jiné práce využívám tyto zdroje.
PF JU České
Budějovice

PF ZČU Plzeň

PF UJEP Ústí
nad Labem

katalogy knihoven

2,06

1,69

1,576

internetové vyhledávače
(Google.cz, Seznam.cz,
Yahoo.com atd.)

1,455

1,451

1,708

elektronické informační
zdroje (oborové, multioborové
databáze)

2,485

2,858

2,715

Tab. 8 Závěrečné porovnání – preference informačních zdrojů

Graf 31 Závěrečné porovnání – preference informačních zdrojů

Jak je z Tab. 8 a Graf 31 patrné, studenty nejvyužívanějším informačním zdrojem jsou
internetové vyhledávače, a to na PF JU v Českých Budějovicích a PF ZČU v Plzni. Zatímco u
studentů PF UJEP v Ústí nad Labem to jsou katalogy knihoven. Hypotéza A se tedy potvrdila
pouze v případě PF JU v Českých Budějovicích a PF ZČU v Plzni, u PF UJEP Ústí nad
Labem se nepotvrdila.
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Z Tab. 8 nebo Graf 31 dále můžeme zjistit, že informační zdroj jako katalogy knihoven, které
u studentů PF ZČU v Plzni skončily mezi prvním a druhým místem průměrného pořadí, tak u
studentů PF JU v Českých Budějovicích se umístily jednoznačně na místě druhém. Shodné
pro všechny fakulty je průměrné pořadí v případě elektronických informačních zdrojů. Je
třeba ale upozornit, že u PF JU v Českých Budějovicích se tato hodnota pohybuje mezi 2. a 3.
místem.
Otázka č. 2 – V elektronických informačních zdrojích (oborových či multioborových
databázích) vyhledávám.
PF JU České
Budějovice

PF ZČU Plzeň

PF UJEP Ústí
nad Labem

134

100%

113

100%

144

100%

pravidelně

19

14%

11

10%

21

15%

občas

55

41%

21

18%

53

37%

jen výjimečně

31

23%

63

56%

26

18%

nikdy jsem
nevyhledával/a

29

14%

18

16%

44

30%

Tab. 9 Závěrečné porovnání – frekvence využívání oborových a multioborových databází

Graf 32 Závěrečné porovnání – frekvence využívání oborových a multioborových databází

90

Na všech třech fakultách se pravidelné využití multioborových a oborových databází
pohybuje v rozmezí 10% - 15%. Toto procento je přibližně stejné u studentů, kteří v nich
nikdy nevyhledávali, ale pouze v případě PF JU v Českých Budějovicích (14%) a PF ZČU
v Plzni (16%). U studentů PF UJEP v Ústí nad Labem je oproti těmto dvěma fakultách
procento nevyužívání oborových a multioborových databází poměrně vysoké (30%). Vše je
znázorněno v tabulce č. 9 a grafu č. 32. Nejvíce studentů však tyto zdroje používá občas či jen
výjimečně, což je shodné pro všechny tři fakulty. Hypotéza B je tedy potvrzena.
Otázka č. 3 – Elektronické informační zdroje nevyužívám z důvodu:
PF JU České
Budějovice
celkem z 29

celkem z 18

PF UJEP Ústí nad
Labem
celkem z 44

25

9

39

2

8

7

0

3

1

neumím v nich vyhledávat

10

7

9

jiný důvod

1

0

0

zatím jsem o možnosti jejich
využívání neslyšel/a
neorientuji se v jejich
množství
nenacházím v nich potřebné
informace

PF ZČU Plzeň

Tab. 10 Závěrečné porovnání – důvody nevyužívání elektronických informačních zdrojů

V přehledné Tab. 10 můžeme vidět, kolik respondentů z celkového počtu zvolilo vypsané
důvody nevyužívání oborových a multioborových databází. Nejvíce studentů je nepoužívá,
protože o nich zatím neslyšelo nebo v nich neumějí vyhledávat. Někteří se zase neorientují
v jejich množství nebo v nich nenacházejí potřebné informace.
Otázka č. 4 – Uveďte další důvody, proč nevyužíváte elektronické informační zdroje?
Jelikož tato otázka byla nepovinná, odpověděli na ni respondenti pouze z PF JU v Českých
Budějovicích. Odpovědi jsou uvedeny ve vyhodnocení této fakulty.
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Otázka č. 5 – O existenci elektronických licencovaných informačních zdrojů jsem se poprvé
dozvěděl/a.
PF JU České
Budějovice
134
100%

PF ZČU Plzeň
113

100%

PF UJEP Ústí nad
Labem
144
100%

od pedagogů

51

38%

59

52%

39

27%

od spolužáků

20

15%

15

13%

31

21,5%

na střední
škole

15

11%

16

14%

8

5,5%

od knihovníka

11

8%

6

6%

6

4%

na internetu

4

3%

1

1%

9

6%

sám

0

0%

0

0%

1

1%

z webu fakulty

0

0%

0

0%

1

1%

5

4%

0

0%

3

2%

28

21%

16

14%

46

32%

z tohoto
dotazníku
nikdy jsem
neslyšel/a

Tab. 11 Závěrečné porovnání – způsob dovídání se o existenci licencovaných informačních zdrojů

Z Tab. 11 nebo Graf 33 vyplývá, že studenti, kteří vědí o existenci elektronických
licencovaných informačních zdrojů, o nich slyšeli zprostředkovaně od někoho. Nejčastěji jsou
takovými osobami na všech třech fakultách pedagogové, pak spolužáci. V průzkumu vyšlo, že
od knihovníka se o nich dozvídají jen zřídka. Tuto skutečnost lze vysvětlovat i tak, že pokud
si pedagogové zvou knihovníky do svých hodin za účelem informačního vzdělávání studentů,
považují pak někteří studenti knihovníky za pedagogy, což mi i sami knihovníci v některých
rozhovorech potvrdili. Celkem nízký počet studentů (5,5% - 11%) si tuto informaci odnášejí
již ze střední školy, tím se i potvrdila hypotéza C. Nízké procento (0% - 5%) je i u těch
studentů, kteří se o zdrojích dozvědí náhodně, to znamená, že na ně nečekaně narazí
na internetu, na webu fakulty nebo dokonce se o nich dozvědí vyplňováním tohoto dotazníku.
Bohužel vysoký počet zůstává i těch, kteří o elektronických licencovaných zdrojích ještě
nikdy neslyšeli (14% - 32%). V průzkumu vyšlo najevo, že nejvíce studentů, kteří zdroje
neznají, je na PF UJEP v Ústí nad Labem (32%).
92

Graf 33 Závěrečné porovnání – způsob dovídání se o existenci licencovaných informačních zdrojů
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Otázka č. 6 – Máte v rámci povinných nebo volitelných předmětů vašeho studovaného oboru
předmět, ve kterém byste se dozvěděli nebo se učili pracovat např. s tím, jak se vyhledává
v katalogu knihoven nebo v odborných databázích?
PF JU České
Budějovice
134
100%

PF ZČU Plzeň
113

100%

PF UJEP Ústí nad
Labem
144
100%

ano

30

22%

23

21%

18

12,5%

ne

82

61%

76

67%

107

74,5%

nevím

22

17%

14

12%

19

13%

Tab. 12 Závěrečné porovnání – povědomí studentů o existenci předmětu zaměřeného
na informační vzdělávání

Graf 34 Závěrečné porovnání – povědomí studentů o existenci předmětu zaměřeného na informační vzdělávání

Značná většina studentů (61% - 75%) na všech třech fakultách se shodla na tom, že takový
předmět u nich neprobíhá. 12% - 17% studentů o tom neví. Ostatní studenti (12,5% - 22%)
potvrdili, že na jejich fakultě předmět s tímto obsahem je opravdu vyučován (Tab. 12, Graf
34). Z toho lze vyvodit, že se jedná jen o některé obory, proto můžeme říci, že hypotéza D
se potvrdila.
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Otázka č. 7 – Organizuje vaše knihovna kurzy, ve kterých se dozvíte, jak se orientovat
v knihovně, jak si vyhledat knihy pomocí elektronického katalogu nebo jak vyhledávat
v odborných databázích?
PF JU České
Budějovice
134
100%

PF ZČU Plzeň
113

100%

PF UJEP Ústí nad
Labem
144
100%

ano

44

33%

26

23%

45

31%

ne

27

20%

15

13%

34

24%

nevím

63

47%

72

64%

65

45%

Tab. 13 Závěrečné porovnání – povědomí studentů o kurzech informačního
vzdělávání organizovaných knihovnou

Z průzkumu vyplynulo (lze ověřit i v Tab. 13 nebo z Graf 35), že většina studentů (45% 64%) o kurzech pořádaných knihovnou neví. K tomu lze zahrnout i skupinu studentů, kteří
tvrdí, že knihovna žádné takové kurzy neorganizuje (13% - 24%), tudíž se i potvrdila
hypotéza E. Lze předpokládat, že jde o studenty, kteří knihovnu nenavštěvují vůbec nebo jen
ojediněle. Přibližně jedna třetina studentů na každé fakultě (23% - 33%) má informaci, že
knihovna kurzy pořádá, což je i vyšší procento než v případě povinných a volitelných
předmětů (viz předchozí otázka).

Graf 35 Závěrečné porovnání – povědomí studentů o kurzech informačního vzdělávání organizovaných
knihovnou
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Otázka č. 8 – V případě, že by vaše knihovna tyto kurzy pořádala, zúčastnil/a byste se?
PF JU České
Budějovice
134
100%

PF ZČU Plzeň
113

100%

PF UJEP Ústí nad
Labem
144
100%

ano

17

13%

9

8%

16

11%

spíše ano

59

44%

48

43%

52

36%

spíše ne

53

39%

50

44%

66

46%

ne

5

4%

6

5%

10

7%

Tab. 14 Závěrečné porovnání – zájem studentů zúčastnit se kurzů informačního
vzdělávání pořádaných knihovnou

Graf 36 Závěrečné porovnání– zájem studentů zúčastnit se kurzů informačního vzdělávání pořádaných
knihovnou

Pokud dáme dohromady odpovědi „ano“ a „spíše ano“, je výsledek přibližně stejný. Zájem
o kurzy je mírně nad hranicí 50% u PF JU v Českých Budějovicích (57%) a u PF ZČU v Plzni
(51%), mírně pod hranicí 50% je pouze u PF UJEP v Ústí nad Labem (47%) – viz Tab. 14
nebo gGraf 36.

96

Otázka č. 9 – Pokud by byl vypsán na toto téma nějaký volitelný předmět, zvolil/a byste si
ho?
PF JU České
Budějovice
134
100%

PF ZČU Plzeň
113

100%

PF UJEP Ústí nad
Labem
144
100%

ano

5

4%

11

10%

14

10%

spíše ano

61

45%

50

44%

74

51%

spíše ne

55

41%

45

40%

39

27%

ne

13

10%

7

6%

17

12%

Tab. 15 Závěrečné porovnání – zájem studentů zúčastnit se kurzů informačního
vzdělávání jako volitelného předmětu

Graf 37 Závěrečné porovnání – zájem studentů zúčastnit se kurzů informačního vzdělávání jako volitelného
předmětu

Budeme-li brát v úvahu studenty, kteří, obdobně jako v předchozím případě, odpověděli
kladně a předmět by si „spíše zvolili“ jako potencionální zájemce a k nim přičteme ty, kteří
by si ho zapsali, tedy ty s odpovědí „ano“, pak nám vyjde následující.
Jak vidíme v Tab. 15 nebo v Graf 37, největší zájem o předmět by byl na PF UJEP v Ústí nad
Labem (61%), dále na PF ZČU v Plzni (54%). Mírně pod hranicí 50% by byl zájem na PF JU
v Českých Budějovicích (49%).
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Otázka č. 10 – Studuji na fakultě:

pedagogická

PF JU České
Budějovice

PF ZČU Plzeň

134

113

100%

100%

PF UJEP Ústí nad
Labem
144

100%

Tab. 16 Závěrečné porovnání – počet respondentů z pedagogické fakulty

Graf 38 Závěrečné porovnání – počet respondentů z pedagogické fakulty

Podle Tab. 16 nebo Graf 38 můžeme porovnat, z kolika relevantních dotazníků z každé
fakulty bylo vypracováno závěrečné vyhodnocení. Nejvíce dotazníků se podařilo nasbírat na
PF UJEP v Ústí nad Labem (144), pak na PF JU v Českých Budějovicích (134) a nejméně na
PF ZČU v Plzni (113).
Otázka č. 11 – Jsem v:
PF JU České
Budějovice
134
100%
bakalářské
studium
magisterské
studium

PF ZČU Plzeň
113

100%

PF UJEP Ústí nad
Labem
144
100%

92

69%

62

55%

109

76%

42

31%

51

45%

35

24%

Tab. 17 Závěrečné porovnání – typ studia
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Graf 39 Závěrečné porovnání – typ studia

U této otázky měli studenti vyplňovat ročník a typ studia. Ročník byl třeba uvést, aby se dalo
ověřit, zda jsou ve vyhodnocení pokryty všechny ročníky obou druhů studia, což se u všech
tří fakult podařilo. Pro naše závěrečné vyhodnocení však postačuje poměr mezi bakalářským
a magisterským studiem. Tento poměr je nejnižší u PF ZČU Plzeň, kde studentů bakalářského
studia vyplnilo dotazník o něco více (55%) než studentů magisterského (45%). Mnohem vyšší
procentový rozdíl je znatelný u PF UJEP v Ústí nad Labem (76% studentů bakalářského
studia oproti 24% studentů magisterského studia) a u PF JU v Českých Budějovicích (69%
studentů bakalářského studia oproti 31% studentů magisterského studia), viz Tab. 17 a Graf
39.
Otázka č. 12 – Studuji obor/kombinaci:
Výčet oborů je uveden ve vyhodnocení jednotlivých fakult.

99

Otázka č. 13 – Jsem:
PF JU České
Budějovice

PF ZČU Plzeň

PF UJEP Ústí nad
Labem

134

100%

113

100%

144

100%

muž

42

31%

26

23%

36

25%

žena

92

69%

87

77%

108

75%

Tab. 18 Závěrečné porovnání – pohlaví

Graf 40 Závěrečné porovnání – pohlaví

Poměr mužů a žen je na všech třech fakultách téměř stejný, což můžete porovnat v Tab. 18 či
Graf 40. Přibližně je to 1:3. Tento počet vcelku odpovídá populačnímu vzorku.
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4.3

Závěrečné shrnutí

Závěrem průzkumu je třeba zodpovědět výzkumné otázky.
Výzkumná otázka a. V jakých informačních zdrojích studenti nejčastěji vyhledávají?
Vyhledávají v internetových vyhledávačích, volně dostupných zdrojích typu katalogy
knihoven, databáze, či i v licencovaných informačních zdrojích?
Podle výsledků průzkumu můžeme říci, že nejvyužívanějším informačním zdrojem jsou
internetové vyhledávače, a to na PF JU v Českých Budějovicích a PF ZČU v Plzni a za nimi
pak katalogy knihoven. Zatímco u studentů PF UJEP v Ústí nad Labem je to naopak,
v popředí jsou katalogy knihoven, ale internetové vyhledávače se za nimi drží v těsné
blízkosti. V nejposlednější řadě využívají studenti oborové a multioborové elektronické
informační zdroje.
Výzkumná otázka b. Jakým způsobem se dozvídají studenti o existenci informačních zdrojů,
ať už se jedná o volně dostupné či licencované?
O elektronických informačních zdrojích se studenti většinou dozvídají zprostředkovaně.
Nejčastěji jsou takovými osobami na všech třech fakultách pedagogové, pak spolužáci.
V průzkumu vyšlo, že od knihovníka se o nich dozvídají jen zřídka. Tuto skutečnost lze ale
vysvětlit i tím, že pokud si pedagogové zvou knihovníky do svých hodin za účelem
informačního vzdělávání studentů, považují pak někteří studenti knihovníky za pedagogy, což
mi i sami knihovníci v některých rozhovorech potvrdili. Celkem nízký počet studentů si tuto
informaci odnáší již ze střední školy, nečekaně na ně narazí na internetu, na webu fakulty
nebo dokonce se o nich dozví vyplňováním tohoto dotazníku. Na druhé straně je, bohužel,
velké množství i těch, kteří o nich ještě nikdy neslyšeli.
Výzkumná otázka c. Jakou roli v této oblasti hraje univerzitní knihovna jako informační
podpora?
Skutečnost, že knihovny nabízejí kurzy informačního vzdělávání a jejich obsah jsou schopny
upravit podle potřeb studentů nebo pedagogů, je mezi knihovnickou sférou na vysokých
školách známým faktem. Aby knihovníci mohli nějakým způsobem na studenty působit
a informačně je vzdělávat, musí k tomu dostat příležitost, čas a prostor. Dlouhodobě
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neřešitelným problémem však pro knihovníky zůstává otázka, jak proniknout k co největšímu
počtu studentů. Domnívám se, že zatím se, bohužel, na tuto otázku nenašla přijatelná
odpověď, která by byla aplikovatelná v praxi. Toto vyplývá i z provedeného průzkumu,
jelikož přibližně tři čtvrtiny studentů nemají informaci o probíhajících kurzech informačního
vzdělávání. Asi polovina studentů z celkového počtu respondentů uvedla, že by se lekcí
zúčastnili. Z toho nám vyplývá, že je mezi studenty stále jedna čtvrtina studentů, kteří nemají
ponětí o knihovnou nabízených kurzech informačního vzdělávání, přestože by se jich
případně zúčastnili. Tuto skupinu studentů je potřeba považovat o potencionální zájemce
informačního vzdělávání.
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5 Rozhovory s knihovníky zabývajícími se informačním
vzděláváním
V předchozí kapitole byly sumarizovány výsledky průzkumu, který jsem prováděla
na vybraných pedagogických fakultách v České republice. Do cílové skupiny průzkumu byli
zahrnuti studenti bakalářského a magisterského studia, kteří na dané fakultě studují. Záměrem
celého průzkumu bylo zjistit obecné povědomí studentů o existenci informačních zdrojů,
které jim knihovna nebo fakulta nabízí. Abychom zajistili objektivitu celé problematiky,
pokud možno v co nejširší možné šíři, je potřeba se na věc podívat z více úhlů.
Na základě této myšlenky jsem zařadila druhou fázi výzkumu, kdy jsem se snažila navázat
spolupráci i se zaměstnanci knihoven, s pedagogy či s vedením jednotlivých fakult jakožto
osob kompetentních se k této problematice vyjádřit. V případě pedagogů nebo vedení
jednotlivých fakult se kooperaci podařilo realizovat jen v nízkém počtu respondentů (viz
Příloha č. 2 – rozhovor s Ing. Dolanským z PF JU). Jelikož by tyto údaje pro další porovnání
nebyly relevantní, nebudou do něho v rámci výzkumu v této fázi zahrnuti jako cílová skupina
ani pedagogové ani vedení fakult, nýbrž pouze knihovníci, u kterých se spolupráci navázat
zdařilo.

5.1

Teoretická část

Stejně jako u dotazníkového průzkumu, i v tomto případě je potřeba definovat si výzkumný
problém, ze kterého vyvodíme další skutečnosti. Bylo nezbytné si promyslet a vytýčit cíl,
vymezit otázky, stanovit hypotézy a charakterizovat výzkumný vzorek.
5.1.1 Výzkumný problém
Výzkumný problém u rozhovorů navazuje na výzkumný problém vytýčený u dotazníků,
avšak s tím rozdílem, že nyní nejsou cílovou skupinou studenti, ale knihovníci zabývající se
informačním vzděláváním na dané fakultě či univerzitě. Ve své úvaze vycházím z přímé
úměry, to znamená, že pokud knihovníci podporují informační vzdělávání studentů, pak roste
procento studentů, kteří jsou informačně gramotní a to se projevuje celkově nejen v průběhu
jejich studia a na jejich výsledcích, ale tyto poznatky či návyky si odnášejí i do své profese.
Knihovníci však často mají pro vykonávání vzdělávací činnosti limity, které jim brání tuto
funkci vykonávat v takovém rozsahu a v odpovídajících podmínkách, jaké by si sami přáli, ať
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už se to týká počtu pracovníků, prostorového omezení či dalších problémů, se kterými se musí
potýkat při snaze vytvořit studentům zázemí pro to, aby se mohli informačně vzdělávat.
5.1.2 Výzkumný cíl
Jako výzkumný cíl jsem si zvolila:
3. Zjistit od pedagogů, knihovníků či informačních pracovníků dané fakulty, jaké mají
možnosti pro výuku informačního vzdělávání.
4. Instruovat se o náplni, rozsahu, průběhu kurzů.
5. Informovat se, zda jde o samostatný akreditovaný předmět či jde o jednorázové kurzy,
které pro své uživatele pořádá knihovna a v jakém časovém intervalu.
6. Zjistit, zda se jedná o hlavní náplň pracovního úvazku knihovníků či částečná.
7. Pokusit se zjistit, jak knihovnu a její činnost v oblasti informačního vzdělávání
podporuje fakulta nebo univerzita.
5.1.3 Výzkumné otázky
Výzkumné otázky, které směřují ke stanoveným cílům, jsem zformulovala následovně:
d. Jaké jsou možnosti knihovny informačně vzdělávat studenty?
e. Jakými způsoby se studenti dozvídají o existenci informačních zdrojů, ať už se jedná
o volně dostupné či licencované?
f. Kdo je zahrnut mezi cílovou skupinu účastníků kurzů?
8. Jakou roli v této oblasti hraje fakultní nebo univerzitní knihovna jako informační
podpora?
5.1.4 Hypotézy výzkumu
Pro rozhovory jsem stanovila následující hypotézy:
F. S knihovníkem, jehož hlavní pracovní náplní na celý úvazek je informační vzdělávání
studentů, se setkáme minimálně.
G. V současné době ve většině knihoven probíhají jednorázové kurzy zaměřené na práci
s elektronickými informačními zdroji.
H. Kurzy informačního vzdělávání jsou primárně realizovány pro studenty prvních
ročníků.
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I. V ojedinělých případech je informační vzdělávání vyučováno v rámci samostatného
akreditovaného předmětu studovaného oboru (ať už povinného či volitelného).
J. Náplní kurzů je základní orientace v knihovně, vyhledávání v elektronickém katalogu,
možnosti přímého a vzdáleného přístupu k online databázím dle nabídky dané fakulty.
5.1.5 Charakter výzkumného vzorku
Do cílové skupiny této druhé fáze výzkumu jsou zahrnováni knihovníci či informační
pracovníci zabývající se informačním vzděláváním studentů, kteří pracující v univerzitní nebo
fakultní knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Západočeské univerzity
v Plzni nebo na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. S těmito osobami bude realizován
rozhovor jako typ výzkumné metody, a to buď při osobním setkání anebo prostřednictvím
e-mailové korespondence. Záleží na možnostech a požadavcích oslovených knihovníků. Už
nyní je zřetelné, že z důvodu složité organizační struktury, která je na každé fakultě nebo
univerzitě odlišná, má každý pracovník v celé organizační hierarchii výsadní postavení, proto
nelze sestavit jeden standardizovaný rozhovor a ten aplikovat ve všech případech. I proto
nebude možné některé výstupy mezi jednotlivými fakultami srovnávat. V této fázi výzkumu
jde o snahu vytvořit informativní rámec, který vnese souvislosti i do výsledků dotazníkového
průzkumu.

5.2

Praktická část

V praktické části této druhé fáze výzkumu je popsána příprava, průběh a shrnutí informací
získaných z rozhovorů, kdy je vždy uvedena otázka a k ní vztahující se odpovědi jednotlivých
dotazovaných. Na konci této podkapitoly je zdůvodněno ověření či vyvrácení hypotéz.
5.2.1 Příprava rozhovorů
Před samotnými rozhovory bylo nutné oslovit knihovníky, kteří se ve vybraných institucích
zabývají informačním vzděláváním studentů a požádat je, zda by byli ochotni zodpovědět
některé otázky. Teprve potom bylo možné si připravit osnovu a znění základních otázek.
Při sestavování otázek jsem vycházela z hypotéz výzkumu a z dostupných informací
z pohledu postavení knihovny v rámci fakulty či univerzity a jejich organizační struktury,
ve které dotazovaný knihovník pracuje.
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5.2.2 Průběh rozhovorů
V rámci rozhovorů s knihovníky proběhla celkem dvě osobní setkání a dva rozhovory byly
na žádost dotazujících realizovány prostřednictvím emailu. Osobní setkání proběhla 20.
července 2012 v Plzni, a to s Mgr. Zdenou Firstovou a Ing. Barborou Katolickou
z Univerzitní knihovny ZČU, které na univerzitě vedou akreditovaný předmět Vědecké
informace (celý přepis rozhovoru viz Příloha č. 4), dále s vedoucí Pedagogické knihovny PF
ZČU Mgr. Zuzanou Činátlovou (celý přepis rozhovoru viz Příloha č. 5). E-mailem mi 31.
července 2012 odpověděla Ing. Helena Vorlová z Akademické knihovny JU v Českých
Budějovicích (celý rozhovor viz Příloha č. 3) a 1. srpna 2012 PhDr. Ivo Brožek z Ústřední
knihovny PF UJEP (celý rozhovor viz Příloha č. 6). V podkapitole 5.2.3. jsou uvedeny pouze
odpovědi na otázky, které bylo možné sumarizovat a porovnat. Úplné znění rozhovorů je
zaznamenáno v přílohách č. 3-6 této práce.
5.2.3 Rozhovory
Pro přehlednost rozhovorů jsem otázky strukturovala do třech bloků. V prvním bloku
se zaměřuji na informace o kurzech nebo přednáškách, které knihovny pořádají a na tento
blok se vztahují všechny hypotézy. Cílem otázek ve druhém bloku je snaha získat informace
o spolupráci mezi knihovníky a příslušnou pedagogickou fakultou nebo přímo pedagogy
a třetí blok je koncipován na obecnější rovině.
Odpovědi na otázky jsou naformátovány barevným písmem podle jednotlivých rozhovorů,
aby byla celková orientace v textu snazší. Odpovědi paní Ing. Vorlové z Akademické
knihovny JU v Českých Budějovicích jsou označeny modře. Červená barva patří paní Mgr.
Činátlové z Pedagogické knihovny ZČU v Plzni a hnědá jejím kolegyním z Univerzitní
knihovny ZČU Mgr. Zdeně Firstrové a Ing. Barboře Katolické, jejichž odpovědi najdete jen
u některých otázek, a to z důvodu, že předmětem zájmu je Pedagogická fakulta, nikoli
univerzita. Situaci nelze srovnávat s Akademickou knihovnou JU v Českých Budějovicích,
jelikož pod tu spadá kromě jiných fakult i fakulta pedagogická, přičemž Pedagogické fakultě
ZČU v Plzni primárně slouží její oborová fakultní knihovna. Zelené odpovědi pak náležejí
panu PhDr. Brožkovi z Ústřední knihovny UJEP v Ústí nad Labem.
Je nutné upozornit, že odpovědi Mgr. Činátlové a PhDr. Brožka odpovídají pohledu fakultní
knihovny a odpovědi Ing. Vorlové z pohledu univerzitní knihovny, protože Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích až na výjimky již fakultní knihovny nemá, jelikož
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se vznikem Akademické knihovny JU se do ní tyto knihovny sloučily. Odpovědi Mgr.
Firstové a Ing. Katolické z Univerzitní knihovny ZČU jsou též brány z pohledu celé
univerzity. Podle těchto skutečností je tedy třeba přistupovat k některým odpovědím, a to
hlavně v případě, pokud jde o vyjádření nějakého počtu.
I. blok – O kurzech nebo přednáškách pořádaných knihovnou
Otázka č. 1 Jaké typy kurzů či přednášek Vaše knihovna organizuje se zaměřením
na informační vzdělávání (jednorázové či pravidelné či dlouhodobější)?
Ing. Vorlová: „Akademická knihovna poskytuje všechny tři zmíněné typy kurzů a přednášek.“
Mgr. Činátlová: „Pravidelné kurzy nepořádáme, spíše jednorázové přednášky, např.
na vyžádání kateder k určitému tématu. Co děláme pravidelně, tak na fakultě probíhají tzv.
nulté týdny pro první ročníky, kde i my jako knihovna máme svou prezentaci, kde studentům
říkáme základní informace okolo knihovny. Je to ale spíše informativního rázu. V knihovně
pak pravidelně pořádáme jednorázové kurzy tématicky zaměřené, např. k elektronickým
knihám, k informačním zdrojům pro pedagogiku atd.
Ing. Katolická k akreditovanému předmětu Vědecké informace: „Nyní je nabídka kurzu
takováto:
1) Význam informací ve společnosti. Pojem informace, možnosti jejich vyhledávání.
2) Typy dokumentů.
3) Knihovny a jejich služby, zaměření, sbírky.
4) Univerzitní knihovna ZČU – služby, organizace, provozy. Další knihovny v Plzni, v ČR
a v zahraničí.
5) Vyhledávání informací na internetu. Vyhledávací nástroje a služby.
6) Rešeršní strategie.
7) Knihovní katalogy, bibliografie a další zdroje dokumentografických informací.
8) Online katalogy, souborné katalogy, informační portály.
9) Elektronické báze dat I. – vznik, druhy, přístupy, vyhledávání. Digitální knihovny.
10) Elektronické báze dat II.
11) Získávání primárních dokumentů, MVS, elektronické dodávání dokumentů.
12) Etika práce s informacemi. Autorský zákon. Citování v odborném textu. Citační
rejstříky.
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13) Proces učení – druhy učení, paměť, funkce mozku, proces zapomínání, faktory
podporující učení, metody učení.”
PhDr. Brožek: „Jednorázové přednášky.“

Otázka č. 2 Pořádáte pro studenty i exkurze na seznámení s knihovnou? Jak velký je
o ně zájem?
Ing. Vorlová: „Ano, knihovna poskytuje zájemcům i exkurze. Řádově byly po knihovně
provedeny v akademickém roce 2011/2012 stovky zájemců.“
Mgr. Činátlová: „Kurzy na seznámení s knihovnou se nám moc neosvědčily, protože na to
nikdo nechodil.“
PhDr. Brožek: „Ano, v září po začátku výuky, ale zájem je minimální.“

Otázka č. 3 Mohl/a byste mi popsat, jakým způsobem tyto jednotlivé kurzy probíhají?
Co je jejich cílem a náplní?
Ing. Vorlová: „Kurzy probíhají převážně v počítačové studovně AK, ale občas i v prostorách
jednotlivých fakult. Akademická knihovna svým uživatelům nabízí prezentace a školení
o službách poskytovaných knihovnou, o možnostech vyhledávání relevantních dokumentů
v elektronických informačních zdrojích a o zásadách etického využívání informací.“
Mgr. Činátlová: „Jednorázové přednášky na vyžádání kateder se většinou týkají citací.
V knihovně pak pravidelně pořádáme jednorázové kurzy tematicky zaměřené, např.
k elektronickým knihám, k informačním zdrojům pro pedagogiku atd.“
PhDr. Brožek: „Úvodní instruktáž o službách knihovny pro studenty 1. ročníků probíhá
ve výuce nějakého předmětu cca 15-20 minut (prezentace v PowerPointu). Seminář
o elektronických informačních zdrojích dostupných na UJEP se koná 2x ročně (zpravidla říjen
a březen) v počítačové učebně.“

108

Otázka č. 4 Kdo se dle Vašich zkušeností na tyto kurzy hlásí?
Ing. Vorlová: „Akademická knihovna poskytuje vzdělávací služby studentům a zaměstnancům
Jihočeské univerzity, takže na kurzy se hlásí studenti 1. až 5. ročníků, doktorandi, vyučující
a vědečtí pracovníci.“
Mgr. Činátlová: „Záleží na dobrovolnosti, kdo přijde.“
Mgr. Firstová k předmětu Vědecké informace: „Ti, kdo se přihlásí opravdu sami, ti jsou
většinou z vyšších ročníků, kteří mají blíže ke psaní bakalářské nebo diplomové práce a pak
tam míváme studenty prvních ročníků, kterým to vlastně doporučí fakulta při nástupu, což ale
dělá jen Fakulta aplikovaných věd.“
PhDr. Brožek: „Na úvodní instruktáži o službách knihovny pro studenty 1. ročníků jsou
studenti přítomni, neboť je to ve výuce, na semináři o elektronických informačních zdrojích
dostupných na UJEP pouze ojedinělí zájemci.“

Otázka č. 5 Kolik jednorázových kurzů či přednášek ve Vaší knihovně přibližně
proběhne za semestr/celý akademický rok?
Ing. Vorlová: „Během akademického roku uspořádáme cca 60 jednorázových akcí.“
Mgr. Činátlová: „Řekla bych, že tak 6 akcí do roka, takže 3 za semestr. Dříve jsme chodili
i do hodin, kde jsme měli 4 dvouhodinové bloky za rok. To je různé. Podle potřeb
vyučujícího.“
PhDr. Brožek: „Za akademický rok: úvodních instruktáží o službách knihovny pro studenty 1.
ročníků se konalo cca 15, semináře o elektronických informačních zdrojích dostupných
na UJEP proběhly 2.“

Otázka č. 6 Kolik studentů přibližně tyto akce navštěvuje?
Ing. Vorlová: „V průběhu jednoho akademického roku proškolíme přes 1000 účastníků.“
(pozn. autora – 1000 účastníků z celkem 8 fakult)
Mgr. Činátlová „Na jednu přednášku přijde od 3 do 15 lidí.“
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Mgr. Firstová k předmětu Vědecké informace: „Kurz běží od zimního semestru 2007/2008,
proběhl tedy už 7x. V posledních letech počet přihlášených studentů klesl, v letošním letním
semestru se např. vůbec neotevřel. Jinak před těmi dvěma lety do něho bylo zapsáno i 70-80
studentů v jednom semestru.“
PhDr. Brožek: „Úvodní instruktáže o službách knihovny pro studenty 1. ročníků navštívilo
cca 700, semináře o elektronických informačních zdrojích dostupných na UJEP cca 10.“

Otázka č. 7 Jaká je celková kapacita jedné přednášky pořádané v knihovně (místa
na sezení + místa u počítače)?
Ing. Vorlová: „V Akademické knihovně je pro výuku k dispozici počítačová studovna s 39
místy u PC.“
Mgr. Činátlová: „Kapacita studovny je přibližně 20 míst a 7 míst na počítač.“
PhDr. Brožek: „V knihovně nemáme na to prostory.“

Otázka č. 8 Změnily se za poslední roky obsahy přednášek nebo témata kurzů? Jak
mnoho?
Ing. Vorlová: „Akademická knihovna byla otevřena teprve v lednu 2010, to je pro nějaké
výraznější změny velice krátký časový úsek. Obsah přednášek se změnil především u tématu
citování, a to z toho důvodu, že vyšla nová ČSN ISO 690.“
Mgr. Činátlová: „Záleží na požadavcích vyučujících. Nyní akorát v souvislosti s novou citační
normou.“
PhDr. Brožek: „Snažíme se inovovat, nejsem schopen kvantifikovat.“

Otázka č. 9 Máte k dispozici i jiné prostory pro výuku informačního vzdělávání než jen
prostory knihovny (pokud prostory knihovny pro Vás nejsou dostačující)?
Ing. Vorlová: „Ano.“
Mgr. Činátlová: „Můžeme využít i počítačovou učebnu v Knihovně Bory. Párkrát jsme tam
něco dělali.“
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Ing. Katolická: „Máme pro tyto účely vlastní učebnu v knihovně (pozn. autora: jde
o Knihovnu Bory) s kapacitou 10 počítačů, ale můžeme připojit i notebooky, protože je tam
možnost připojení k wifi. Kdyby bylo studentů více, můžeme se domluvit s CIVem (pozn.
autora: to je Centrem informatizace a výpočetní techniky79), ti by nám poskytli větší učebnu,
ale zatím jsme to ani nevyužili.“
PhDr. Brožek: „Na semináře o elektronických informačních zdrojích dostupných na UJEP
využíváme počítačovou učebnu, kde je dataprojektor a PC pro samostatnou práci účastníků.“

Otázka č. 10 Kolik zaměstnanců knihovny se informačnímu vzdělávání studentů věnuje?
A přepočtete-li to na úvazky?
Ing. Vorlová: „Informačnímu vzdělávání se v knihovně věnují čtyři lidé, přepočteno na úvazky
dva a půl.“
Mgr. Činátlová: „Já ještě s kolegyní, tedy dvě osoby, ale pracovní náplní jsou i další
povinnosti než jen informační vzdělávání.“
Ing. Katolická: „Předmět vědecké informace vyučuje celkem pět lidí. To by mohlo
představovat tak 0,2 úvazku dohromady, protože to není hlavní náplní našich pracovních
úvazků. Nemůžeme si dovolit mít v knihovně jednoho člověka pouze na vzdělávání.“
PhDr. Brožek: „Momentálně jen vedoucí knihovny, cca 0,05.“

Otázka č. 11 Je informační vzdělávání v knihovně v souladu s některými standardy?
(Např. definovanými Odbornou komisí pro informační vzdělání a informační
gramotnost na vysokých školách (IVIG), standardy Informační komise pro informační
gramotnost amerických knihoven ALA atd.).
Ing. Vorlová: „Ano, při výuce se snažíme vycházet i z těchto standardů.“
Pozn. autora: ad ZČU v Plzni – akreditovaný předmět Vědecké informace vychází
ze standardů IVIG (viz kap. 3).
PhDr. Brožek: „Standardy IVIG znám, ale nejsme schopni je naplnit.“
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II. blok – ad. kurzy - Pedagogická fakulta
Otázka č. 12 Probíhá mezi knihovnou a Pedagogickou fakultou nějaká spolupráce
(pravidelná či jednorázová)?
Ing. Vorlová: „Akademická knihovna pravidelně zasílá Pedagogické fakultě JU aktuální
nabídky školení a kurzů.“
Mgr. Činátlová: Na fakultě probíhají tzv. nulté týdny pro první ročníky, kde i my jako
knihovna máme svou prezentaci, kde studentům říkáme základní informace okolo knihovny. Je
to ale spíše informativního rázu.
PhDr. Brožek: „Ne.“

Otázka č. 13 Jak byste hodnotil/a spolupráci s Pedagogickou fakultou a pedagogy?
Myslíte si, že je dobrá nebo by mohla být lepší (v porovnání např. s ostatními
fakultami)?
Ing. Vorlová: „V rámci zachování dobrých vztahů mezi knihovnou a jednotlivými fakultami
JU se k této otázce nechci vyjadřovat.“
Mgr. Činátlová: „Určitě by mohla být lepší. Záleží na vyučujícím. S někým je spolupráce
výborná, je ochotný. A s někým se nedomluvíte.“
PhDr. Brožek: „Není dobrá.“

Otázka č. 14 Jakými způsoby se studenti Pedagogické fakulty mohou dozvědět o nabídce
služeb knihovny a možnosti informačně se vzdělávat?
Ing. Vorlová: „Studenti PF se o kurzech mohou dozvědět od svých pedagogů nebo z webu
AK.“
Mgr. Činátlová: „Všechny první ročníky všech oborů se o tom (pozn. autora: o předmětu
Vědecké informace) dozví na nultém týdnu. Dále rozvěšujeme plakáty a posíláme to
na katedry. Jinou možnost nemáme.“
PhDr. Brožek: „Webové stránky, nástěnka v knihovně.“
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Otázka č. 15 Myslíte si, že jsou pedagogové, kteří sami zahrnují informační vzdělávání
do svých předmětů např. v rámci Úvodu do studia či Diplomového semináře atd.?
Ing. Vorlová: „K zodpovězení této otázky nemám dostatek informací.“
Mgr. Činátlová: „Určitě jsou. Úvod do studia má každý obor, kde by to mělo být součástí. Ale
nemám možnost to nějak ověřit. Předmět se nemusí přímo jmenovat Úvod do studia, ale jsou
to nějaké Metodologie.“
PhDr. Brožek: „Ano, ale aktuální přehled o tom nemám.“

Otázka č. 16 Obrátí se v tom případě na Vás jako knihovnu, abyste jim pomohl/a
s obsahem přednášky nebo co je důležité v tomto směru studentům sdělit (pokud to
pedagogové vyučují sami a nezvou si přímo Vás)?
Ing. Vorlová: „Pokud se na knihovnu kdokoliv z vyučujících obrátí s prosbou o radu, která se
týká obsahu informačního vzdělávání, tak mu rádi poradíme. Po dalších souvislostech
a pohnutkách dotyčných osob většinou nepátráme. Pokud chce některý vyučující uspořádat
školení pro své studenty, má možnost objednat kurz dle naší nabídky na webu AK.“
Mgr. Činátlová: „Ne, tak tímto způsobem se na nás neobracejí. Ale elektronické informační
zdroje, citace atd., to tam určitě dávají, protože když potom studenti dostávají nějaké úkoly,
tak za námi chodí, hledají to a ptají se nás. Teď aktuálně se na nás hodně obracejí kvůli
citacím pro svoji publikační činnost.“
PhDr. Brožek: „Na katedře chemie – před 3 roky mě pozvali do výuky, od té doby ne.“

Otázka č. 17 S jakou katedrou na Pedagogické fakultě nejvíce spolupracujete?
Ing. Vorlová: „V rámci Pedagogické fakulty jsme v akademickém roce 2011/2012 pořádali
školení pro Katedru germanistiky, anglistiky, výchovy ke zdraví a pro Katedru pedagogiky
a psychologie. Ostatní katedry nás se žádostí o spolupráci při zajištění školení nepožádali.“
Mgr. Činátlová: „Nejvíce jsme spolupracovali s Katedrou historie, ale vyučující, se kterým
jsme spolupracovali nejvíce, tak přešel na jinou katedru a navíc nevyučuje, takže tím pádem
je i celkově ta spolupráce zabitá. Ještě také spolupracujeme s Katedrou pedagogiky
a s Katedrou tělesné výchovy a sportu.“
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PhDr. Brožek: „S žádnou.“

Otázka č. 18 Využívají vyučující z Pedagogické fakulty nabídku jednorázových kurzů,
které se konají v prostorách knihovny?
Ing. Vorlová: „Ano.“
Mgr. Činátlová: „Ano, to určitě.“
PhDr. Brožek: „Ano, docházejí na semináře o elektronických informačních zdrojích
dostupných na UJEP.“

Otázka č. 19 A jakým způsobem je o akcích informujete?
Ing. Vorlová: „Informujeme prostřednictvím e-mailu, webové prezentace, letáky v knihovně,
plakáty v prostorách knihovny a menzy.“
Mgr. Činátlová: „Rozesíláme to emailem kontaktním osobám na katedrách, kteří jsou určeni
pro komunikaci s knihovnou a pak se to snažíme dostat ještě přes děkanát. Ale problém je,
aby informace propadla tím obrovským sítem a dostala k osobám, které by to opravdu
zajímalo.“
PhDr. Brožek: „Webové stránky, na poradě vedoucích kateder, maily (též cíleně na pedagogy,
kteří jsou studenty doktorského studia).“

Otázka č. 20 Kolik přednášek za semestr přibližně proběhne na žádost vyučujících?
Ing. Vorlová: „Přibližně 30 za semestr.“ (pozn. autora: celkem z 8 fakult)
Mgr. Činátlová: Za poslední rok toto moc nefungovalo, fungovalo to spíše v dřívějších
letech.“
PhDr. Brožek: „Max. 1.“
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III. blok - obecné
Otázka č. 21 Vnímáte podporu fakulty v tom smyslu, že požadují po studentech, aby
vyhledávaly informace v oborových či multioborových databázích a ve svých pracích je
pak citovaly?
Ing. Vorlová: „Všechny katedry jednotlivých fakult, pro které v knihovně pořádáme kurzy
informačního vzdělávání zmíněné jistě podporují.“
Mgr. Činátlová: „Záleží na vyučujících z různých kateder, jak oni využívají knihovnu. Pokud
elektronické zdroje využívají sami, tak i studentům k tomu zadávají úkoly.“
Ing. Katolická: „Zcela určitě je to závislé na fakultě. Více to po nich vyžadují v magisterském
studiu. Musím říci, že využívanost elektronických informačních zdrojů stále stoupá. Je to tedy
trend, kterým se jde a je poznat, že čím dál více studentů s tím pracuje. Jsou fakulty, které to
po studentech nevyžadují jen v bakalářské a magisterské práci, ale chtějí to po nich průběžně.
V podstatě je to tak, že ti pedagogové, kteří s těmi zdroji pracují, tak to vyžadují
i po studentech, protože vidí, jak je to důležité a co se tam najde za cenné informace.“
Mgr. Firstová: „On to bude problém i generační, protože mezi pedagogy je i řada starších
lidí, kteří se odmítají učit nové věci. Takže to také záleží na tom přístupu samotných
pedagogů.“
PhDr. Brožek: „Ne.“

Otázka č. 22 Vnímáte obecně nějakou podporu univerzity nebo fakulty v oblasti
informačního vzdělávání?
Ing. Vorlová: „Podporu informačního vzdělávání vidím především v tom, že knihovna má
na jeden celý úvazek zaměstnance, který se věnuje pouze informačnímu vzdělávání, což stále
není v ČR běžná praxe. Obecně zájem o školení a kurzy informačního vzdělávání na JU stále
roste.“
Mgr. Činátlová: „Myslím si, že nová paní děkanka podporuje knihovnu mnohem více
než ta předešlá. Ale je to také pro to, že ona sama má s knihovnou dobrou zkušenost, využívá
ji a všechny ty věci dobře zná. Možná to souvisí i s tím, že my jako knihovna nejsme provozní
součástí fakulty. Univerzitní knihovna, pod kterou spadá i Pedagogická knihovna, je
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samostatná součást univerzity. Na jednu stranu to může být výhoda, ale zároveň to může být i
nevýhoda, protože vás fakulta nebere úplně až tak za svou. Ale v případě třeba Pedagogické
fakulty je tradice Pedagogické knihovny velká.“
PhDr. Brožek: „Ne.“

Otázka č. 23 Je dle Vašeho názoru potřebné studenty informačně vzdělávat? Proč?
Ing. Vorlová: „Nevím, jaká bude situace za pár let, až nám doroste nová generace studentů,
ale zatím si držíme ten trend, že studentům v rámci našich kurzů máme co nabídnout. Nejde
samozřejmě pouze o vysvětlení, jak vyhledávat v katalogu knihovny a v odborných databázích,
ale studenti získají i poznatky o tom, kde získat relevantní a důvěryhodné, jak informace dále
zpracovávat a jak s nimi eticky zacházet. Ne všichni studenti přicházející na vysokou školu
tyto znalosti získali na středoškolském stupni.“
Mgr. Činátlová: „Určitě. Ale musí to vycházet z potřeb fakulty a jejich požadavků. Pořád
existují studenti, kteří jsou schopni absolvovat fakultu, aniž by navštívili knihovnu. A pokud je
to možné, tak se student obejde bez informačního vzdělávání. Takže to pořád stojí na fakultě,
na vyučujících a na jejich požadavcích. Knihovna jim může nabízet co nejširší spektrum
služeb, shánět jim databáze a peníze na databáze, ale sami to musejí používat, protože jinak
to nemá smysl. Smyslem by bylo, aby byli vzdělaní hlavně vyučující. Protože když budou
informačně vzdělaní vyučující, tak se to odrazí i na studentech. Jednak budou mít potřebu,
aby byli informačně vzdělaní a jednak to po nich ti vyučující budou chtít. Teď je to tak půl
na půl. Někdo je schopný, sám to používá, a z toho pak vychází i celková spolupráce
s katedrou. Někdo toho schopen není, sám to nepoužívá – tam pak je to i pro nás jako pro
knihovnu neprůstřelné, protože se tam nedostaneme a studenti některými věcmi zůstanou
nepolíbení.“
Mgr. Firstová: „Řekla bych, že hlavně proto, že většina studentů v současné době si myslí, že
v tom informačním rybníčku plave děsně bezvadně, ale v podstatě všichni skončili u Googlu.
Je strašně důležité, aby věděli, ještě než budou psát nějakou závěrečnou práci a než půjdou
do praxe, že jsou různě hodnotné zdroje. Že je rozdíl mezi tím, jestli si to osobně vygooglím
nebo vezmu nějaký odborný zdroj.“
Ing. Katolická: „Navíc články z časopisů, které se ve zdrojích dají nalézt, jsou opravdu články
s vysokou odbornou hodnotou. Opravdu je to o něčem jiném než co najdou na Googlu.
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Většina studentů právě sdílí názor, že elektronické informační zdroje nepotřebují, že všechno
najdou na Googlu, a to rozhodně pravda není. Proto je důležité, aby věděli, jaké zdroje mají
k dispozici, aby jim člověk mohl ukázat, co vše v nich najdou. A na 100% určitě citování,
protože to téměř nikdo ze studentů nezná.“
PhDr. Brožek: „Ano – aby mohli efektivně pracovat s informacemi, kvalitně zpracovat
diplomovou práci aj.“

Otázka č. 24 Jak byste před pedagogy, kteří nemají vztah k informačnímu vzdělávání,
obhájil/a, aby studenty informačně vzdělávali, aby se na tom podíleli? Jaké důvody
byste jim uvedl/a jako zásadní?
Ing. Vorlová: „Myslím, že jedním z mála hmatatelných důkazů úrovně informačního
vzdělávání je kvalita výstupu studentů, například kvalita jejich kvalifikačních prací.“
Mgr. Činátlová: „Hlavní problém je se k vyučujícím vůbec dostat, aby nějakým způsobem
na mě vůbec zareagovali, aby byli ochotní se mnou komunikovat. To se týká těch, kteří
informační zdroje vůbec nepoužívají.“
A když se k němu dostanete?
„Tak základ je to, abych měla příležitost mu to předvést – všechno to, co je v knihovně možné
a k jakým všem informacím je možné se dostat. Dobré je přesvědčit ke spolupráci doktorandy.
Protože ty jsou základ. Doktorandi mají více času, zároveň jsou ještě studenty a tyto věci
ke studiu potřebují. Pak se stanou plnohodnotnými učiteli, ty věci budou znát a na knihovnu
se obrátí. To je ale také běh na dlouhou trať. Ale přes doktorandy je to cesta, protože oni jsou
pak schopní přesvědčit i své kolegy na katedře. Nám se zatím moc spolupráce s doktorandy
rozjet nepodařila, ale to ještě nevzdávám. Věřím, že se nějaký kurz pro doktorandy co
nejdříve rozjede.“
PhDr. Brožek: „Pro zvýšení kvality diplomových prací, naučit je efektivně pracovat
s informacemi.“
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5.2.4 Ověření hypotéz
Hypotéza A. S knihovníkem, jehož hlavní pracovní náplní na celý úvazek je informační
vzdělávání studentů, se setkáme minimálně.
K hypotéze A se vztahuje především otázka č. 10, z jejíchž odpovědí vyplývá, že
v Pedagogické knihovně PF ZČU v Plzni a v Ústřední knihovně PF UJEP v Ústí nad Labem
není vyčleněn žádný pracovní úvazek, který by měl v hlavní pracovní náplni informační
vzdělávání studentů. V případě Západočeské univerzity v Plzni tomu tak není ani v rámci
Univerzitní knihovny ZČU, která má celouniverzitní záběr. Co se týče Ústřední knihovny PF
UJEP v Ústí nad Labem, tak zde jsou do budoucna lepší vyhlídky, jelikož od nového roku
bude společně s ostatními fakultními knihovnami sloučena pod Vědeckou knihovnu UJEP
a v rámci její koncepce se počítá s jedním pracovním úvazkem pro knihovníka, jehož hlavní
pracovní náplní bude informační vzdělávání studentů.
V jiné situaci se zase nachází Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích, ve které je
na informační vzdělávání vyčleněno 2,5 úvazku, přičemž z toho jeden knihovník na celý
pracovní úvazek má informační vzdělávání v hlavní náplni práce (viz otázka č. 10 a 22).
Vrátíme-li se k ověřování hypotéz, nemohu jednoznačně říci, zda se hypotéza ověřila
či nikoliv. Z této reálné situace spíše vyplývá, že větší šanci získat do knihovny pracovní
úvazek pro knihovníka, jehož hlavní pracovní náplní by bylo pouze informační vzdělávání,
má spíše univerzitní knihovna jako celek než knihovna fakultní. To je samozřejmě logické,
protože jde o přímou úměru k počtu zaměstnanců a velikosti fondu a nepřímou úměru
například k otevírací době (v případě, že je otevřeno 10-12h denně).

Hypotéza B. V současné době ve většině knihoven probíhají jednorázové kurzy zaměřené
na práci s elektronickými informačními zdroji.
Všichni dotazovaní se shodli na skutečnosti, že se v knihovnách realizují spíše jednorázové
kurzy, proto mohu konstatovat, že v tomto ohledu se hypotéza potvrdila. Nepotvrdila se však
v obsahu přednášek, které jsou zaměřené různorodě podle aktuální nabídky knihovny. Mezi
základní témata kromě elektronických informačních zdrojů ještě například patří etické
využívání informací, elektronické knihy, informace o knihovnou poskytovaných službách
a tak dále (viz otázka č. 3). Předmět Vědecké informace, který probíhá na ZČU v Plzni není
brán jako jednorázový kurz, proto není k této hypotéze přiřazován.
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Hypotéza C. Kurzy informačního vzdělávání jsou primárně realizovány pro studenty prvních
ročníků.
Z odpovědí na otázku č. 4 vyplývá, že se tato hypotéza potvrdila pouze v případě Ústřední
pedagogické knihovny UJEP, a to pouze u přednášek s instruktáží o knihovnou
poskytovaných službách. Nepotvrdila se v případě seminářů o elektronických informačních
zdrojích, které jsou konány pro dobrovolné zájemce.
Jednoznačně se hypotéza nepotvrdila v případě Akademické knihovny JU v Českých
Budějovicích a Pedagogické knihovny PF ZČU v Plzni, které přednášky pořádají pro
dobrovolné zájemce, tudíž zabírají celé spektrum studentů bakalářského i magisterského
studia.

Hypotéza D. V ojedinělých případech je informační vzdělávání vyučováno v rámci
samostatného akreditovaného předmětu studovaného oboru (ať už povinného či volitelného).
Z odpovědí na otázku č. 1 můžeme vysledovat, že žádná z knihoven nepořádá akreditovaný
předmět zaměřený na informační vzdělávání, vyjma Univerzitní knihovny ZČU (více
v kapitole 3.5.3 nebo v rozhovoru v Příloze č. 4), proto můžeme říci, že se hypotéza potvrdila.

Hypotéza E. Náplní kurzů je základní orientace v knihovně, vyhledávání v elektronickém
katalogu, možnosti přímého a vzdáleného přístupu k online databázím dle nabídky dané
fakulty.
Tato hypotéza v podstatě koresponduje s odpovědí na hypotézu B. Kromě výše vypsané
nabídky kurzů se knihovníci z Akademické knihovny JU v Českých Budějovicích
a z Ústřední knihovny PF v Plzni v přednáškách zaměřují ještě na citování literatury nebo na
jiná aktuální témata. Tímto se tedy hypotéza nepotvrdila.
Naopak v případě Ústřední knihovny PF UJEP v Ústí nad Labem se přednášky zaměřují
pouze na základní orientaci v knihovně a na vyhledávání v elektronických informačních
zdrojích UJEP, proto můžeme říci, že je hypotéza potvrzena (viz Otázka č. 3).
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5.3

Závěrečné shrnutí

Výzkumná otázka a. Jaké jsou možnosti knihovny informačně vzdělávat studenty?
Mezi důležité aspekty pro realizaci kurzů informačního vzdělávání patří prostory knihovny,
zaměstnanci knihovny a technické zázemí. Knihovny, které nemají prostory pro setkávání se
se studenty (jako např. Ústřední knihovna PF UJEP v Ústí nad Labem), pak je v této otázce
závislá na jiných prostorech a další spolupráci s fakultou a tímto systémem se často celá
vzdělávací činnost knihovny komplikuje. V jiné pozici jsou zase knihovny, které nějakými
prostory disponují a mají dostatečné technické zázemí. Možnosti knihovny informačně
vzdělávat studenty tedy vycházejí ze spolupráce mezi knihovnou a fakultou či univerzitou
a dále z provozních podmínek, které mají knihovny k dispozici.

Výzkumná otázka b. Jakými způsoby se studenti dozvídají o existenci informačních zdrojů,
ať už se jedná o volně dostupné či licencované?
Nejsnazší cestou, jak se o jejich existenci informovat, je navštívit kurz realizovaný
knihovnou. Dalšími možnostmi jsou webové stránky knihovny nebo fakulty, letáčky
v knihovně nebo prostřednictvím pedagogů.

Výzkumná otázka c. Kdo je zahrnut mezi cílovou skupinu účastníků kurzů?
Cílová skupina je dána pouze u přednášek konaných v rámci výuky pro určitý ročník
konkrétního oboru, na kterých se přímo pedagogové domluví s knihovnou. Dále může jít
o základní informace poskytované knihovnou prvním ročníkům. U jednorázových tematicky
zaměřených přednášek cílová skupina určena není.

Výzkumná otázka d. Jakou roli v této oblasti hraje fakultní nebo univerzitní knihovna jako
informační podpora?
Knihovníci

nebo

informační

pracovníci

z fakultních

nebo

univerzitních

knihoven

si uvědomují, jak moc je důležité studenty informačně vzdělávat, proto vyvíjejí nemalé úsilí,
aby své poznatky předali co největšímu počtu studentů. Ukazuje se, že informační vzdělávání
není zatím moc rozšířené v rámci předmětů oboru, tedy alespoň ne v takovém rozsahu, jak by
bylo potřeba. Z velké části patří knihovníci mezi tu množinu zaměstnanců univerzity, kteří
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mají vědomosti a schopnosti tyto znalosti předávat a tím tuto vzdělávací funkci naplňovat.
Můžeme tedy konstatovat, že role knihovníků je v oblasti informačního vzdělávání
na fakultním nebo univerzitním poli nezastupitelná.

121

6 ZÁVĚR
Pojem informační gramotnost není odborníky ani státními představiteli vnímán jednotně, a to
jak na národní, tak mezinárodní úrovni, a to z toho důvodu, že tento termín bývá často
zaměňován s počítačovou gramotností. V České republice již řadu let působí pod Asociací
knihoven vysokých škol České republiky odborná komise IVIG, jejímž záměrem je
propagovat a šířit informační vzdělávání především v prostředí vysokých škol.
K rozšiřování informačního vzdělávání v naší republice přistupuje odborná komise IVIG
systematicky, a to hlavně na základě komunikace s odborníky v této oblasti a sledováním
nových trendů v zahraničí. Během své činnosti se již zasloužila o vydefinování pojmu
informační gramotnost způsobem, který by byl snáze uchopitelný nejen politickými
představiteli jako tvůrci národních politik. Dále se zasloužila o sestavení standardů
informačně gramotného studenta, sepsání koncepce k tematice informačního vzdělávání
a o realizaci projektu Infogram, portálu pro podporu informační gramotnosti.
Domnívám se, že nyní se v České republice dostáváme do fáze, kdy by se mělo začít
s rozšiřováním informačního vzdělávání na vysokých školách ještě ve větší míře než je tomu
dosud a stále více jej postupně začleňovat do osnov studia. Výjimkou by neměly být ani
pedagogické fakulty, které ke své profesi vychovávají budoucí pedagogy. Je tedy důležité,
aby si i studenti pedagogických fakult osvojili dovednosti informační gramotnosti a ty
předávali také svým žákům jako jeden ze základů celoživotního vzdělávání. Tímto postupem
by se v budoucnu mohlo docílit celoplošného informačního vzdělávání u studentů všech
stupňů škol a mohla by být posílena role školních a vysokoškolských knihoven.
Hlavní myšlenka, s jakou jsem tuto práci psala, vychází z poznatku, že informační gramotnost
a oblast informačního vzdělávání je mezi odborníky již řadu let aktuálně diskutovaným
tématem. Této vědní oblasti se také věnuje řada odborníků, odborných komisí a institucí.
Na základě toho vznikla řada definic, standardů a doporučení, například jak vést výuku
co nejefektivnějším způsobem. Přesto se obávám, že úsilí, které do této problematiky bylo již
vynaloženo, nemá až takové výsledky, jaké bychom v prostředí základních, středních
a vysokých škol předpokládali.
Jak jsem se již zmínila v předmluvě, jsem studentkou Ústavu informačních studií
a knihovnictví a zároveň programu Učitelství pro střední školy. Snažila jsem se proto
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přistupovat k této problematice knihovnicko-pedagogicky. Proto se ve své práci zaměřuji
přímo na studenty vybraných pedagogických fakult, u nichž jsem se prostřednictvím online
dotazníku snažila zjistit, jaké mají povědomí o této problematice přímo studenti, budoucí
pedagogové. Považuji za významné, že oni sami budou jednou v roli učitelů na základních
nebo středních školách, kde se bude předpokládat, že nabyté znalosti a dovednosti budou
využívat ku prospěchu svých žáků. Z tohoto důvodu se domnívám, že je podstatné, aby
budoucí pedagogové kromě své aprobace byli zdatní i v této oblasti a aby informační
vzdělávání pro ně bylo samozřejmou záležitostí. K rozvoji nabytých znalostí a dovedností
jedinců jsou právě knihovníci vysokoškolských knihoven těmi kompetentními osobami, kteří
jim mohou dopomoci k potřebné úrovni informační gramotnosti.
K celoživotnímu vzdělávání pedagogů na základních a středních školách bych ráda doplnila,
že by bylo možné navrhnout, aby se pro učitele konaly různé semináře se zaměřením
na rozvoj úrovně informační gramotnosti žáků, které by pro dobrý chod školy byly stejně
důležité jako například školení v oblasti prevence šikany na školách a tak dále.
Už nyní je však jisté, že k tomu, aby studenti přijali jako nevyhnutelné zabývat se
informačním vzděláváním, je „běh na dlouho trať“. V současné chvíli vše záleží na spolupráci
mezi knihovnou, vedením fakulty i většinou pedagogů, kteří jsou prozatím z velké části
bariérou, jež je pro knihovníky, kteří mají snahu být iniciátory v rozšiřování informačního
vzdělávání, často nepřekonatelná. Jak jsem zjistila v rámci prováděného průzkumu, současný
stav vnímání knihovníků vysokoškolských knihoven akademickou obcí vychází zejména
z postojů akademických pracovníků, kteří knihovníky neberou jako rovnoprávné členy
akademické obce s odpovídající kvalifikací a znalostmi, přestože praxe v zahraničí je jiná
a kladně hodnocená.
K tomu, aby mohla v této situaci nastat nějaká změna, je třeba se pokusit o jiný pohled
na práci a dovednosti knihovníka v procesu vzdělávání ze strany fakulty a jednotlivých
pedagogů. Této skutečnosti může být docíleno například tím, že knihovník, který vyučuje
kurzy informačního vzdělávání, bude alespoň na částečný úvazek zaměstnán jako pedagog.
Z výsledků průzkumu a z uskutečněných rozhovorů s knihovníky prezentovaných v této práci,
je zřejmé, že informační vzdělávání na jednotlivých vysokých školách, fakultách či dokonce
katedrách je na různé úrovni, a to co se týče jeho rozsahu, obsahu i pokrytí studentů. Tato
realita opět vyplývá z podmínek, které pro naplnění procesu informačního vzdělávání mají
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někteří pedagogové nebo knihovníci a které jsou odvislé od jejich vzájemné komunikace
a možnosti dohody s fakultou.
Jak bylo zjištěno, někteří knihovníci mohou informační vzdělávání vyučovat v rámci
jednorázových kurzů pořádaných v knihovně nebo na pozvání pedagoga přímo ve výuce. Jen
ojediněle si tento předmět mohou studenti zvolit jako volitelný. Jiní se zase snaží studentům
přiblížit práci s informacemi pomocí e-learningových kurzů nebo online metodických
materiálů, které pro ně vytvářejí.
Při rozhovoru Ing. Dolanským z Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích jsem
zjistila, že jejich studenti musejí splnit test informační gramotnosti ITT80. Děje se tak
elektronickou formou bez výuky. Tento způsob mě přivedl na myšlenku na další eventualitu,
jak by podobným způsobem bylo možné studenty systematicky informačně vzdělávat.
Domnívám se, že ve většině případů není fakulta nebo katedra sdílná k řešení v zavedení
samostatného předmětu informačního vzdělávání všem oborům, na jehož výuce by se podíleli
knihovníci i pedagogové a výuka by probíhala jako klasická přednáška v učebně. Na druhou
stranu knihovníkem prezentované občasné jednorázové přednášky postihují nízký počet
studentů, zpravidla jsou pořádané na úzce specifikované téma, tudíž není zachována
komplexnost a systematičnost poznatků, které je třeba v této oblasti studentům předávat. To
však může být naopak někdy demotivující pro knihovníky. Za negativní považuji také to, že
studenti získávají útržkovité informace, na základě kterých pak sestavují své semestrální
a závěrečné práce.
Možností, jak řešit situaci efektivního, pravidelného a systematického informačního
vzdělávání studentů v rámci akreditace oboru, by se jistě našla celá řada. Knihovníci jsou
dosti otevření a ochotní jednat s fakultou a pedagogy, to záleží na podmínkách, které jim
k tomu dotyční nabídnou. Je třeba se tedy zamyslet nad řešením a rolemi, které by bylo
v rámci možností přijatelné pro všechny tři strany.
Jsem toho názoru, že princip, jakým probíhá na Pedagogické fakultě JU v Českých
Budějovicích test informační gramotnosti ITT, respektive informačních technologií (více viz
v rozhovoru v Příloze č. 2), by mohl probíhat i test informační gramotnosti zaměřený
na vyhledávání informací, citační etiku a další tematické okruhy, který by museli v rámci
akreditace oboru splnit všichni studenti, a to nejlépe v průběhu prvního ročníku.
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Představa je taková, že online test nebo zpracování úkolů na podporu informační gramotnosti
by si studenti mohli splnit kdykoliv během akademického roku a příprava na něj by byla
individuální, s tím, že v době spuštění zápisu pro daný semestr by studenti měli možnost
si zapsat tematické přednášky vedené knihovnou, které by je postupně na test připravili.
Knihovna by tedy vždy před začátkem semestru vypsala termíny tematicky zaměřených
přednášek (garantované fakultou nebo katedrou), na které by se studenti zapisovali a za účast
by získali i nějaké body, které by se kladně promítli v závěrečném hodnocení.
Pro fakultu by to znamenalo, že nebude muset v takové míře řešit prostorové požadavky jako
v případě přímé výuky. Knihovna by pak mohla rozšířit dosavadní nabídku jednorázových
kurzů a jednotlivé kurzy by byly více naplněny. Bylo by potřeba také odborně personálně
zajistit kvalitu těchto kurzů. Někteří pedagogové by se případně mohli podílet na obsahu testu
či tematických okruzích pořádaných v knihovně, případně některé by mohli vyučovat oni
sami. Samozřejmě vše vychází opět z podmínek, za jakých jsou schopní a ochotní všichni
zainteresovaní spolupracovat.
Pokud by se výše popsaný systém výuky informačního vzdělávání nepovedl prosadit v rámci
celé fakulty, bylo by dobré zkusit oslovit alespoň vedení jedné katedry. V případě, že by se
výsledky výuky kladně odrážely na úrovni závěrečných prací studentů a katedra by
s informačním vzděláváním studentů měla kladné zkušenosti, mohla by získat podporu
pro další jednání s fakultou.

Pokud se zpětně zamyslím nad přínosem této práce, ráda bych vyzdvihla obě fáze praktické
části, to znamená dotazníkový průzkum a rozhovory s knihovníky, jejichž příprava pro mě
byla dlouhodobou záležitostí. Začala jsem s ní již na podzim roku 2011, kdy jsem začala plnit
požadavky e-learningového kurzu Základy výzkumů v knihovnách akreditovaného MŠMT
ČR, který uspořádala Partnerská síť informačních profesionálů PARTSIP a jehož tutory byli
knihovníci i sociologové.
Dále jsem si vyzkoušela sestavit a zrealizovat obě fáze praktické části a ty přes různé předem
nepředvídané překážky dotáhnout až do samotného závěru. Zajímavou zkušeností pro mě byla
komunikace a spolupráce s kompetentními osobami z jednotlivých fakult. Pozornost bych
věnovala především rozhovorům s knihovníky a pedagogem (viz Přílohy č. 2-6), které
vykreslují podmínky a situaci pro práci na dané fakultě. Tyto informace považuji za velmi
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cenné, jelikož je většinou nelze získat jinou cestou než právě přímou komunikací s danou
osobou.
Jaký tedy vidím hlavní přínos pro svou profesní činnost? Když přemýšlím o tom, jaký přínos
vidím pro svou další pracovní činnost po zpracování této diplomové práce, domnívám se, že
mi přinesla větší nadhled a komplexní povědomost o této vědní oblasti, a zároveň i větší
nadhled v této problematice. Uvědomila jsem si i některé souvislosti, které nejsou na první
pohled až tak zjevné.
Myslím si, že v tomto duchu by měla v rámci knihovnické komunity v naší republice probíhat
těsnější spolupráce a nově vznikající projekty by měly navazovat nebo se sdružovat s těmi již
existujícími.
Závěrem bych chtěla vyslovit přání, aby se v budoucnu podařilo změnit postoj a pohled
akademické obce na vnímání role knihovníka ve vysokoškolských knihovnách v procesu
vzdělávání. Pro zvyšování úrovně informační gramotnosti by bylo jen prospěšné, aby
přibývalo pozic realizátorů informačního vzdělávání a specializované pracovní pozice v tomto
oboru se stávaly častější praxí v České republice.
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Australian Council of Education Research
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American Library Association
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Advanced Rapid Library
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Chartered Institute of Library and Information Professionals
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Centrum informatizace a výpočetní techniky
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Centrum pro školní knihovny

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

e-PK

elektronická pedagogická knihovna
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International Adult Literacy Survey
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The International Board on Books for Young People
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International Computer and Information Literacy Study
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Information and Communication Technology
(informační a komunikační technologie)

IFLA

International Federation of Library Associations and Institutions
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Information Literacy Meeting of Experts
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Informační technologie - test

IVIG

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost
na vysokých školách
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Sekce pro informační vzdělávání uživatelů (pod SDRUK)

JU

Jihočeská univerzita
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Kabinet informačních studií a knihovnictví v Brně

KNAV

Knihovna Akademie věd České republiky

MK ČR

Ministerstvo kultury České republiky

MSVK

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
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Moravská zemská knihovna v Brně

NAKLIV

Národní klastr informačního vzdělávání

NK ČR

Národní knihovna České republiky
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Národní pedagogická knihovna Komenského
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Národní technická knihovna

OSN

Organizace spojených národů
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Partnerská síť informačních profesionálů

PF JU

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

PF UJEP

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

PF ZČU

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity

PK

Pedagogická knihovna J. A. Komenského
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Pedagogická knihovna Komenského

SDRUK

Sdružení knihoven ČR

SIALS

Second International Adult Literacy
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Second Information Technology in Education Study

SKIP

Svaz knihovníků a informačních pracovníků

SPKK

Státní pedagogická knihovna Komenského

SPKK

Sukova studijní knihovna literatury pro mládež
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Státní pedagogické nakladatelství

SPRIG

Společnost pro rozvoj informační gramotnosti

TDKIV

Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy

TTT

Training-the-Trainers in Information Literacy

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

VISK

Veřejné informační služby knihoven

ZČU

Západočeská univerzita
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Příloha č. 1 – Dotazník pro studenty vybraných pedagogických fakult
Dobrý den,
prosím o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který Vám nezabere více než 3 minuty.
Dotazník je určen pro studenty Pedagogické fakulty (pozn. univerzita byla doplněna dle
konkrétního případu). Otázky v dotazníku se vztahují k tématu „Informační vzdělávání
studentů na Pedagogických fakultách v ČR“ aneb V jakých informačních zdrojích
studenti nejčastěji vyhledávají informace?“ Údaje uvedené v dotazníku budou primárně
použity pro diplomovou práci na toto téma.
Předem děkuji za vyplnění.
Hana Jehlíková, studentka FF UK v Praze

1. Při vyhledávání informací pro psaní semestrální, vysokoškolské kvalifikační či jiné
práce využívám tyto informační zdroje (seřaďte od 1. dle nejvyužívanějšího po nejméně
využívaný):
_ katalogy knihoven
_ internetové vyhledávače (Google.com, Seznam.cz, Yahoo.com atd.)
_ elektronické informační zdroje (např. oborové, multioborové databáze)

2. V elektronických informačních zdrojích (oborových či multioborových
databázích) vyhledávám (vyberte jednu odpověď):
a. pravidelně
b. občas
c. jen výjimečně
d. nikdy jsem nevyhledával/a
3. (Odpovídejte pouze v případě, pokud jste u otázky č. 2 zaškrtli možnost d.)

Elektronické informační zdroje nevyužívám z důvodu (lze označit více možností):
a. zatím jsem o možnosti jejich využívání neslyšel/a
b. neorientuji se v jejich množství
c. nenacházím v nich potřebné informace
d. neumím v nich vyhledávat
I

e. jiný důvod:
4. (Odpovídejte pouze v případě, pokud jste u otázky č. 2 zaškrtli d.)

Uveďte další důvody, proč nevyužíváte elektronické informační zdroje.

5. O existenci elektronických licencovaných informačních zdrojů jsem se poprvé
dozvěděl/a (vyberte jednu odpověď):
a. od spolužáků

d. na střední škole

b. od pedagogů

e. nikdy jsem neslyšel/a

c. od knihovníka

f. jiná možnost: _________

6. Máte v rámci povinných nebo volitelných předmětů vašeho studovaného oboru
předmět, ve kterém byste se dozvěděli nebo se učili pracovat např. s tím, jak se
vyhledává v katalogu knihoven nebo v odborných databázích?
a. ANO
b. NE
c. Nevím

7. Organizuje vaše knihovna kurzy, ve kterých se dozvíte, jak se orientovat v
knihovně, jak si vyhledat knihy pomocí elektronického katalogu nebo jak vyhledávat
v odborných databázích?
a. ANO
b. NE
c. Nevím

8. V případě, že by vaše knihovna tyto kurzy pořádala, zúčastnil/a byste se?
a. ANO
b. spíše ANO
c. spíše NE
d. NE
II

9. Pokud by byl vypsán na toto téma nějaký volitelný předmět, zvolil/a byste si ho?
a. ANO
b. spíše ANO
c. spíše NE
d. NE

10. Studuji na fakultě:
a. pedagogické
b. jiné (uveďte): ______

11. Jsem v (zaškrtněte):
_ 1. roč. bc.
_ 2. roč. bc.
_ 3. roč. bc.
_ 4. roč. bc.
_ 1. roč. mgr. navaz.
_ 2. roč. mgr. navaz.
_ 3. roč. mgr. navaz.
_ jiné

12. Studuji obor/kombinaci:
_______________________________

13. Jsem (zaškrtněte):
_ žena
_ muž

Děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. Hana Jehlíková

III

Příloha č. 2 – Přepis osobního rozhovoru s Ing. Tomášem Dolanským z PF JU v Českých
Budějovicích ze dne 17. července 2012 [Dolanský, 2012]
Vážený Ing. Dolanský,
velice Vám děkuji, že jste si udělal čas, abyste se věnoval odpovědím na otázky týkající
se informačního vzdělávání studentů na Pedagogické fakultě JU

v Českých

Budějovicích.
Mohl byste mi prozradit, jak bylo docíleno toho, aby předmět s náplní informačního
vzdělávání byl zařazen jako akreditovaný předmět v rámci studovaného oboru a ještě
v takovém rozsahu, tzn. na celou fakultu?
„Na to se budete muset zeptat doc. Vaníčka. Já už jsem v podstatě nastoupil do rozjetého
vlaku. Myslím si, že už nejsme jediná škola, kde by takový předmět byl. Je to v podstatě test
bez výuky.“
Co je obsahem testu?
„Word, Excel, základní znalost internetu, základní znalost operačního systému, posílání
emailu, ukládání souboru někam na síťový disk. Nyní dáváme s kolegou (studentem)
dohromady aktualizaci, kdy už to bude trochu náročnější.“
Domnívám se, že došlo trochu k nedorozumění ohledně terminologie tohoto pojmu. Řekla
bych, že knihovníci a informatici mají na tento termín trochu jiný pohled. Knihovníci vnímají
informační gramotnost jako dovednost vyhledat, zhodnotit a využít relevantní informace, a to
jak ve volně dostupných informačních zdrojích, tak oborových či multioborových databázích.
„Což mě přivádí na nápad, že bychom tam něco takového také mohli zařadit.“
„Je to rozdíl v oborech. Pokud jsou to přírodovědci, ekonomové, tak ti potřebují opravdu
spoustu relevantních informací, které se dají vyčíst z nějakých recenzovaných časopisů nebo
z kvalitních publikací. Ale na fakultě jsou i výtvarníci a tělocvikáři a oni informací takového
ražení moc nepotřebují. Takže u nich je vyhledávání ve Scopu nebo v Elsevieru vlastně
k ničemu. Něco jiného je samozřejmě zdravotní součást tělocvikářů.“
„Mluvím o tom, že na Pedagogické fakultě je trochu jiná situace než třeba na přírodovědecké,
kde ty databáze mají opravdu velký význam.“

IV

„Tady mám pocit, že je to o vstřebávání informací, které už jsou dávno někde napsané v každé
druhé učebnici.“
„Já používám databázi ScienceDirect.“
„Na to, co se ptáte, je ve druhých ročnících, kdy si mají studenti připravovat půdu pro psaní
bakalářské práce, předmět Metodologie zpracování závěrečné práce. Teď jsem učil první běh,
takže jsem zjišťoval, na jaké úrovni studenti jsou.“
„Takže když to oddělíme.“
„Test IT dovedností je zaměřen čistě uživatelsky, aby dotyčná osoba byla schopná psát
smysluplný dokument, něco si spočítat, udělat graf a zvládla tu technickou stránku věci. Je to
tedy zaměřené na technickou stránku užívání počítačů.“
„Co se týká informačních databází, to v prvním ročníku neřešíme, což je možná škoda, asi
tam také něco zařadíme. Ale je problém, že studenti ze střední školy žádné informace vlastně
neznají. Mají Google, Wikpedii, to jim většinou stačí.“
„Když si srovnám jednotlivé obory, tak čím techničtější obor, tím více databáze zařazují do
studijního života už při vypracovávání seminárních prací. Čím humanitnější, tak tím je to o
měkkých znalostech, kdy tyto databáze ani nepotřebují, kdy si vyhledají nějaké základní
pravidlo a z toho sami vyvozují jiný myšlenkový pochod. Když to velmi zobecním.“
„Teď budu sledovat informatické obory a obory geografie. Nastává trochu přelom, protože už
i u bakalářek začneme pumpovat tyto zásady. Bakalářky, které byly v seznamu literatury
prokvetlé Wikipedií, tak dnes byste už v podstatě neměla najít. Je to spíše o tom, jak se budou
posouvat nároky jednotlivých vedoucích prací a potom potažmo oponentní komise.“
„Ukázat jim to ve výuce je jedna věc, já jim to přece můžu ukazovat, jak se do databází
dostanou. Už jsme si to i nějakým způsobem ukazovali, ale ve chvíli, kdy zjistíte, že zadání
bakalářské práce k sobě tuto databázi nepotřebuje, tak jsme někde jinde. Řekněme, že by měl
nastávat zlom v zadávání témat jako takových a já si myslím, že teď se teprve posouváme do
toho stavu, že ty bakalářky začínají mít nějakou štábní kulturu a nějaký reálný informační
základ.“
„Takže doufám, že se to používání rozšíří trochu víc, ale neslibuju, že by to bylo šmahem, aby
opravdu každý měl tu nutnost. Protože v současné době jsou opravdu témata, která k tomu
nesměřují.“

V

„Je otázkou, jestli tato znalost vyhledávání informací (ať už v databázích nebo obecně na
internetu) je nutné řešit až na vysoké škole, a ne už na těch nejnižších stupních.“
Proto si myslím, že v současnosti by se mělo pracovat na generaci učitelů, kteří půjdou učit do
školy a pro které by informační vzdělávání mělo být samozřejmostí.
Pokud se vrátím k testu. Jak se studenti na test IT připravují? Co je jeho obsahem?
„Příprava je čistě individuální. Test je postavený tak, aby testoval znalosti, které už měli
získat na střední škole. Je to v podstatě donucovací prostředek, aby se srovnala úroveň
informačních znalostí nově nastoupivších prvních ročníků a filtrovalo se to, že něco neumí
udělat např. v Excelu. A pokud by člověk ze střední školy neměl dostatečnou úroveň těchto
znalostí, tak je na něm, jak si tyto znalosti doplní. Možnosti jsou tři: buď samostudiem,
zaplacením si příslušného kurzu anebo se ve druhém ročníku ke mně přihlásit na takový
doučovací kurz, kde studentům ukazuji všechny technické potřeby, které pro to musí mít.“
„Co se týká informací, co je obsahem kurzu, tak to je na webových stránkách81. Jinak je
odkazuju na sylaby ECDL82, které jsou pro mě asi nejpodrobnějším zpracovaným obsahem
učiva, který by měl člověk zvládnout a jakmile si projde sylabus ECDL v těch 4 jmenovaných
modulech, tak by měl mít zaručeno, že tento test zvládne.“
Od jakého roku tento předmět již trvá?
„Dohledali jsme výsledkové listiny od akademického roku 2005/2006, které tedy kolega
zpracovával v bakalářské práci a hodnotil, jaký je vývoj znalostí a jak si stojí absolventi
středních škol v tomto testu.“
Kolik studentů tento test absolvuje?
„V tomto letním bylo 533 zapsáno, 458 ho absolvovalo. Vypadá to, že ve druhém ročníku si
ho bude zapisovat 25, kteří neuspěli ani na druhý pokus.“
Změnila se za dobu trvání kurzu jeho náplň? Jak mnoho?
„Ano, postupně se mění. Poslední významnější změna nastala před třemi lety, kdy do testů
přibyl Excel. Předtím to bylo jen na textu a na internetu. Od příštího roku bude zase změna.

81
82

http://wvc.pf.jcu.cz/ki/?article=/student/itt.html
http://www.ecdl.cz/data/Sylabus_5_CZ.pdf
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Přibude grafika, PowerPoint, bezpečnost a možná i ty databáze. Hledání na internetu tam
je.“
Jsou v rámci oboru nějaké předměty typu Úvod do studia atd.?
„Nejsem si vědom.“
Na některých oborech vyučují předměty jako Úvod do studia a v rámci nich pedagogové
informují studenty, jaké jsou stěžejní periodika pro obor, citační normy, oborové databáze atd.
„To tady asi není. My to, co říkáte, máme v podstatě ve 2. ročníku letního semestru, když si
zapisují bakalářskou práci. Je to tedy předmět, který koliduje se zadáváním prací. 2. ročník
letní semestr už je v tomto docela rozumný, kdy studenti budou schopni zpracovat celou
bakalářku na relevantních věcech.“
„To, že jsou databáze na Pedagogické fakultě trochu schované, tak to souvisí trochu se
způsobem zadávání bakalářek. Když jsem některé bakalářky viděl (výběr z informačních,
geografických, biologických), tak velmi malé procento z nich něco takového potřebují. Něco
jiného už je diplomka. Tam alespoň mým diplomantům ukazuji, jak se do toho dostat. Druhá
věc je, že už nemám tolik času to s nimi probírat a sedět u nich, když tam ty dotazy zadávají.
Protože když tam zadám téma, tak mi to vychrlí 150 odkazů a teď je to o tom si každý článek
otevřít, přečíst, vyhodnotit, což už musí udělat každý student sám. Takže tady bude třeba
udělat spíše posun v tom zadávání, aby i k napsání bakalářky byly tyto zdroje opravdu
potřeba. Teď jsou to bakalářky velmi aplikační na jedno konkrétní téma, není třeba dělat
rozsáhlou rešerši.“
Myslíte si, že je důležité studenty informačně vzdělávat?
„Určitě. Nalít do nich, že tady ty informace jsou, je nutné. Můžeme diskutovat v jakém
ročníku, na jaké úrovni.“
V jakém ročníku si myslíte, že by to bylo nejlepší?
„Když si představím ideální stav českého školství, tak by to bylo ve 3. ročníku na střední
škole. Na Pedagogické fakultě bych bral začátek 2. ročníku v zimním semestru. Je to dobrý
kompromis pro to, aby se odfiltrovali lidi, kteří tady studovat nebudou. Na druhou stranu je
dostatek času, aby s tím člověk opravdu pracoval.“
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Myslíte si, že by bylo reálné, aby v rámci předmětu Metodologie zpracování závěrečné práce
měla nějakou přednášku knihovnice z Akademické knihovny JU? Myslíte si, že by spolupráce
s knihovnou byla v tomto směru možná?
„Reálné to určitě je. Místní knihovna i něco takového nabízí. Myslím, že i dvakrát do roka
pořádá něco takového u sebe. Přiznám se, že jsem k tomu ještě nepřistoupil. Za prvé jsem si
teď sám zjišťoval, jak na tom ti studenti jsou. S hrůzou jsem zjistil, že tito studenti ve 2.
ročníku sami ještě nikde moc neprezentovali s PowerPointem, o informacích neví. Dostali
akorát informaci od mého kolegy, jaké jsou citační normy a jaká je typografie. Já si vlastně
budu další rok teprve setřásat jádro tohoto předmětu tak, abych nedubloval informace, které
dostanou někde jinde.“
„Nicméně k tomuto ano, určitě rád bych příští rok nějakou takovou hodinu zrealizoval.
Protože samozřejmě já ty databáze znám, umím v nich nějakým způsobem hledat. Ale
samozřejmě to může být můj jednostranný pohled. A taková osoba určitě zná tu škálu
v mnohem širším rámci než znám já. Takže něco takového bych do toho určitě zařadil.“
Ptám se na to, protože knihovny tyto kurzy pořádají, ale je těžké na ně nalákat studenty,
protože už je to zase něco navíc v jejich volném čase. Jsou samozřejmě studenti, kteří to
ocení, ale většina taková není. Proto se ptám, jestli by byla možnost tímto způsobem otevřít
cestu i knihovně. A nemusí to být zaměřené konkrétně jen na elektronické informační zdroje.
„Reálné to určitě je.“
„Zrovna v tomto čase i knihovna posílila nabídku těchto kurzů, takže myslím, že bychom
dosáhli i nějakého reálného počtu posluchačů.“
„Mohli bychom je zavést přímo i do knihovny.“
„V tomto akademickém roce jsem do předmětu dával přehled databází, seznam
neimpactovaných časopisů, které bere Věda a výzkum alias MŠMT83, odkaz na stránky
knihovny JU, vybraný 4 databáze, které jsou relevantní k našemu oboru IT (Proquest,
Springer, ScienceDirect, Web of Knowledge/Web of Science), odkaz na patentní stránky,
GoogleScholar, firemní stránky jsou pro nás relevantní zdroje, citační normy.“
Děkuji za Váš čas věnovaný rozhovoru.
Hana Jehlíková, studentka FF UK
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Příloha č. 3 – Rozhovor zaslaný emailem Ing. Helenou Vorlovou z Akademické knihovny JU
v Českých Budějovicích dne 31. července 2012 [Vorlová, 2012]
Vážená Ing. Vorlová,
velice Vám děkuji, že jste si udělala čas, abyste se věnovala odpovědím na otázky
týkající se informačního vzdělávání studentů na Pedagogické fakultě JU a obecně
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Jaké typy kurzů či přednášek Akademická knihovna JU organizuje se zaměřením
na informační vzdělávání (jednorázové X pravidelné X dlouhodobější)?
„Akademická knihovna poskytuje všechny tři zmíněné typy kurzů a přednášek.“
Pořádáte pro studenty i exkurze na seznámení s knihovnou? Jak velký je o ně zájem?
„Ano, knihovna poskytuje zájemcům i exkurze. Řádově byly po knihovně provedeny
v akademickém roce 2011 / 2012 stovky zájemců.“
Mohla byste mi popsat, jakým způsobem tyto jednotlivé kurzy probíhají? Co je jejich cílem
a náplní?
„Kurzy probíhají převážně v počítačové studovně AK, ale občas i v prostorách jednotlivých
fakult. Akademická knihovna svým uživatelům nabízí prezentace a školení o službách
poskytovaných

knihovnou,

o

možnostech

vyhledávání

relevantních

dokumentů

v

elektronických informačních zdrojích a o zásadách etického využívání informací.“
Kdo se dle Vašich zkušeností na tyto kurzy hlásí?
„Akademická knihovna poskytuje vzdělávací služby studentům a zaměstnancům Jihočeské
univerzity, takže na kurzy se hlásí studenti 1. až 5. ročníků, doktorandi, vyučující a vědečtí
pracovníci.“
Jsou mezi nimi i studenti Pedagogické fakulty?
„Ano.“

IX

Kolik jednorázových kurzů či přednášek ve Vaší knihovně přibližně proběhne za semestr/celý
akademický rok?
„Během akademického roku uspořádáme cca 60 jednorázových akcí.“
Kolik studentů přibližně tyto akce navštěvuje?
„V průběhu jednoho akademického roku proškolíme přes 1000 účastníků.“
Jaká je celková kapacita jedné přednášky pořádané v knihovně (místa na sezení + místa
u počítače)?
„V Akademické knihovně je pro výuku k dispozici počítačová studovna s 39 místy u PC.“
Změnily se za poslední roky obsahy přednášek nebo témata kurzů? Jak mnoho?
„Akademická knihovna byla otevřena teprve v lednu 2010, to je pro nějaké výraznější změny
velice krátký časový úsek. Obsah přednášek se změnil především u tématu citování, a to
z toho důvodu, že vyšla nová ČSN ISO 690.“
Máte k dispozici i jiné prostory pro výuku informačního vzdělávání než jen prostory
knihovny (pokud prostory knihovny pro Vás nejsou dostačující)?
„Ano.“
Kolik zaměstnanců Akademické knihovny JU se informačnímu vzdělávání studentů věnuje?
A přepočtete-li to na úvazky?
„Informačnímu vzdělávání se v knihovně věnují čtyři lidé, přepočteno na úvazky dva a půl.“
Je informační vzdělávání v Akademické knihovně JU v souladu s některými standardy?
(Např. definovanými Odbornou komisí pro informační vzdělání a informační gramotnost na
vysokých školách (IVIG), standardy Informační komise pro informační gramotnost
amerických knihoven ALA atd.)
„Ano, při výuce se snažíme vycházet i z těchto standardů.“

X

Probíhá mezi Akademickou knihovnou a Pedagogickou fakultou nějaká spolupráce
(pravidelná či jednorázová)?
„Akademická knihovna pravidelně zasílá Pedagogické fakultě JU aktuální nabídky školení a
kurzů.“
Jak byste hodnotila spolupráci s Pedagogickou fakultou a pedagogy? Myslíte si, že je dobrá
nebo by mohla být lepší (v porovnání např. s ostatními fakultami)?
„V rámci zachování dobrých vztahů mezi knihovnou a jednotlivými fakultami JU se k této
otázce nechci vyjadřovat.“
Jakými způsoby se studenti Pedagogické fakulty mohou dozvědět o nabídce služeb knihovny
a možnosti informačně se vzdělávat?
„Studenti PF se o kurzech mohou dozvědět od svých pedagogů nebo z webu AK.“
Myslíte si, že jsou pedagogové, kteří sami zahrnují informační vzdělávání do svých předmětů
např. v rámci Úvodu do studia či Diplomového semináře atd.?
„K zodpovězení této otázky nemám dostatek informací.“
Obrátí se v tom případě na Vás jako knihovnu, abyste jim pomohla s obsahem přednášky
nebo co je důležité v tomto směru studentům sdělit (pokud to pedagogové vyučují sami a
nezvou si přímo Vás)?
„Pokud se na knihovnu kdokoliv z vyučujících obrátí s prosbou o radu, která se týká obsahu
informačního vzdělávání, tak mu rádi poradíme. Po dalších souvislostech a pohnutkách
dotyčných osob většinou nepátráme. Pokud chce některý vyučující uspořádat školení pro své
studenty, má možnost objednat kurz dle naší nabídky na webu AK.“
S jakou katedrou na Pedagogické fakultě nejvíce spolupracujete?
„V rámci Pedagogické fakulty jsme v akademickém roce 2011 / 2012 pořádali školení pro
Katedru germanistiky, anglistiky, výchovy ke zdraví a pro Katedru pedagogiky a psychologie.
Ostatní katedry nás se žádostí o spolupráci při zajištění školení nepožádali.“

XI

Využívají vyučující z Pedagogické fakulty nabídku jednorázových kurzů, které se konají
v prostorách Akademické knihovny JU?
„Ano.“
A jakým způsobem je o akcích informujete?
„Informujeme prostřednictvím e-mailu, webové prezentace, letáky v knihovně, plakáty
v prostorách knihovny a menzy.“
Oslovují Vás i jiné fakulty nebo přímo katedry se zájmem o přednášku?
„Ano, přednášky děláme pro všech osm fakult.“
Kolik přednášek za semestr přibližně proběhne na žádost vyučujících?
„Přibližně 30 za semestr.“
Vnímáte podporu z jednotlivých fakult v tom smyslu, že požadují po studentech, aby
vyhledávaly informace v oborových či multioborových databázích a ve svých pracích je pak
citovaly?
„Všechny katedry jednotlivých fakult, pro které v knihovně pořádáme kurzy informačního
vzdělávání zmíněné jistě podporují.“
Vnímáte obecně nějakou podporu univerzity nebo jednotlivých fakult v oblasti informačního
vzdělávání?
„Podporu informačního vzdělávání vidím především v tom, že knihovna má na jeden celý
úvazek zaměstnance, který se věnuje pouze informačnímu vzdělávání, což stále není v ČR
běžná praxe. Obecně zájem o školení a kurzy informačního vzdělávání na JU stále roste.“
Je dle Vašeho názoru potřebné studenty informačně vzdělávat? Proč?
„Nevím, jaká bude situace za pár let, až nám doroste nová generace studentů, ale zatím si
držíme ten trend, že studentům v rámci našich kurzů máme co nabídnout. Nejde samozřejmě
pouze o vysvětlení, jak vyhledávat v katalogu knihovny a v odborných databázích, ale studenti
získají i poznatky o tom, kde získat relevantní a důvěryhodné, jak informace dále zpracovávat
a jak s nimi eticky zacházet. Ne všichni studenti přicházející na vysokou školu tyto znalosti
získali na středoškolském stupni.“
XII

Jak byste před pedagogy, kteří nemají vztah k informačnímu vzdělávání, obhájila, aby
studenty informačně vzdělávali, aby se na tom podíleli? Jaké důvody byste jim uvedla jako
zásadní?
„Myslím, že jedním z mála hmatatelných důkazů úrovně informačního vzdělávání je kvalita
výstupu studentů, například kvalita jejich kvalifikačních prací.“
Děkuji Vám za rozhovor a za Váš čas.
Hana Jehlíková, studentka FF UK
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Příloha č. 4 - Přepis osobního rozhovoru s Mgr. Zdeňkou Firstovou a Ing. Barborou
Katolickou z Univerzitní knihovny ZČU v Plzni ze dne 20. července 2012 [Firstová, 2012]
Vážená paní Mgr. Firstová a Ing. Katolická,
velice Vám děkuji, že jste si udělaly čas, abyste se věnovaly odpovědím na otázky
týkající se informačního vzdělávání studentů na ZČU v Plzni a Vámi vyučovaného
předmětu Vědecké informace.
Mohly byste mi popsat, jakým způsobem kurz probíhá?
„Výuka probíhá tak, že předmět neučí jeden člověk, ale každý blok učí někdo jiný. Celkem je
nás na to 5. Pro studenty jsou důležité knihovní katalogy, citace a pro další studium i
elektronické informační zdroje. Je vidět, že tím, jak se tady o tom dozví, tak pak ví, jak to
používat,“ vysvětluje Ing. Katolická.
Kdo se dle Vašich zkušeností do předmětu hlásí?
„Ti, kdo se přihlásí opravdu sami, ti jsou většinou z vyšších ročníků, kteří mají blíže ke psaní
bakalářské nebo diplomové práce a pak tam míváme studenty prvních ročníků, kterým to
vlastně doporučí fakulta při nástupu, což ale dělá jen Fakulta aplikovaných věd,“ dodává
Mgr. Firstová.
Kolik let je tento kurz již realizován a kolik studentů ho přibližně za semestr navštíví?
„Kurz běží od zimního semestru 2007/2008, proběhl tedy už 7x. V posledních letech počet
přihlášených studentů klesl, v letošním letním semestru se např. vůbec neotevřel. Jinak před
těmi dvěma lety do něho bylo zapsáno i 70-80 studentů v jednom semestru,“ informovala
Mgr. Firstová.
Čemu přisuzujete náhlý pokles zájmu o předmět Vědecké informace a od jakého roku to trvá?
„Tak hlavně je kurz Filozofickou fakultou vypisován dost pozdě oproti ostatním fakultám a
také možná z ekonomických důvodů. Ty nešťastné roky, ve kterých je najednou pokles vidět,
tak je to dané tím, že to nebylo rozvrhované. Studenti, kteří jsou zapsaní v jednom semestru
v počtu 17, 18 lidí, tak to už běžel školní rok, kdy my jsme zjistili, že předmět není vůbec
rozvrhovaný, že nemá uvedenou žádnou učebnu a že se do něj tím pádem žádný student
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nemůže ani přihlásit. Trvalo docela dlouho, než se podařilo tento předmět prosadit a tento
výpadek tomu zkrátka nedělá dobře,“ s lítostí uvedla Mgr. Firstová.
Změnila se během doby konání náplň kurzu? Jak mnoho?
„Obsah kurzu byl po celou dobu obdobný. Témata se neměnila, spíše si to každý pojal po
svém také podle toho, jak se měnila nabídka zdrojů nebo pokud viděl, co by bylo pro ty
studenty přínosnější, zajímavější,“ říká Ing. Katolická.
„Nyní je nabídka kurzu takováto:
1) Význam informací ve společnosti. Pojem informace, možnosti jejich vyhledávání.
2) Typy dokumentů.
3) Knihovny a jejich služby, zaměření, sbírky.
4) Univerzitní knihovna ZČU – služby, organizace, provozy. Další knihovny v Plzni, v ČR
a v zahraničí.
5) Vyhledávání informací na internetu. Vyhledávací nástroje a služby.
6) Rešeršní strategie.
7) Knihovní katalogy, bibliografie a další zdroje dokumentografických informací.
8) Online katalogy, souborné katalogy, informační portály.
9) Elektronické báze dat I. – vznik, druhy, přístupy, vyhledávání. Digitální knihovny.
10) Elektronické báze dat II.
11) Získávání primárních dokumentů, MVS, elektronické dodávání dokumentů.
12) Etika práce s informacemi. Autorský zákon. Citování v odborném textu. Citační
rejstříky.
13) Proces učení – druhy učení, paměť, funkce mozku, proces zapomínání, faktory
podporující učení, metody učení,” sdělila Ing. Katolická.
„Do budoucna to chceme pojmout trošíčku jinak, aby si studenti mohli více prakticky
vyzkoušet. Doteď jsme vlastně měli praktická cvičení až na závěr kurzu. Těsně předtím, než si
studenti připravovali seminárku, tak měli 2 hodiny cvičení, které probíhaly na počítačích.
Proto bychom to chtěli pojmout více ve formě seminářů než přednášek, aby si to studenti více
prakticky ozkoušeli,“ vysvětlila Ing. Katolická.

XV

Jak tato praktická cvičení probíhají?
„Studenti si zvolí téma, na které budou zpracovávat seminární práci, které jim schválíme. A
pak už si vyhledávají články v jednotlivých databázích s tím, že my jim poskytujeme
metodickou podporu. To, co jim člověk řekl teoreticky, tak tady si to zkoušejí prakticky. Mají
za úkol si vybrat asi 30 článků z různých databází a 5 z toho citovat plus musí napsat všechna
klíčová slova, která použili. Musím říci, že téměř ke každé práci máme výhrady. Nejčastější
chyby jsou v citacích, tak ty potom posíláme studentům zpět k opravě. Anebo volí jen z jedné
databáze, ale my po nich požadujeme, aby vyhledávali ve více zdrojích, aby se s prostředím
naučili pracovat, takže to je také důvod, proč jim práce vracíme, aby nám poslali články ještě
z jiných databází,“ popsala Ing. Katolická.
„V prvních kurzech jsme udělali jednu zásadní chybu, na kterou teď všechny dopředu
upozorňujeme. Stalo se nám, že studenti na zvolené téma napsali perfektní seminární práci na
50 stránek. Zpracovali téma, ale vůbec neprovedli rešerši. Takže na to všechny studenty
dopředu upozorňujeme a ukazujeme jim i vzorové práce, aby věděli, co po nich konkrétně
požadujeme,“ dodala ještě Ing. Katolická.
Jaká je celková kapacita jednoho kurzu?
„Kapacita kurzu je dána velikostí učebny, která je nám v rozvrhu určena, je to i 120 míst.
Pokud to bude nadále pokračovat jako přednáška, tak je to v podstatě jedno. Pokud bychom
to chtěli změnit na semináře, tak potom těch lidí nemůže být tolik,“ upřesňuje Mgr. Firstová.
Myslíte si, že budete mít prostory k tomu, aby všechny hodiny mohly probíhat na počítačích?
„Máme pro tyto účely vlastní učebnu v knihovně s kapacitou 10 počítačů, ale můžeme připojit
i notebooky, protože je tam možnost připojení k wifi. Kdyby bylo studentů více, můžeme se
domluvit s CIVem,“ (to je Centrem informatizace a výpočetní techniky84), „ti by nám poskytli
větší učebnu, ale zatím jsme to ani nevyužili“, říká Ing. Katolická.
„Zatím jsme to ani nepotřebovali, protože tím, že jsme měli jedno dvouhodinové cvičení, tak
jsme to dělali tak, že jsme dali více termínů a v těch se studenti vystřídali. Nebo když jsme
měli 70 až 80 studentů, tak byly dva termíny a seminář běžel paralelně v učebně, ve studovně
a čítárně knihovny, takže jsme vlastně tři zaměstnanci měli v jednu chvíli tentýž seminář. Pak
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už jsme to vedli jenom ve dvou paralelkách a teď nám stačí naše učebna,“ dodává Mgr.
Firstová.
Co byste uvedla jako důvod, proč si předmět Vědecké informace zapisuje z Pedagogické
fakulty málo studentů?
„Protože to sem mají daleko,“ řekla Mgr. Firstová.
Protože pro potřeby Pedagogické fakulty zajišťují informační vzdělávání knihovnice
z Pedagogické knihovny, je mezi Vámi nějaká spolupráce, co se týče obsahu?
„Ano, celkem spolupracujeme, ale oni jdou spíše konkrétně po pedagogických zdrojích. Také
pořádáme jednorázové semináře v jednotlivých knihovnách, které mají stejný obsah,“
vysvětlila Ing. Katolická.
Vnímáte nějakou podporu z jiných fakult v tom smyslu, že požadují po studentech, aby
vyhledávaly informace v oborových či multioborových databázích a ve svých pracích je pak
citovali?
„Zcela určitě je to závislé na fakultě. Více to po nich vyžadují v magisterském studiu. Musím
říci, že využívanost těch elektronických informačních zdrojů stále stoupá. Je to tedy trend,
kterým se jde a je poznat, že čím dál více studentů s tím pracuje. Jsou fakulty, které to po
studentech nevyžadují jen v bakalářské a magisterské práci, ale chtějí to po nich průběžně. Na
100% to víme v případě filozofické fakulty,“ sdělila Ing. Katolická a ještě dodala, „v podstatě
je to tak, že ti pedagogové, kteří s těmi zdroji pracují, tak to vyžadují i po studentech, protože
vidí, jak je to důležité a co se tam najde za cenné informace.“
„On to bude problém i generační, protože mezi pedagogy je i řada starších lidí, kteří se
odmítají učit nové věci. Asi před 10 lety nemělo ani smysl na Pedagogickou fakultu posílat
email. Takže to také záleží na tom přístupu samotných pedagogů,“ dodala ještě Mgr. Firstová.
Kolik zaměstnanců Univerzitní knihovny ZČU v Plzni se informačnímu vzdělávání studentů
věnuje? A přepočtete-li to na úvazky?
„Předmět vědecké informace vyučuje celkem pět lidí. To by mohlo představovat tak 0,2
úvazku dohromady, protože to není hlavní náplní našich pracovních úvazků. Nemůžeme si
dovolit mít v knihovně jednoho člověka pouze na vzdělávání,“ vysvětluje Ing. Katolická.
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Oslovují vás i jiné fakulty nebo přímo katedry, že by měly zájem o přednášku?
„Kromě předmětu Vědecké informace si nás zvou fakulty, abychom jim dělali jednorázové
přednášky k elektronickým zdrojům a citacím, a to i pro doktorandy, aby věděli, jak mají
publikovat. Např. Filozofická fakulta si nás pravidelně zve do předmětu Humanistika, kde
máme vyčleněné 3 x 2 vyučovací hodiny,“ uvedla Ing. Katolická a ještě dodává, „spolupráce
s pedagogy je hodně důležitá, takže se jí snažíme prohlubovat, ale záleží na jednotlivých
lidech a také, kdo je ve vedoucí pozici.“
„V loňském roce jsme také vyučovali obdobu předmětu Vědecké informace studenty
magisterského studia na Fakultě zdravotnických studií, a to přímo na žádost fakulty. Studenti
o to měli velký zájem, přednášky byly neustále plné,“ doplnila se ještě Ing. Katolická.
Pořádá knihovna také nějaké jednorázové akce zaměřené na informační vzdělávání?
„Často děláme také jednorázové semináře zaměřené na novinky v jednotlivých databázích,
které vedou zástupci z firem. Musím říci, že je o to docela velký zájem, a to i z řad pedagogů.
Obsazenost bývá i 40 účastníků,“ uvádí Ing. Katolická.
Je dle Vašeho názoru potřebné studenty informačně vzdělávat? Proč?
„Řekla bych, že hlavně proto, že většina studentů v současné době si myslí, že v tom
informačním rybníčku plave děsně bezvadně, ale v podstatě všichni skončili u Googlu. Je
strašně důležité, aby věděli, ještě než budou psát nějakou závěrečnou práci a než půjdou do
praxe, že jsou různě hodnotné zdroje. Že je rozdíl mezi tím, jestli si to osobně vygooglím nebo
vezmu nějaký odborný zdroj,“ vysvětluje Mgr. Firstová.
„Navíc články z časopisů, které se ve zdrojích dají nalézt, jsou opravdu články s vysokou
odbornou hodnotou. Opravdu je to o něčem jiném než co najdou na Googlu. Většina studentů
právě sdílí názor, že elektronické informační zdroje nepotřebují, že všechno najdou na
Googlu, a to rozhodně pravda není. Proto je důležité, aby věděli, jaké zdroje mají k dispozici,
aby jim člověk mohl ukázat, co vše v nich najdou. A na 100% určitě citování, protože to téměř
nikdo ze studentů nezná,“ dodala Ing. Katolická.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně zájemců o kurzy.
Hana Jehlíková, studentka FF UK
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Příloha č. 5 – Přepis osobního rozhovoru s Mgr. Zuzanou Činátlovou z Pedagogické
knihovny PF ZČU v Plzni ze dne 20. července 2012 [Činátlová, 2012]
Vážená paní Mgr. Činátlová,
velice Vám děkuji, že jste si udělala čas, abyste se věnovala odpovědím na otázky
týkající se informačního vzdělávání studentů na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni.
Pořádá Pedagogická knihovna kurzy informačního vzdělávání, přestože Vaše kolegyně
z Univerzitní knihovny Bory vyučují předmět Vědecké informace, který si mohou zapsat i
studenti Pedagogické fakulty?
„Kurzy nepořádáme, spíše jednorázové přednášky, např. na vyžádání kateder k určitému
tématu. Většinou se to týká citací. Pedagogové i posílají studenty, aby se v knihovně
informovali sami. Co děláme pravidelně, tak na fakultě probíhají tzv. nulté týdny pro první
ročníky, kde i my máme svou prezentaci, kde jim říkáme základní informace okolo knihovny.
Je to ale spíše informativního rázu. Ze začátku jsme se jim snažili prakticky ukázat, jak
vyhledávat v katalogu, ale protože těch informací dostanou za krátkou dobu hodně, tak se
ukázalo, že se to míjí účinkem. Takže jsme od toho upustili a hodně tyto prezentace
zobecňujeme.“
„V knihovně

pravidelně

pořádáme

jednorázové

kurzy

tematicky

zaměřené,

např.

k elektronickým knihám, k informačním zdrojům pro pedagogiku atd., ale to není součástí
rozvrhu. Záleží na dobrovolnosti, kdo přijde. Kapacita studovny je přibližně 20 míst a 7 míst
na počítači.“
„Kurzy na seznámení se s knihovnou se nám moc neosvědčily, protože na to nikdo nechodil.
Spíše dochází na tematicky zaměřené, ale účast není velká, od 3 do 15 lidí. Prezentace se
snažíme i koordinovat s knihovnou na Borech a s knihovnou na Právnické fakultě. Takže když
to studentům časově nevyhovuje, tak mohou jít na tutéž přednášku do jiné knihovny.“
„Také záleží na vyučujících z různých kateder, jak oni využívají knihovnu. Pokud elektronické
zdroje využívají sami, tak jim i studentům k tomu zadávají úkoly. A pak jsou také schopni se
domluvit s námi na nějaké formě přednášky. To ale záleží, jak moc na učitele tlačíme a jak
moc jsou ochotni nám uvolnit jednu ze svých hodin. Za poslední rok ale toto moc
nefungovalo, fungovalo to spíše v dřívějších letech.“
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Čím si myslíte, že je to způsobené?
„Záleží na tom, zda pedagog informační zdroje sám používá. Ti, co je nepoužívají, si nás do
výuky nikdy nepozvou. Pro nás to znamená pořád se jim nabízet, informovat je o nabídce.“
Jakým způsobem se studenti Pedagogické fakulty dozvídají o předmětu Vědecké informace
od Vás jako knihovny?
„Všechny první ročníky všech oborů se o tom dozví na nultém týdnu. Dále rozvěšujeme
plakáty a posíláme to na katedry. Jinou možnost nemáme.“
Myslíte si, že jsou pedagogové, kteří sami zahrnují informační vzdělávání do svých předmětů
např. v rámci Úvodu do studia či Diplomového semináře atd.?
„Určitě jsou.“
Obrátí se v tom případě na Vás jako knihovnu, abyste jim pomohla s obsahem přednášky
nebo co je důležité v tomto směru studentům sdělit?
„Ne, tak tímto způsobem se na nás neobracejí. Ale elektronické informační zdroje, citace atd.,
to tam určitě dávají. Protože když potom studenti dostávají nějaké úkoly, tak za námi chodí,
hledají to a ptají se nás. Teď aktuálně se na nás hodně obracejí kvůli citacím pro svoji
publikační činnost.“
Proč si myslíte, že studenti z Pedagogické fakulty nemají moc velký zájem o předmět
Vědecké informace?
„Záleží, jestli jim to fakulta nějakým způsobem nabídne. Možná to pro ně není až tak
atraktivní, možná by měl předmět v dnešní době vypadat trošíčku jinak. Také je to technický
problém, protože to garantuje Filozofická fakulta, protože my jako knihovna si předmět do
rozvrhu dát nemůžeme. A oni to uvolňují do zápisu až na ten nejpozdější možný termín, takže
si to pak už studenti nemají možnost zařadit do rozvrhu. Možná také za stejný počet kreditů
jsou jiné atraktivnější výběrové předměty.“
Kolik jednorázových kurzů ve vaší knihovně přibližně proběhne za celý akademický rok?
„Řekla bych, že tak 6 akcí do roka, takže 3 za semestr. Dříve jsme chodili i do hodin, kde jsme
měli 4 dvouhodinové bloky za rok. To je různé. Podle potřeb vyučujícího.“
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S jakou katedrou nejvíce spolupracujete?
„Nejvíce jsme spolupracovali s Katedrou historie, ale vyučující, se kterým jsme
spolupracovali nejvíce, tak přešel na jinou katedru a navíc nevyučuje, takže tím pádem je i
celkově ta spolupráce zabitá. Ještě také spolupracujeme s Katedrou pedagogiky a s Katedrou
tělesné výchovy a sportu.“
Jak moc se mění náplň přednášek?
„Záleží na požadavcích vyučujících.“
Kolik lidí se v Pedagogické knihovně informačním vzděláváním zabývá?
„Já ještě s kolegyní, tedy dvě osoby, ale pracovní náplní jsou i další povinnosti než jen
informační vzdělávání.“
Jak byste hodnotila spolupráci s fakultou a pedagogy? Myslíte si, že je dobrá nebo by mohla
být lepší?
„Určitě by mohla být lepší. Záleží na vyučujícím. S někým je spolupráce výborná, je ochotný.
A s někým se nedomluvíte.“
Vnímáte nějakou podporu fakulty v oblasti informačního vzdělávání?
„Myslím si, že nová paní děkanka podporuje knihovnu mnohem více než ta předešlá. Ale je to
také pro to, že ona sama má s knihovnou dobrou zkušenost, využívá ji a všechny ty věci dobře
zná.“
„Možná to souvisí i s tím, že my jako knihovna nejsme provozní součástí fakulty. Univerzitní
knihovna, pod kterou spadá i Pedagogická knihovna, je samostatná součást univerzity. Na
jednu stranu to může být výhoda, ale zároveň to může být i nevýhoda. Protože vás fakulta
nebere úplně až tak za svou. Ale v případě třeba Pedagogické fakulty je tradice Pedagogické
knihovny velká.“
Využívají vyučující z Pedagogické fakulty nabídku jednorázových kurzů, které se konají
v prostorách Univerzitní knihovny Bory?
„Ano, to určitě.“
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A jakým způsobem je o akcích informujete?
„Rozesíláme to emailem kontaktním osobám na katedrách, kteří jsou určeni pro komunikaci
s knihovnou a pak se to snažíme dostat ještě přes děkanát. Ale problém je, aby informace
propadla tím obrovským sítem a dostala k osobám, které by to opravdu zajímalo.“
Odhadla byste, kolik pedagogů zahrnuje informační vzdělávání např. do předmětu typu Úvod
do studia či Diplomový seminář atd.?
„Úvod do studia má každý obor, kde by to mělo být součástí. Ale nemám možnost to nějak
ověřit. Předmět se nemusí přímo jmenovat Úvod do studia, ale jsou to nějaké Metodologie.“
Je podle Vás důležité studenty informačně vzdělávat?
„Určitě. Ale musí to vycházet z potřeb fakulty a jejich požadavků. Pořád existují studenti,
kteří jsou schopni absolvovat fakultu, aniž by navštívili knihovnu. A pokud je to možné, tak se
student obejde bez informačního vzdělávání. Takže to pořád stojí na fakultě, na vyučujících a
na jejich požadavcích. Knihovna jim může nabízet co nejširší spektrum služeb, shánět jim
databáze a peníze na databáze, ale sami to musejí používat, protože jinak to nemá smysl.“
„Smyslem by bylo, aby byli vzdělaní hlavně vyučující. Protože když budou informačně
vzdělaní vyučující, tak se to odrazí i na studentech. Jednak budou mít potřebu, aby byli
informačně vzdělaní a jednak to po nich ti vyučující budou chtít. Teď je to tak půl na půl.
Někdo je schopný, sám to používá, a z toho pak vychází i celková spolupráce s katedrou.
Někdo toho schopen není, sám to nepoužívá – tam pak je to i pro nás jako pro knihovnu
neprůstřelné, protože se tam nedostaneme a studenti některými věcmi zůstanou nepolíbení.“
Jak byste před pedagogy, kteří k tomu nemají vztah, obhájila, aby studenty informačně
vzdělávali, aby se na tom podíleli? Jaké důvody byste jim uvedla?
„Hlavní problém je se k vyučujícím vůbec dostat, aby nějakým způsobem na mě vůbec
zareagovali, aby byli ochotní se mnou komunikovat. To se týká těch, kteří informační zdroje
vůbec nepoužívají.“
A když se k němu dostanete?
„Tak základ je to, abych měla příležitost mu to předvést – všechno to, co je v knihovně možné
a k jakým všem informacím je možné se dostat.“
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„Dobré je přesvědčit ke spolupráci doktorandy. Protože ty jsou základ. Doktorandi mají více
času, zároveň jsou ještě studenty a tyto věci ke studiu potřebují. Pak se stanou
plnohodnotnými učiteli, ty věci budou znát a na knihovnu se obrátí. To je ale také běh na
dlouhou trať. Ale přes doktorandy je to cesta, protože oni jsou pak schopní přesvědčit i své
kolegy na katedře. Nám se zatím moc spolupráce s doktorandy rozjet nepodařila, ale to ještě
nevzdávám. Věřím, že se nějaký kurz pro doktorandy co nejdříve rozjede.“
Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně trpělivosti a úspěchů při vyjednávání.
Hana Jehlíková, studentka FF UK
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Příloha č. 6 – Rozhovor zaslaný emailem PhDr. Ivem Brožkem z Ústřední knihovny
PF UJEP v Ústí nad Labem dne 1. srpna 2012 [Brožek, 2012]
Vážený pane PhDr. Brožku,
velice Vám děkuji, že jste si udělal čas, abyste se věnoval odpovědím na otázky týkající
se informačního vzdělávání studentů na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

Jaké typy kurzů či přednášek organizuje Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP se
zaměřením na informační vzdělávání (jednorázové X pravidelné X dlouhodobější)?
„Jednorázové přednášky.“
Pořádáte pro studenty i exkurze na seznámení s knihovnou? Jak velký je o ně zájem?
Ano, v září po začátku výuky, ale zájem je minimální.
Mohl byste mi popsat, jakým způsobem tyto jednotlivé kurzy probíhají? Co je jejich cílem a
náplní?
„Úvodní instruktáž o službách knihovny pro studenty 1. ročníků probíhá ve výuce nějakého
předmětu cca 15-20 minut (prezentace v PowerPointu). Seminář o elektronických
informačních zdrojích dostupných na UJEP se koná 2x ročně (zpravidla říjen a březen)
v počítačové učebně.“
Kdo se dle Vašich zkušeností na tyto kurzy hlásí?
„Na úvodní instruktáži o službách knihovny pro studenty 1. ročníků jsou studenti přítomni,
neboť je to ve výuce, na semináři o elektronických informačních zdrojích dostupných na
UJEP pouze ojedinělí zájemci.“
Kolik jednorázových kurzů či přednášek ve Vaší knihovně přibližně proběhne za semestr/celý
akademický rok?
„Za akademický rok: úvodních instruktáží o službách knihovny pro studenty 1. ročníků se
konalo cca 15, semináře o elektronických informačních zdrojích dostupných na UJEP
proběhly 2.“
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Kolik studentů přibližně tyto akce navštěvuje?
„Úvodní instruktáže o službách knihovny pro studenty 1. ročníků navštívilo cca 700, semináře
o elektronických informačních zdrojích dostupných na UJEP cca 10.“
Jaká je celková kapacita jedné přednášky pořádané v knihovně (místa na sezení + místa
u počítače)?
„V knihovně nemáme na to prostory.“
Změnily se za poslední roky obsahy přednášek nebo témata kurzů? Jak mnoho?
„Snažíme se inovovat, nejsem schopen kvantifikovat.“
Máte k dispozici i jiné prostory pro výuku informačního vzdělávání než jen prostory
knihovny (pokud prostory knihovny pro Vás nejsou dostačující)?
„Na semináře o elektronických informačních zdrojích dostupných na UJEP využíváme
počítačovou učebnu, kde je dataprojektor a PC pro samostatnou práci účastníků.“
Kolik zaměstnanců Ústřední knihovny Pedagogické fakulty se informačnímu vzdělávání
studentů věnuje? A přepočtete-li to na úvazky?
„Momentálně jen vedoucí knihovny, cca 0,05.“
Je informační vzdělávání na Pedagogické fakultě UJEP v souladu s některými standardy?
(Např. definovanými Odbornou komisí pro informační vzdělání a informační gramotnost na
vysokých školách (IVIG), standardy Informační komise pro informační gramotnost
amerických knihoven ALA atd.)
„Standardy IVIG znám, ale nejsme schopni je naplnit.“
Probíhá mezi Ústřední knihovnou Pedagogické fakulty a Pedagogickou fakultou nějaká
spolupráce (pravidelná či jednorázová) v oblasti informačního vzdělávání?
„Ne.“
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Jak byste hodnotil spolupráci s Pedagogickou fakultou a pedagogy? Myslíte si, že je dobrá
nebo by mohla být lepší?
„Není dobrá.“
Kolik přednášek za semestr přibližně realizujete na žádost vyučujících?
„Max. 1.“
Jakými způsoby se studenti Pedagogické fakulty mohou dozvědět o nabídce služeb knihovny
a možnosti informačně se vzdělávat?
„Webové stránky, nástěnka v knihovně.“
Myslíte si, že jsou pedagogové, kteří sami zahrnují informační vzdělávání do svých předmětů
např. v rámci Úvodu do studia či Diplomového semináře atd.?
„Ano, ale aktuální přehled o tom nemám.“
Obrátí se v tom případě na Vás jako knihovnu, abyste jim pomohl s obsahem přednášky nebo
co je důležité v tomto směru studentům sdělit (pokud to pedagogové vyučují sami a nezvou si
do hodin přímo Vás)?
„Na katedře chemie – před 3 roky mě pozvali do výuky, od té doby ne.“
S jakou katedrou na Pedagogické fakultě nejvíce spolupracujete?
„S žádnou.“
Využívají sami vyučující z Pedagogické fakulty nabídku jednorázových kurzů, které
knihovna pořádá?
PhDr. Brožek: „Ano, docházejí na semináře o elektronických informačních zdrojích
dostupných na UJEP.“
A jakým způsobem je o akcích informujete?
„Webové stránky, na poradě vedoucích kateder, maily (též cíleně na pedagogy, kteří jsou
studenty doktorského studia).“
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Vnímáte podporu fakulty v tom smyslu, že požadují po studentech, aby vyhledávaly
informace v oborových či multioborových databázích a ve svých pracích je pak citovaly?
„Ne.“
Vnímáte obecně nějakou podporu univerzity v oblasti informačního vzdělávání?
„Ne.“
V současné době se připravujete na zprovoznění celouniverzitní Vědecké knihovny UJEP.
Znamená to, že již nebudou fungovat fakultní knihovny?
„Nebudou.“
Bude tato změna mít i vliv na informační vzdělávání studentů na univerzitě? Mám tím na
mysli, zda bude např. vyčleněn minimálně jeden pracovník, který bude mít jako hlavní
pracovní náplň pouze informační vzdělávání? Myslíte si, že by pak informační vzdělávání
studentů na univerzitě mohlo být efektivnější?
„Ano, bude vyčleněn jeden pracovník a doufám, že by pak informační vzdělávání mohlo být
efektivnější.“
Je dle Vašeho názoru potřebné studenty informačně vzdělávat? Proč?
„Ano – aby mohli efektivně pracovat s informacemi, kvalitně zpracovat diplomovou práci aj.“
Jak byste před pedagogy, kteří nemají vztah k informačnímu vzdělávání, obhájil, aby studenty
informačně vzdělávali, aby se na tom podíleli? Jaké důvody byste jim uvedl jako zásadní?
„Pro zvýšení kvality diplomových prací, naučit je efektivně pracovat s informacemi.“
Děkuji za Vaše odpovědi a za Váš čas.
S pozdravem Hana Jehlíková, studentka FF UK
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